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Úvod 

Obce jsou základními jednotkami územní samosprávy v České republice. Zákon obce vymezuje třemi 

základními principy, tedy územním, občanským a právním. Smíšený model veřejné správy, který je             

v České republice využíván, v praxi znamená, že na úrovni obcí je vykonávána jak státní moc                                  

v přenesené působnosti, tak také samospráva.  

Na základě samostatné působnosti každá obec v České republice disponuje vlastním majetkem, 

vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese veškerou odpovědnost, která z těchto vztahů 

vyplývá. Dále v rámci své samostatné působnosti mají obce napomáhat implementaci regionální 

politiky, zejména pak vytvářením podmínek pro hospodářský, sociální a kulturní rozvoj svého obvodu. 

Tuto povinnost obcím v České republice ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 

Rozvoj a prosperita každé obce se odvíjí především od toho, zda a jak je místní zastupitelstvo schopno 

analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik v dlouhodobém časovém horizontu. Tyto 

činnosti mohou být usnadněny využitím koncepčních dokumentů, jakým je strategický plán rozvoje 

obce, který v delším časovém horizontu vytyčuje základní rozvojovou strategii dané obce. Důvodem 

zpracování strategického plánu je především ekonomický zájem obce – přiblíží možnosti získávání 

dotací nejrůznějšího druhu a lépe diferencuje rozpočtové možnosti obce. 

Sekundárním jevem rozvojového plánu je pak důkladná analýza stavu, utřídění priorit a návrhy řešení, 

což v uceleném pohledu vytvoří jasný koncepční materiál do budoucnosti. Naplnění stanovených 

rozvojových koncepcí předpokládá efektivní využívání finančních prostředků, jimiž daná obec 

disponuje.  

Předkládaná analýza obce Rudná je analytickým dokumentem, jehož cílem je identifikovat hlavní 

problémy/bariéry socioekonomického rozvoje obce, stejně jako definovat, v čem spočívá její rozvojový 

potenciál (silné stránky). Analýza je jedním ze vstupních dokumentů pro definování prioritních oblastí 

Strategického plánu rozvoje obce Rudná klade si za cíl předložit souhrnný profil obce, zejména analýzu 

vybraných klíčových oblastí.  

Obsahem samotného dokumentu je analytická část, která byla zpracována na základě veřejně 

dostupných dat a informací. Základními zdroji informací pro zpracování analýzy byly zejména podklady 

a údaje Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Krajského úřadu 

Pardubického kraje, ale i řady dalších institucí, tematických analýz zájmových subjektů a veřejně 

dostupných údajů z webových portálů apod. Analýza současného stavu území obce byla provedená na 

základě všech shromážděných dostupných podkladů. Součástí analytických prací bylo také 

dotazníkového šetření, které proběhlo v průběhu měsíce července 2020. Snahou zpracovatele bylo                   

v analytické části uvést co nejaktuálnější data a v žádoucích případech pracovat i v časových řadách.              

V některých případech ale musela být použita i data starší např. některá data z ČSÚ (SLDB 2011), 

protože z jiných zdrojů nejsou data k dispozici. Zdroj dat je v konkrétním případě uveden. Zpracovatel 

neručí za správnost a aktuálnost informačních zdrojů. Analytickou část schválilo zastupitelstvo obce 

Rudné dne 9. 12. 2020.  

Strategická část byla vypracována na základě výstupů z komplexní analýzy obce Rudná,                                              
vč. dotazníkového šetření. Ze získaných informací byla sestavena SWOT analýza – formulace silných                      
a slabých stránek obce, jejích příležitostí a ohrožení.  
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Proces strategického plánování je proces dlouhodobý, soustavný a otevřený. Ve vytvořeném plánu by 
mělo docházet k trvalému a systematickému hodnocení změn vstupních podmínek i dosažených 
výsledků. Úspěšný strategický plán je nutné chápat jako dohodu o budoucím rozvoji území obce.                  
Má-li se stát opravdu zdařilým – je nutná nejen ochota přijmout tento dokument jako rozvojový plán 
území, ale neustále vynakládat úsilí ke zdokonalování a aktualizaci tak, aby nebyl pouze ideou, ale 
reálným a systematickým plánem v dlouhodobém horizontu. 

Slovníček pojmů 

Strategický plán rozvoje je koncepční dokument obsahující základní orientaci dlouhodobého rozvoje 

regionu. 

SWOT analýza vystihuje vnitřní silné a slabé stránky regionu a vnější příležitosti a hrozby, ovlivňující 

rozvoj regionu v dlouhodobém horizontu. 

Vize stručně popisuje ideální situaci cílového stavu v dlouhodobém horizontu. 

Prioritní oblast představuje klíčovou oblast, kterou je potřeba řešit, aby došlo k naplnění vize                                 

a globálního cíle. Je vymezena vnitřně propojeným systémem cílů a opatření, jejichž řešení vede                           

k naplnění vize. 

Prioritní cíl vychází z globálního cíle a popisuje žádoucí stav, kterého je třeba dosáhnout v dané 

prioritní oblasti. Představuje základní směry rozvoje prioritní oblasti. 

Opatření představují konkrétní úkoly/činnosti, které je třeba v krátkodobém horizontu uskutečnit, aby 

bylo dosaženo vytyčených cílů. 
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A. Analytická část 

1 Území obce 

1.1 Základní charakteristika území 

Obec Rudná leží v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy, cca 13 km vzdušnou čarou jihovýchodně               

od Svitav (po silnici 21,3 km), cca 13 km jihozápadně od Moravské Třebové, cca 13 km severně od 

Letovic a necelé 4,5 km severovýchodně od obce Brněnec. Odbočíme-li ze silnice E 461 v Moravské 

Chrastové k severovýchodu, dostaneme se Mariánským Údolím mírně stoupajícími zatáčkami 

v Rudenských lesích Třebovské vrchoviny k označníku obce Rudná. Obec je situována podél silnice III. 

třídy č. 3667 (Brněnec – Rudná – Janůvky - Křenov), která obcí prochází v délce cca 2,25 km. Díky této 

silnici získala obec dopravní spojení s Třebovskem a Malou Hanou. Obec leží na severovýchodním úpatí 

Českomoravské vrchoviny v Třebovské vrchovině v nadmořské výšce 537 m. Vznikla spojením dvou 

obcí - Horní Rudná a Dolní Rudná, takže je v současnosti tvořena 2 katastrálními územími (Dolní Rudná 

a Horní Rudná). Celou obcí protéká „Chrastovský potok“, který v obci pramení na jejím 

severovýchodním okraji. Odtud teče směrem na jihozápad a vytváří údolí, po jehož svazích je zástavba 

obce rozložena. Tento potok se po cca 4,5 km vlévá v obci Brněnec do řeky Svitavy, kde tvoří její 

levostranný přítok. Okolí obce je kopcovité a lesnaté a je protkané cyklostezkami a vycházkovými 

trasami. V obci je v současnosti evidováno 80 popisných čísel a žilo zde (k 1. 1. 2020) 159 obyvatel. 

První písemné zprávy o obci Rudná se datují k roku 1365, ale byla patrně založena mnohem dříve. Podle 

písemné zmínky tedy obec v letošním roce (2020) oslaví výročí 655 let od svého založení. Dominantami 

obce jsou Kaple sv. Jana a Pavla (u čp. 22 v obci). Na protějším svahu pak stojí obecní kulturní dům         

a hasičská zbrojnice z roku 1925. 

Tabulka 1 – Základní údaje o obci 

Ukazatel Jednotka Stav k 1. 1. 2020 

Typ obce   obec 

Obec s rozšířenou působností   Svitavy 

Pověřený obecní úřad   Svitavy 

Pracoviště finančního úřadu   Svitavy 

Katastrální pracoviště   Svitavy 

Matriční úřad   Svitavy; Brněnec 

Stavební úřad   
MěÚ Březová nad 

Svitavou  

Rozloha celkem (k 31. 12. 2019) ha 661,47 

Počet částí obcí (k 31. 12. 2019) části 1 

Počet katastrálních území (k 31. 12. 2018) území 2 

Nadmořská výška  m. n. m  533 

Vzdálenost do ORP (Svitavy) km 21,3 
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Vzdálenost do správního centra kraje - Pardubice km 92,6 

Vzdálenost do hlavního města ČR km 203 

Počet obyvatel (k 31. 12. 2019) obyvatel 159 

Hustota obyvatel (k 31. 12. 2018) obyv./km2 24 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

1.2 Správa obce 

Obec Rudná je obcí I. typu. V čele úřadu stojí neuvolněný starosta/ka. Zastupitelstvo obce je 7 členné. 

V obci není vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva rada obce. Její pravomoc proto vykonává 

starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce                     

(§ 102 odst. 4 zákona o obcích). Zastupitelstvo obce zřizuje následující výbory – Finanční (3 členný)                

a Kontrolní (3 členný). V obci nepůsobí aktuálně žádné komise. Obecní úřad tvoří starosta (neuvolněný 

pro výkon funkce), místostarosta (neuvolněný pro výkon funkce) a účetní. Pro obecní úřad funguje 

externí pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR).  

Obec Rudná je zřizovatelem Jednotky požární ochrany (JPO V. s evid. č. 571), která je složena z členů 

Spolku dobrovolných hasičů Rudná (9 členů).  

Sídlo obce a obecního úřadu je v budově čp. 41 v Rudné (kat. území Horní Rudná), která je ve vlastnictví 

obce. Budova je cca z roku 1936. Před časem (v r. 2014) byla z části rekonstruována (okna a dveře, 

fasáda, opravy omítek, podlahy kanceláře a zasedací místnosti, revitalizace rozhlasové ústředny). 

Obec je od r. 2002 členem Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Brněnec“ a dále je obec od 

r. 2006 i členem Místní akční skupiny (MAS) Svitava, z.s., se sídlem ve Svitavách.  

V roce 2001 byl vytvořen nový znak obce, který následujícího roku (2002) schválila Poslanecká 

sněmovna ČR. Obec obdržela "dekret" k jeho oficiálnímu používání. Součástí znaků obce je i vyšitý 

prapor.  

Znak obce vychází ze symboliky pečetě Horní Rudné, na které je kopec či snad vchod do štoly, na jehož 

vrchol je umístěn srp (zemědělství), po levé straně lopata a po pravé rýč (důlní činnost). Název obce je 

podtržen použitím hornických symbolů spojených s černou barvou. Štít je kosmo dělen s odkazem na 

dřívější rozdělení Rudné. Zelená barva symbolizuje obecně zemědělství a lesy. 

1.2.1 Územní plán 

Územní plán obce Rudná byl pořízen a schválen v r. 2019, a to Usnesením zastupitelstva č. 3 ze dne 26. 

6. 2019. Účinnosti nabyl dne 3. 8. 2019. 

1.3 Historické souvislosti 

Obec Rudná byly původně 2 obce, a to Horní Rudná a Dolní Rudná. Název je odvozen od naleziště rudy, 

patrně stříbra. Přívlastek značí polohu obou vsí.  

První písemná zmínka o obci Horní Rudné se nachází v latinském pergamenu uloženém do zemských 

desek v Brně 17. ledna 1365. Záznam hovoří o tom, že Jindřich z Lipé prodal Janovi, markraběti 

moravskému, Moravskou Třebovou s hradem, mlýny a panstvím, kde je mezi 22 vesnicemi jmenována 
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i ves Ruden. Osada však pravděpodobně vznikla již kolem roku 1300, neboť ležela na staré obchodní 

cestě mezi Jevíčkem a Březovou nad Svitavou, tedy na takzvané Trstenické stezce. V podvědomí lidí je 

zbytek této cesty nazýván "Císařská cesta", nebo také Kmínová cesta. Tj. ves byla českého původu,          

a vznikla již před tehdejší německou kolonizací oblasti. V r. 1398 se ves Rudná připomíná mezi 

Třebovským zbožím, které zapsal markrabě Jošt Heraltovi z Kunštátu. V r. 1490 zapsal další z držitelů 

třebovského zboží Jiří Hrabiše Kostka z Postupic hrad a město Moravská Třebová a vsi panství mezi 

kterými je uveden „Rudný“ Janu Heraltovi z Kunštátu a Plumlova, který panství ještě téhož roku zapsal 

Ladislavu z Boskovic. Ves nadále sdílela osudy třebovského panství.  

Do r. 1849 byla obec Horni Rudná součástí panství Moravská Třebová. V r. 1850 byla začleněna do 

politického okresu Moravská Třebová a v rámci soudní správy do soudního okresu Moravská Třebová. 

Po záboru pohraničí v říjnu 1938 připadla spolu s většinou politického okresu Moravská Třebová až do 

skončení války pod správní okres (Landrat) Moravská Třebová v župě Sudety (Sudetengau). V r. 1945 

byl obnoven předválečný stav a obec náležela v letech 1946 – 1949 pod správní okres Moravská 

Třebová v zemi Moravskoslezské.  

Dolní Rudná se poprvé dokládá v české darovací listině olomouckého biskupa Jana Mráze datované       

v Brně 13. ledna 1402. Biskup tehdy daroval svému vazalovi Mikuláši Lutkovi z Doubravice poplatky      

a lesní dávky, které měl odvádět fojt v Rudném. Tím je dosvědčeno, že již tehdy zde existovalo fojtství. 

Další doklad s názvem obce se uvádí v r. 1513, kdy olomoucký biskup Stanislav Thurzo udělil odúmrť 

Svitavám a vsím na panství, mj. také Rudné. Písemný doklad o dědičném rychtáři pak pochází ještě         

z roku 1582. V roce 1656 se rychta dostává koupí do rodiny Hickade, kde se dědila po dobu delší než 

250 let. Do r. 1849 byla obec součástí svitavského panství. Od r. 1850 do 1855 byla začleněna pod 

politickou pravomoc Podkrajského úřadu v Moravské Třebové a v rámci soudní správy pod okresní 

soud ve Svitavách. Po zřízení smíšených úřadů s politickou a soudní pravomocí byla v období 1855 až 

1868 podřízena okresnímu úřadu ve Svitavách. Když byly r. 1868 veřejná správa a soudnictví odděleny, 

vrátila se pod pravomoc okresního hejtmanství v Moravské Třebové, které získalo pravomoc i pro 

soudní okres Svitavy. Sem příslušela Dolní Rudná až do okupace v říjnu 1938, kdy náležela do konce 

války pod správní okres (Landrat) ve Svitavách v Župě Sudety (Sudetengau). V r. 1945 byl obnoven 

předválečný stav a Dolní Rudná přináležela v letech 1945 až 1949 pod správní okres v Moravské 

Třebové. 

V r. 1949 došlo ke sloučení obce Horní Rudná s obcí Dolní Rudná. Nově vzniklá obec získala úřední 

název Rudná a po reorganizaci v r. 1949 připadla do r. 1960 pod správní okres Svitavy v Brněnském 

kraji. Po další reorganizaci v r. 1960 byla začleněna pod zvětšený okres Svitavy ve Východočeském kraji. 

V současnosti patří do okresu Svitavy, kraje Pardubického. 

1.4 Investiční akce a čerpání dotací 

Obec Rudná je zkušeným investorem. Velkou většinu investičních akcí pořizuje ze svého rozpočtu 

(opravy hasičské zbrojnice v Dolní Rudné; opravy chodníků, místních komunikací a propustků; opravy 

budovy OÚ; pořízení mechanizace na údržbu veřejných prostranství - traktor ZETOR vč. návěsu                   

a mulčovače; mobilní parket; koupě budovy prodejny smíšeného zboží apod.). Podrobně viz tabulka 

níže: 
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Tabulka 2 – Realizované projekty a akce obce Rudná z rozpočtu obce  

Název akce 

Celkové 
náklady               

z rozpočtu 
obce v Kč 

Rok 

Oprava hasičské zbrojnice Dolní Rudná - dlažba 50 335,00 Kč 
2012 

Oprava KD - sociální zařízení 72 926,00 Kč 

Chodníky kolem prodejny Jednoty 80 170,00 Kč 

2014 

Oprava KD  67 139,00 Kč 

Okna + dveře budova OÚ 132 031,00 Kč 

Oprava omítek, podlahy kanceláře a zasedačky v budově OÚ, venkovní fasáda 344 949,00 Kč 

Oprava pomníku obětem 1. sv. války 69 989,00 Kč 

Revitalizace obecního rozhlasu - nová ústředna 53 613,00 Kč 

Terénní schody hřiště 42 378,00 Kč 

2015 
Traktor ZETOR - údržba veřejných prostranství 847 853,00 Kč 

Návěs k traktoru 62 920,00 Kč 

Oprava hasičské zbrojnice Dolní Rudná - fasáda 38 093,00 Kč 

Mulčovač za traktor 377 520,00 Kč 

2016 Mobilní parket 78 771,00 Kč 

Budova prodejny smíšeného zboží (koupě) 518 440,00 Kč 

Oprava šatny KD 30 225,00 Kč 2017 

Stavební úpravy hasičské zbrojnice Horní Rudná – celkem 613 343,00 Kč 2018 

Ošetření veřejné zeleně (zdravotní řezy 24 stromů) 70 906,00 Kč 

2019 

Územní plán doplatek 12 100,00 Kč 

Zhotovení vodovodní přípojky - hasičská zbrojnice Horní Rudná 47 753,00 Kč 

Pořízení nového PC, včetně multifunkčního zařízení – OÚ 45 072,50 Kč 

Studie odkanalizování obce 89 930,00 Kč 

Oprava havarijního stavu propustků – I. Etapa 375 848,26 Kč 

Oprava havarijního stavu propustků – II. Etapa 750 600,99 Kč 
do 06/2020 

Oprava havarijního stavu propustků – III. Etapa 380 903,20 Kč 

Zdroj: info z obce Rudná a vlastní zpracování 

Obec Rudná je však i zkušeným příjemcem dotací a realizátorem dotačních projektů. S dotační 

podporou byly v posledních 10 letech realizovány tyto projekty: 

Tabulka 3 – Realizované projekty obce Rudná s dotační podporou (za posledních 10 let) 

Projekt 
Celkové 
náklady  
v tis. Kč 

Dotace  
v tis. Kč 

Z rozpočtu 
obce 

Termín 
realizace 

Poskytovatel 

Zlepšení dopravní infrastruktury obce 4.055,5 3.090,8 964,7 2010 SZIF 

Sestavy na dětské hřiště 211 100 111,05 2013 Pardubický kraj 

Hasičské auto (Ford) 225 100 125 2015 Pardubický kraj 

Kalové čerpadlo pro SDH 43,4 15 28,4 2016 Pardubický kraj 

Úprava příjezdu k hasičské zbrojnici Dolní 
Rudná (asf. povrch) 

155,8 30 125,8 2016 Mikroregion 
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Obnova zahradního altánu na fotbalovém 
hřišti 

117,8 45 72,85 2017 Mikroregion 

Úprava veřejného prostranství u pergoly 
na fotbalovém hřišti 

89,4 50 39,4 2018 Mikroregion 

Územní plán – I. Etapa 90,75 72,6 18,15 2018 MMR 

Územní plán – II. Etapa 36,3 29,04 7,26 2019 MMR 

Oprava dlážděných ploch kolem hasičské 
zbrojnice Horní Rudná 

162,05 45 117,05 2019 Mikroregion 

Nový lesohospodářský plán 46,08 28,9 17,2 2019 Pardubický kraj 

Pořízení zásahových oděvů pro hasiče 65,3 26,5 38,8 2019 Pardubický kraj 

 

Území obce – závěry analýzy 

 bohatá historie obce (v letošním roce již 655 let od první zmínky o obci) 

 aktivní zastupitelstvo obce – 7 členné 

 neuvolněný starosta 

 platný územní plán 

 nově vybudovaná společenská sounáležitost a soudržnost občanů a ochota 

pomáhat 

 opravy a údržba obecního majetku z rozpočtu obce  

 zkušenosti s čerpáním dotací 

 obec je členem DSO i MAS – možnost čerpání dotační podpory 

2 Lidské zdroje 

2.1 Obyvatelstvo  

2.1.1 Historie osídlení, života a rozvoje obce  

Před třicetiletou válkou bylo v Horní Rudné 17 usedlostí a stejný počet byl zjištěn ještě v r. 1677. Ve vsi 

se udržela rychta. Kolem r. 1830 byla ve vsi škola. Koncem feudálního období, v r. 1843 žilo v Horní 

Rudné celkem 371 obyvatel ve 46 domech s 84 domácnostmi. Ve vsi byla dědičná rychta, výpomocná 

škola a obecní pazderna. V roce 1880 měla obec 47 domů a 349 obyvatel většinou německé národnosti. 

V roce 1921 bylo evidováno 46 domů s 288 obyvateli. Většina obyvatel se živila zemědělstvím, v r. 1900 

měla obec výměru 350 ha hospodářské půdy, z toho 259 ha polí, 62 ha lesa, 24 ha činily louky a pastviny 

a 5 ha zahrady. Bylo tu rovněž mnoho hospodářského dobytka – 15 koní, 147 ks hovězího dobytka            

a 52 ks prasat. V obci byl hostinec, kolář, kovář, obuvník, podkovář, obchod se smíšeným zbožím                          

a tkalcovství. Byla tu i porodní asistentka. Až do r. 1945 probíhal v obci Horní Rudná i čilý spolkový 

život. Od r. 1896 tu působil Spolek dobrovolných hasičů, místní skupina Spolku severomoravských 

Němců (od r. 1902), Spolek sv. Víta (r. 1911), Hospodářský spolek (r. 1920) a německý kulturní spolek 

(r. 1920).  
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Před II. světovou válkou (v r. 1930) měla obec Horní Rudná („Ober-Rauden“) 287 obyvatel, z nichž bylo 

285 Němců. Přestože sousedila s tehdejším okresem Svitavy („Zwittau“) nebyla jeho součástí, ale 

patřila do tehdejšího okresu Moravská Třebová (jak je výše v kap. 2.3 uvedeno). 

Obec Dolní Rudná se vyvíjela podobně. Před třicetiletou válkou bylo v Dolní Rudné 9 usedlostí a stejný 

počet byl zjištěn ještě v r. 1677. I zde se nacházela dědiční rychta. Koncem roku 1843 tu žilo 211 

obyvatel, ve 31 domech s 48 domácnostmi. Většina obyvatel se živila zemědělstvím. V r. 1880 měla 

obec 33 domů a 242 obyvatel výhradně německé národnosti a katolického náboženství. V r. 1921 zde 

bylo napočítáno 37 domů a 230 obyvatel. Většina obyvatel se živila zemědělstvím, v r. 1900 měla obec 

výměru 297 ha hospodářské půdy, z toho 190 ha polí, 80 ha lesa, 16 ha činily louky a pastviny a 5 ha 

zahrady. Bylo tu rovněž mnoho hospodářského dobytka – 27 koní, 103 ks hovězího dobytka a 69 ks 

prasat. V obci byl v r. 1924 hostinec, 1 obchodník se smíšeným zbožím, stolař a 1 výrobce cementového 

zboží. Bylo zde 21 majitelů zemědělských závodů. V obci působil spolek „Bund der Deutschen“ a Sbor 

dobrovolných hasičů (hasičská zbrojnice tu byla postavena r. 1925). 

Před II. světovou válkou (v r. 1930) měla obec Dolní Rudná 230 obyvatel, z toho bylo 229 Němců. Obec 

patřila k okresu Moravskoslezský, Střední Morava a soudní okres Svitavy („Zwittau“).  

Po roce 1939, jak je výše (kap. 2.3) uvedeno, připadly obě obce, tj. Horní i Dolní Rudná do Sudet. Po 

válce došlo k odsunu většiny německých obyvatel, takže v roce 1946 přišli do obou tehdejších obcí noví 

osídlenci z jižní Moravy. Zpočátku pracovali většinou v zemědělství, později se však zvětšil podíl těch, 

kteří přešli do textilních továren v blízké Moravské Chrastové, Březové nad Svitavou a Brněnci a do 

provozu „Anna“ Moravských šamotových a lupkových závodů v Březině.  

V r. 1950 vzniklo v Rudné JZD, r. 1970 bylo připojeno k JZD Želivsko, od r. 1975 majetek převzal Státní 

statek Svitavy, v r. 1991 Státní statek Březová, středisko Rudná, od r. 1993 Zevosp, s. r. o., Rudná,              

r. 2000 SAc, s. r. o., Městečko Trnávka-Pacov od r. 2001 Zemos, s. r. o., Křenov. V současné době jsou 

v obci provozovány klempířské, pokrývačské, zednické a zahradnické práce. 

Roku 1947 došlo v obou vesničkách k zavedení elektřiny. Obecní vodovod byl v Dolní Rudné zaveden 

již roku 1928, v celé Horní Rudné byl nově zřízen až v letech 1960 až 1963. V roce 1969 byla již spojená 

obec Rudná vyhodnocena jako nejlepší z okresu Svitavy v budovatelské akci „Z“. Roku 1998 byla obec 

připojena na telefonní síť, od roku 2001 má zavedený plyn a přidělený vlastní znak a prapor. 

Vpravo nad silnicí se rozkládá sportovní hřiště a stará budova bývalé rychty. Na hranici obou někdejších 

obcí stojí patrový šestibytový dům z počátku 70. let 20. století. Na území Horní Rudné nalezneme za 

samoobslužnou prodejnou Jednoty autobusovou zastávku a budovu obecního úřadu s Rudenskou 

hospůdkou. Starší zemědělská stavení si většinou zachovala ráz původních takzvaných franských 

dvorců uzavřených do čtverce včetně výměnku a se stodolou mimo objekt.  

Ze spolků a občanských sdružení v obci působil do r. 2000 Sbor dobrovolných hasičů, který nahradila 

hasičská hlídka. V současnosti pečuje o společenský život občanů Český červený kříž, myslivecké 

sdružení Kvítek a fotbalové družstvo malé kopané. 

2.1.2 Demografický vývoj 

Demografický vývoj obyvatelstva není příznivý. Významný vliv na počet obyvatel měla 2. světová válka, 

kdy v obci došlo k vysídlení původního německého obyvatelstva, takže původní počet obyvatel klesl       

ze 498 před válkou (v tabulce je započítáno obyvatelstvo v té době přítomné – tj. s obvyklým pobytem, 
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ne trvale hlášené k pobytu – těch bylo 517) téměř o polovinu. V 50. letech tak měla spojená obec 

s novými osídlenci již jen 265 obyvatel. Od té doby jejich počet stále klesá a jak je patrné z tabulky č. 4, 

v současné době (tj. k 31. 12. 2019) má obec již jen 159 trvale hlášených obyvatel.  

Tabulka 4 – Počet obyvatel obce Rudné od r. 1869 do posledního SLDB v r. 2011 

 
Zdroj: ČSÚ a vlastí zpracování 

Dle údajů ČSÚ je v tabulce níže zaznamenám demografický vývoj za posledních 18 let. Z ní je vidět,         

že od r. 2002 dochází setrvale k úbytku obyvatel trvale bydlících v obci a to jak přirozenou měnou, tak 

migrací.  

Tabulka 5 – Vývoj počtu obyvatel obce Rudná za posledních 18 let 

  

Zdroj: ČSÚ a vlastí zpracování 

Nepříznivý vývoj počtu obyvatel mezi lety 2002 – 2019 znázorňuje i následující graf, ze kterého je 

trvalý pokles obyvatelstva dobře vidět.  

Rudná 519 591 694 626 611 518 498 265 285 276 239 200 200 175

2011

Sčítání v roce

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001

Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí
Přistě-

hovalí

Vystě-

hovalí

Přírůstek 

přirozený

Přírůstek 

migrační

Přírůstek 

celkový

Stav 

31.12.

2002 198 0 3 2 0 -3 2 -1 197

2003 197 0 4 0 4 -4 -4 -8 189

2004 189 0 4 0 4 -4 -4 -8 186

2005 186 3 3 7 5 0 2 2 188

2006 188 5 3 3 8 2 -5 -3 185

2007 185 1 1 4 10 0 -6 -6 179

2008 179 4 3 8 4 1 4 5 184

2009 184 3 2 5 2 1 3 4 188

2010 188 4 2 1 2 2 -1 1 189

2011 189 4 2 3 10 2 -7 -5 184

2012 184 0 3 0 8 -3 -8 -11 173

2013 173 3 1 3 4 2 -1 1 174

2014 174 2 3 3 2 -1 1 0 174

2015 174 0 1 2 5 -1 -3 -4 170

2016 170 1 0 2 1 1 1 2 172

2017 172 3 3 0 4 0 -4 -4 168

2018 168 3 3 2 7 0 -5 -5 163

2019 163 0 2 4 6 -2 -2 -4 159

36 43 49 86 -7 -37 -44 38
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Graf 1 – Vývoj počtu obyvatel obce Rudná v letech 2002 – 2019 

 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

2.1.3 Přirozená měna obyvatel a migrace 

K úbytku obyvatelstva obce dochází jak vlivem přirozeného úbytku, tak zejména vlivem stěhování. 

Migrační úbytek je významnější, než přirozený, který je jen mírně nepříznivý. Od r. 2002 došlo 

k vystěhování 86 obyvatel, zatímco do obce se přistěhovalo jen 49 obyvatel.  

Rovněž přirozený úbytek je větší než přírůstek. Průměrně se v letech 2002 – 2019 v Rudné narodilo 

jen 36 dětí, zatímco zemřelo 43 občanů. Ročně se narodily v průměru 2 děti. Počet zemřelých má 

podobný vývoj, i když je mírně vyšší. Průměrně umřelo cca 2,4 lidí za rok. Nejvyšší počet jich byl 

v r. 2005.  
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Graf 2 – Počet živě narozených a zemřelých v obci Rudná v letech 2001 - 2018 

 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

V rámci migrace je situace v obci Rudná ve významném nepoměru. Počet vystěhovalých vůči 

přistěhovalým je téměř dvojnásobně vyšší. Nejvíce lidí (10) se z obce vystěhovalo v letech 2007         

a 2011. Záporné saldo (tj. rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých v dané oblasti) migrace bylo 

dosaženo ve více letech než saldo kladné. Kladný výsledek, tj. více přistěhovalých než vystěhovalých 

byl dosažen v letech 2002, 2005, 2008, 2009, 2014 a 2016 a i ten je velice nízký. Zejména 

v posledních 3 letech je saldo jen záporné. 

Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovaných názorně vyjadřuje následující graf: 
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Graf 3 – Počet přistěhovaných a vystěhovaných v obci Rudná v letech 2002 – 2019 

 
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Celkový přírůstek obyvatel obce je ovlivněn více migrací než přirozenou měnou obyvatelstva.             

Do kladných čísel (tedy narůstající počet obyvatel v daném roce) se dostal jen v r. 2005,                            

2008 – 2010, 2013 a 2016 (v r. 2014 byl celkový přírůstek 0). V ostatních letech byl celkový přírůstek 

záporný, tzn., že počet obyvatel obce klesal. Úbytek obyvatelstva za posledních 18 let tak byl 

poměrně výrazný, jednalo se o 38 obyvatel. 

2.1.4 Věková struktura obyvatel a obyvatelstvo podle pohlaví 

Tabulka 6 – Průměrný věk obyvatel obce Rudná a vývoj počtu obyvatel podle pohlaví a věkových skupin 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel celkem 170 172 168 163 159 

v tom podle pohlaví muži 84 86 83 84 82 

ženy 86 86 85 79 77 

v tom ve věku (let) 
0-14 30 30 32 34 33 

15-64 110 109 103 101 99 

65 a více 30 33 33 28 27 

Průměrný věk 41 41,7 14,6 40,9 41,8 
 Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 
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Podíl nejmladší věkové skupiny obyvatel (0 – 14 let) na celkovém počtu obyvatel je za posledních             

5 let poměrně vyrovnaný a v letech 2017 a 2018 mírně stoupal. V obci ke konci roku 2019 bylo 

20,75% dětí do 14 let (vztaženo k celkovému počtu obyvatel).  

Podíl produktivního obyvatelstva (15 – 64 let) ve sledovaných letech setrvale klesá, ale je to naštěstí 

na úkor nárůstu nejmladší věkové skupiny. Přesto je počet obyvatel produktivního věku 

v procentuálním přepočtu nižší, než je celorepublikový i celokrajský průměr – viz tabulka č. 16 níže 

v oddíle č. 3.1 Ekonomická aktivita obyvatel obce.  

Tento vývoj je způsoben patrně zejména migrací, tj. lidé produktivního věku se stěhují z obce jinam.  

Přestože počet obyvatel věkové skupiny 65+ nenarůstá (na rozdíl od celostátního průměru v obci za 

poslední 2 roky poklesl počet obyvatel věkové skupiny 65+), tak vlivem odlivu obyvatel 

v produktivním věku se zvyšuje průměrný věk obyvatel obce. Zatímco v roce 2015 byl průměrný věk 

obyvatel obce 41 let, tak v souladu s celkovým poklesem počtu obyvatel a zejména v souvislosti 

s odlivem počtu obyvatel produktivního věku vzrůstá i průměrný věk a v současnosti činí 41,8 let. 

Problematiku stárnutí populace obce lze považovat za významnou hlavně z hlediska služeb, které je 

třeba občanům nabízet. 

Změny ve věkové struktuře obyvatel obce mezi lety 2015 – 2019 vyjadřuje následující graf: 

Graf 4 – Vývoj podílu základních věkových skupin v Rudná (2015 - 2019) 

 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

K 31. 12. 2018 (aktuálnější údaje nejsou k dispozici) bylo v obci 10 dětí ve věku 0-4 roky, 12 dětí 

ve věku 5 – 9 let, 13 dětí ve věku 10 – 14 let a 2 dospívající ve věku 15 – 19 let.  

Z pohledu složení obyvatelstva podle pohlaví je v obci Rudná počet žen a mužů téměř vyrovnaný. 

K 31. 12. 2019 bylo v obci 82 mužů a 77 žen.  

Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku nad 65 let na 100 obyvatel do 14 let.                  

V obci Rudná se vlivem téměř vyrovnaného počtu obyvatel do 14 let a seniorů za poslední 2 roky 

mírně zlepšil – viz tabulka níže.   
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Tabulka 7 – Vývoj indexu stáří v obci Rudná 

  2017 2018 

Index stáří (v %) celkem  103,1 82,4 

Index stáří (v %) pohlaví 
muži  88,2 68,4 

ženy  120 100 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Zatímco k 31. 12. 2017 byl 103,1 tak k 31. 2. 2018 (novější data nejsou k dispozici) byl už jen 82,4. 

Tento vývoj je způsoben vyšším počtem dětí do 14 let než seniorů 65+ v posledních 2 letech vlivem 

přirozeného úbytku obyvatel (tj. vyšší počet zemřelých, než narozených). Podle indexu stáří 

v porovnání mužů a žen v obci je tento index daleko vyšší u žen, tj. žen seniorek je v obci daleko 

vyšší počet než mužů seniorů, ale i u těchto skupin má klesající tendenci.  

Přestože index stáří má vývoj příznivý, tak podle průměrného věku obyvatel (viz výše) stejně dochází 

ke stárnutí obyvatelstva v obci. 

2.1.5 Vzdělanostní struktura a národnostní složení 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Rudná podle SLDB 2011 (aktuálnější údaje nejsou k dispozici) 

byla takováto: 

Tabulka 8 – Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 
 Celkem Podíl  

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 145 100,0% 

z toho podle 
stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 2 1,4% 

základní včetně neukončeného 42 29,0% 

střední vč. vyučení (bez maturity) 76 52,4% 

úplné střední (s maturitou) 21 14,5% 

nástavbové studium 1 0,7% 

vyšší odborné vzdělání 1 0,7% 

vysokoškolské 2 1,4% 
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

K celkovému počtu obyvatel ve věku 15 a více let mají nejvyšší podíl obyvatelé se středním vzděláním 

bez maturity (tj. vyučení). Jejich podíl je 52,4%. Následují obyvatelé se základním vzděláním, jejichž 

podíl je 29% a obyvatelé se středoškolským vzděláním (s maturitou) vč. nástavbového vzdělání, 

jejichž podíl je téměř 14,5%. Obyvatelstvo s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním tvoří 

jen 2% (2,1%).  

Vzdělanostní strukturu obyvatel obce Rudná podle SLDB (2011 – aktuálnější data nejsou k dispozici) 

ukazuje názorně následující graf. 
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Graf 5 – Podíl obyvatelstva dle nejvyššího ukončeného vzdělání v Rudná dle SLDB (2011) 

 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Národnostní složení obyvatelstva obce Rudná (data převzata ze SLDB 2011 – aktuálnější nejsou 

k dispozici) je následující: 

Tabulka 9 – Národnostní složení obyvatel obce Rudná (2011) 
 Celkem 

Obyvatelstvo celkem 175 

z toho národnost 

česká 120 

moravská 1 

slezská - 

slovenská 1 

německá - 

polská - 

romská - 

ukrajinská - 

vietnamská - 

neuvedeno 48 
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Z předcházející tabulky je naprosto zřetelně vidět vliv poválečného vývoje obce, která byla před               

2. světovou válkou převážně německá a byla součástí Sudet. Po odsunu německého obyvatelstva 

byla obec nově osídlena, takže obyvatelstvo české národnosti tvoří naprostou většinu (někteří 

obyvatelé národnost neuvedli). Jen 2 obyvatelé jsou národnosti jiné (slovenské a moravské).  

1,4%

29,0%

52,4%

14,5%

0,7%
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2.1.6 Náboženská struktura 

Při porovnání náboženské víry (dle SLDB 2011 – aktuálnější data nejsou k dispozici), je převážná 

část obyvatelstva bez náboženského vyznání (tj. nehlásí se k žádné náboženské víře, nebo to 

neuvedli).  Věřících je cca necelých 23% (22,86%). Někteří z věřících se nehlásí k žádné církvi. 

Všichni věřící, kteří se k nějaké církvi hlásí, jsou římskokatolického vyznání.  

Tabulka 10 – Obyvatelstvo obce Rudná podle náboženské víry (dle SLDB 2011) 
 Celkem 

Obyvatelstvo celkem 175 

Věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti 16 

Věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti 24 

z toho 

Církev římskokatolická 16 

Církev československá husitská - 

Českobratrská církev evangelická - 

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi - 

Pravoslavná církev v českých zemích - 

Bez náboženské víry 49 

Neuvedeno 86 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

2.1.7 Rodina a domácnost 

Na území obce Rudná bylo k datu posledního SLDB (tj. 26. 3. 2011 – aktuálnější data nejsou k dispozici) 

celkem 71 hospodařících domácností. Z toho bylo 44 domácností tvořených 1 rodinou. Průměrný počet 

členů hospodařící domácnosti byl 2,4 člena. Manželské páry tvořily 34 těchto domácností.  

Tabulka 11 – Hospodařící domácnosti v obci Rudná dle SLDB 2011 

Hospodařící domácnosti celkem 71 

v tom 

tvořené jednou rodinou 44 

v tom 

úplné 
bez závislých dětí 18 

se závislými dětmi 16 

neúplné 
bez závislých dětí 5 

se závislými dětmi 5 

tvořené 2 a více rodinami 2 

domácnosti jednotlivců 24 

vícečlenné nerodinné domácnosti 1 
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Co se týká rozvodovosti, kde jsou k dispozici aktuální data k 31. 12. 2019. Území obce je na tom 

v celokrajském i celorepublikovém srovnání velice pozitivně. Za posledních 8 let tu došlo jen                               

k 1 rozvodu, a to v r. 2011. Zatímco celokrajská hodnota je v r. 2019 celkem 2,1 rozvody na 1000 

obyvatel a celostátní průměr je 2,2 rozvodu na 1000 obyvatel.  
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2.2 Bydlení, bytový fond, bytová výstavba 

Vývoj bydlení byl v obci rovněž poznamenán 2. světovou válkou. V tabulce níže můžeme vidět vývoj 

počtu domů od r. 1869 až do r. 2011 (poslední SLDB – aktuálnější data nejsou k dispozici.  

Tabulka 12 – Vývoj počtu domů v obci Rudné od r. 1869 do r. 2011 (poslední SLDB) 

Sčítání      
v roce 

Počet 
domů  

1869 77 

1880 80 

1890 84 

1900 84 

1910 82 

1921 83 

1930 90 

1950 68 

1961 59 

1970 60 

1980 56 

1991 60 

2001 67 

2011 67 
Zdroj: ČSÚ a vlastí zpracování 

Jak je výše v tabulce uvedeno, bylo v roce 2011 sečteno v obci Rudná celkem 67 domů. Vzhledem          

ke svému venkovskému charakteru v obci převládají rodinné domy nad bytovými domy. Rodinných 

domů bylo 64, domy bytové 2 a dále tu byla 1 ostatní budova s byty. Trvale obydlených domů bylo                 

46 domů (z toho 43 rodinných, oba domy bytové a 1 obydlený dům ostatní). Celkem se v těchto 

domech nacházelo 93 bytů, z toho 65 obydlených z toho bylo 51 obydlených bytů v rodinných domech. 

Celkem 21 domů bylo neobydlených, přičemž všechny tyto domy byly neobydlené z důvodu jejich 

využívání k rekreaci.  

Tabulka 13 – Domovní fond v obci Rudná dle SLDB 2011 (počet) 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Stáří domů v obci je poměrně vysoké, 23 domů z celkového počtu domů jich vznikla do roku 1970, 

přičemž u 22 domů nebylo stáří zjištěno (ale je pravděpodobné, že vznikly rovněž v tomto období), což 

by činilo více než polovinu všech domů. Mezi roky 1970 – 1990 bylo postaveno 20 domů a jen 2 domy 

jsou poměrně nové, ty byly postaveny až mezi lety 1991 – 2011, z toho 1 dům je bytový.   
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Tabulka 14 – Stáří domovního fondu v obci Rudná dle SLDB 2011 

 Celkem 
rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

z toho podle 
období výstavby 
nebo rekonstrukce 
domu 

1919 a dříve 8 8 - - 

1920 - 1970 15 14 - 1 

1971 - 1980 9 8 1 - 

1981 - 1990 11 11 - - 

1991 - 2000 1 1 - - 

2001 - 2011 1 - 1 - 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Od roku 2011 byl v obci dokončen pouze 1 byt v rodinném domě.  

Tabulka 15 – Dokončené byty v obci od r. 2012 

Rok 
Počet 

dokončených 
bytů celkem  

2012 - 

2013 - 

2014 - 

2015 - 

2016 1 

2017 - 

2018 - 

2019 - 

Celkem 1 
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Co se týká vlastnictví domů a bytů (zjišťováno k poslednímu SLDB 2011), tak rodinné domy jsou 

převážně ve vlastnictví fyzických osob nebo ve spoluvlastnictví (převážně manželů). Obci Rudná patří 

1 objekt bytového domu a 1 bytový dům je ve vlastnictví sdružení vlastníků bytů.    

Obyvatelstvo – závěry analýzy 

 dlouhá historie osídlení, ale původní německé obyvatelstvo bylo po 2. sv. válce 

odsunuto (ztráta historické sounáležitosti) 

 kvalitní bydlení - vysoký podíl rodinných domů  

 nepříznivý demografický vývoj – klesající počet obyvatelstva 

 nepříznivý vývoj věkové struktury obyvatelstva – stárnutí populace 

 vysoká migrace směrem pryč z obce 

 nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva 

 nepříznivý stavební vývoj v posledních letech – pouze 1 dokončený dům (byt) 
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3 Ekonomika 

3.1 Ekonomická aktivita obyvatel obce 

K datu 31. 12. 2019 bylo v obci Rudná celkem 99 ekonomicky aktivních obyvatel (věk 15 – 64 let), což 

ve srovnání s celkovým počtem obyvatel (159) činí 62,26%. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem 

se jedná o hodnotu nižší téměř o 2% (1,81%) než je podíl na úrovni ČR a více než 1,5% (1,56%) nižší než 

činí průměr za Pardubický kraj.  

Tabulka 16 – Ekonomická aktivita obyvatel obce v porovnání s celorepublikovým a krajským průměrem (k 31. 12. 2019) 

  

Počet 
obyvatel 
celkem 

Počet 
ekonomicky 

aktivních 
obyvatel       

(věk 15 – 64) 

Podíl                   
k celkovému 

počtu obyvatel 

Obec Rudná 159 99 62,26% 

ČR  10 693 939 6 852 107 64,07% 

Pardubický kraj 522 662 333 567 63,82% 
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Podíl ekonomicky aktivních žen (47) je v obci o 5 % (5,05 %) nižší než podíl ekonomicky aktivních mužů 

(52), tj. 47,47 % oproti 52,53 %. 

Rudná 

Počet obyvatel 

celkem 159 

pohlaví 
muži 82 

ženy 77 

Z toho ekonomicky 
aktivní 

cekem 99 

z toho 
muži 
  

52 

ženy 
  

47 
 

3.2 Ekonomické subjekty v obci a pracovní uplatnění 

Dle ČSÚ k 31. 12. 2019 působilo v obci Rudná celkem 9 aktivních ekonomických subjektů.   

Tabulka 17 – Přehled struktury ekonomických subjektů v obci 

 
Podniky           

se zjištěnou 
aktivitou 

Ekonomické subjekty celkem 9 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 3 

Průmysl celkem - 

Stavebnictví 2 

Velkoobchod a maloobchod;  
opravy a údržba motorových vozidel 

1 

Doprava a skladování - 
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Ubytování, stravování a pohostinství - 

Informační a komunikační činnosti 1 

Peněžnictví a pojišťovnictví - 

Činnosti v oblasti nemovitostí - 

Profesní, vědecké a technické činnosti 1 

Administrativní a podpůrné činnosti - 

Veřejná správa a obrana, 
 povinné sociální zabezpečení 

1 

Vzdělávání - 

Zdravotní a sociální péče - 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti - 

Ostatní činnosti - 

Nezjištěno - 
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Obec je převážně zemědělská a v r. 2019 v tzv. priméru (tj. zemědělství, lesnictví, rybolov a těžba) 

působilo v obci 33,33% ekonomických subjektů tj. podstatně větší podíl než v rámci Pardubickém kraji 

(7,46%) a ČR (5,62%). V tzv. sekundéru (tj. průmysl a stavebnictví) v obci podnikaly jen 2 subjekty,                   

tj. 22,22%. Což je o téměř 10 % méně (9,27%) oproti průměru Pardubického kraje (31,49%) a o téměř 

4% (3,93%) méně oproti celé ČR (26,15%). V terciéru, tj. v oblasti služeb působily zbývající ekonomické 

subjekty, tj. 44,44% což je o trochu vyšší průměr oproti Pardubickému kraji (41,17% ), ale méně než je 

průměr v ČR (49,88%).  

Pro lepší přehlednost jsou výše uvedené údaje představeny formou grafu: 

Graf 6 – Podíl ekonomických subjektů v priméru, sekundéru a terciéru v % (2019) 

 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 
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Tabulka 18 – Přehled právních forem ekonomických subjektů v obci (2019) 

Ekonomické subjekty celkem 9 

Právní forma 

Fyzické osoby 7 

Živnostníci  7 

Svobodná povolání - 

Zemědělští podnikatelé - 

Právnické osoby 2 

Obchodní společnosti - 

Akciové společnosti - 

Družstva - 

Ostatní právnické osoby  2 
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Dle právní formy je struktura organizací v obci rozdělena jen do 2 různých právních forem. Převážnou 

většinu tvoří fyzické osoby, a z těch jen živnostníci – 7 subjektů (77,78%). Překvapivě tu není žádný 

zemědělský podnikatel.  

Právnické osoby jsou v obci zastoupeny menšinově. Jedná se o celkem o 2 právnické osoby, a to 

ostatní právnické osoby (např. Obec Rudná).   

3.3 Zaměstnanost a nezaměstnanost  

Míra nezaměstnanosti byla k 31. 12. 2019 v obci vyšší než míra nezaměstnanosti v kraji (2,20%)             

i v celé České republice (2,87%). V následující tabulce je vývoj nezaměstnanosti v obci od r. 2014 

(vždy k 31. 12. příslušného roku). Vyšší nezaměstnanosti dosahovaly ženy. Jak je z níže uvedené 

tabulky patrné, oproti roku 2014 se celková míra nezaměstnanosti snížila o 14,3%.  

Tabulka 19 – Vývoj nezaměstnanosti v obci Rudná za posledních 6 let 

 
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

V současnosti (tj. k 30. 6. 2020), kdy jsou k dispozici pracovní místa pro sezónní práce, je 

nezaměstnanost v obci ještě nižší. 

Tabulka 20 – Aktuální nezaměstnanost v obci Rudná 

Obec Rudná 

Uchazeči o zaměstnání                       

v evidenci 

úřadu práce – dosažitelní 

Podíl nezaměstnaných 

osob (v %)  
Pracovní místa                       

v evidenci 

úřadu práce 
celkem ženy celkem ženy 

30. 6. 2020 3 1 3,03 2,13 2 

celkem ženy celkem ženy

2014 26 14 22,22 24,56 -

2015 23 11 20,18 19,64 -

2016 14 7 12,73 12,73 -

2017 7 1 6,42 1,82 2

2018 5 2 4,85 3,85 2

2019 8 5 7,92 10,2 2

Uchazeči o zaměstnání                      

v evidenci

úřadu práce - dosažitelní

Podíl nezaměstnaných

osob (v %) 
Pracovní místa                  

v evidenci

úřadu práce

Obec Rudná
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Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Sociální situace v Rudná je stabilizovaná. Základní problematické sociální situace jsou řešeny v rámci 

obecního úřadu, případně sociálního odboru ORP Svitavy.  

3.4 Finanční zdraví obce – veřejná ekonomika 

Obec Rudná je v rámci možností financování svých rozvojových aktivit z vlastních zdrojů značně 

limitována. Z toho vyplývá nutnost hledat finanční prostředky na jejich realizaci, a to především ve 

formě dotací či zvýhodněných úvěrů. 

Významnou část příjmů obce určuje podoba rozpočtového určení daní (RUD). Daňové příjmy obce 

jsou dány pravidly rozpočtového určení daní dle zákonů v ČR. Prostředky, které obci takto plynou, 

nejsou účelově vymezeny a obec je může vynakládat dle svých priorit. Daňové příjmy obce se odvíjejí 

od rozlohy území, počtu obyvatel atd. a proto se v jednotlivých letech mírně liší. K sestavení 

ekonomické analýzy obce je rovněž nezbytné zaměřit se na finanční zdraví obce. Na základě veřejně 

přístupných statistických údajů byla sestavena tabulka znázorňující výši příjmů a výdajů obce Rudná 

(měřicí jednotka = tis. Kč) na základě nichž byla přepočtena také výše dluhu na jednoho jejího 

obyvatele. Detailněji je uvedeno níže v tabulce. 

Tabulka 21 – Výše příjmů a výdajů obce Rudná  

 
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Z výše uvedených údajů je patrné, že obec až do loňského roku, tj. v letech 2016 – 2018 hospodařila 

s přebytkovým rozpočtem. K 31. 12. 2019 vykázal obecní rozpočet deficit, který byl způsoben 

nutnými opravami havarijního stavu propustků.  

3.5 Brownfields a rozvojové plochy 

Na území obce Rudná se nenachází žádný opuštěný, zanedbaný, chátrající či kontaminovaný objekt, 

tzv. brownfields, který by byl zanesen v databázi brownfields Pardubického kraje, který takové 

objekty eviduje a rovněž na jejich regeneraci poskytuje i finanční zdroje v rámci dotačních příležitostí. 

Několik nevyužívaných chátrajících objektů sice v obci je, jedná se zejména o starší rodinné domy, 

nebo hospodářská stavení (stodoly apod.) u nich, ale ty nejsou do databáze brownfields zaneseny. Jsou 

v rukou soukromých vlastníků.  

Obec Rudná má však k dispozici rozvojové zastavitelné plochy. Tyto rozvojové plochy jsou zaneseny 

v územním plánu obce. Jedná se o jednak o plochy pro bydlení (plochy smíšené obytné – venkovské), 

dále má na svém území k dispozici i rozvojové zastavitelné plochy pro občanské vybavení – veřejnou 

infrastrukturu, rozvojové plochy pro sport a tělovýchovu, inženýrské sítě, místní komunikace a plochy 

technické infrastruktury (tj. plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady). Taktéž má na svém 

daňové

příjmy

nedaňové

příjmy

kapitálové

příjmy

přijaté

transféry

běžné

výdaje

kapitálové

výdaje

2016 172 3 640 2 274 1 161 8 198 3 241 2 261 980 400 13,22 2

2017 168 3 528 2 458 760 3 307 2 442 2 440 1 1 086 14,63 6

2018 163 4 085 2 559 986 - 540 3 712 3 315 398 372 15,70 2

2019 159 4 403 2 764 986 - 653 4 573 4 329 245 -170 17,38 -1

Saldo 

příjmů

a výdajů

Daňový 

výnos na 1 

obyvatele

Dluh na 1 

obyvatele
Rok

Počet 

obyvatel
Příjmy

v tom

Výdaje

v tom
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území i rozvojovou plochu pro veřejnou zeleň a zalesnění. V územním plánu však nejsou k dispozici 

rozvojové plochy pro výrobu.  

 

 

Ekonomika – závěry analýzy 

 vysoký podíl ekonomicky aktivních obyvatel  

 stabilizovaná sociální situace 

 polovina ekonomicky aktivních subjektů podniká v primární sféře (zemědělství, 

rybářství, lesnictví) 

 vysoký podíl živnostníků  

 vyšší nezaměstnanost než je celostátní a krajský průměr 

 absence brownfields 

 obec má k dispozici rozvojové plochy pro bydlení i veřejnou infrastrukturu 

 obec nemá k dispozici rozvojové plochy pro výrobu 

4 Občanská vybavenost, služby a bezpečnost 

4.1 Školství a vzdělávání 

V obci Rudná není ani základní ani mateřská škola.  

Původně byla škola v Dolní Rudné, která byla postavena r. 1882 na náklady obce a počátkem 20. stol. 

měla 148 žáků. Po 2. sv. válce, po dosídlení obce českým obyvatelstvem, byla škola v r. 1947 znovu 

otevřena jako dvoutřídní, v r. 1964 byla změněna na jednotřídní, která byla v r. 1976 definitivně 

uzavřena.  

Předškolní děti z Rudné patří spádově do MŠ v Brněnci.  

Spádová základní škola pro žáky z Rudné je v Brněnci, kde první stupeň je v místní části Brněnec a druhý 

stupeň je v místní části Moravská Chrastová. Ale děti dojíždějí i do základních škol v Moravské 

Chrastové a v Březové nad Svitavou.  

Po základní škole žáci pokračují v dalším vzdělávání na středních školách ve Svitavách, Litomyšli, 

Poličce, Moravské Třebové a okolí.  

4.2 Zdravotnictví a sociální péče 

V obci není k dispozici žádná lékařská péče. Občané dojíždějí k lékařům (pro dospělé a pro děti)                      

a k zubaři do Brněnce, Březové nad Svitavou a do Svitav, které jsou pro obec spádovými obcemi 

z hlediska zdravotní péče. Případně dojíždějí i do dalších okolních měst (podle volby jednotlivých 

občanů a jejich možností). Do nemocnice a k odborným lékařům (odborné ambulance v nemocnicích) 

dojíždějí do Svitav.   

Zdravotnická záchranná služba přijíždí do Rudné ze Svitav.  
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Sociální péče je zajišťována individuálně v rámci Pardubického kraje. Obec ze svého rozpočtu 

nepřispívá na tyto služby. 

Spádové zařízení pro zajištění péče o seniory je v Březové nad Svitavou (Dům pro seniory) a Domov pro 

seniory a domov se zvláštním režimem ve Svitavách.  

Sociální péči pro občany obce Rudná poskytuje Charitní pečovatelská služba Svitavy, případně další 

pečovatelské služby, dle dohody se seniorem a jeho rodinou.   

4.3 Další služby a občanská vybavenost 

K občanské vybavenosti v obci Rudná patří obecní úřad. Budova je z části po rekonstrukci, má nová 

okna, opravenou střechu a novou fasádu. Rovněž byly opraveny v části objektu, kde sídlí obecní úřad    

i omítky a podlahy v kanceláři a zasedací místnosti. Rovněž byl revitalizován i obecní rozhlas – byla 

pořízena nová ústředna. Opravy byly hrazeny z rozpočtu obce a proběhly v r. 2014. V loňském roce byl 

pořízen pro obecní úřad počítač s multifunkčním zařízením (tiskárna, kopírka).  

V budově obecního úřadu je v nerekonstruované části „Rudenská hospůdka“. Ta je v současnosti 

zavřená. Obec plánuje rekonstrukci této části budovy, která však závisí na potřebných finančních 

prostředcích.   

 

Obrázek 1 – Budova obecního úřadu Rudná 

Dále je v obci kulturní dům, jehož budova nutně potřebuje zrekonstruovat. V r. 2012, 2014 a 2017 

provedla obec větší opravy. Bylo rekonstruováno sociální zařízení, drobné opravy vnitřních prostor                  

a oprava šatny. Objekt slouží pro pořádání kulturních akcí, jako jsou plesy, různé přednášky apod. Dle 

mínění občanů má poměrně malou kapacitu.  
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Obrázek 2 – Kulturní dům v Rudné 

V blízkosti budovy obecního úřadu je budova bývalé samoobslužné prodejny, kterou provozovala 

Jednota COOP. Bohužel, v současnosti není tento obchod v provozu, od doby, kdy jej Jednota opustila, 

z důvodu nerentability. V r. 2016 obec objekt odkoupila, takže v současnosti je budova v majetku obce 

a ta bohužel dlouhodobě hledá nájemce, který by obchod znovu zprovoznil. Tato služba v obci velmi 

chybí. 

 

Obrázek 3 – Budova bývalé samoobslužné prodejny Jednoty COOP 

Téměř na konci obce směrem k pramenu Chrastovského potoka je vybudováno multifunkční dětské 

hřiště. Tato část obce má parkovou úpravu s lavičkami.  

mailto:info@cep-rra.cz


                                                                                                                                                             Centrum evropského projektování a.s.                                                                                                                                                    
                                                                                                                   Švendova 1282 

                                                                                                                                 500 03 Hradec Králové 
                                                                                                                      info@cep-rra.cz 

 

 
 
       Strategický plán rozvoje obce Rudná 2021 - 2031  
  

31 

 

Obrázek 4 – Multifunkční dětské hřiště 

Další dětské hřiště je u bytového domu čp. 13 v části obce Dolní Rudná. Toto hřiště, resp. parčík, obec 

pořídila ze svého rozpočtu. 

 

Obrázek 5 – Dětské hřiště v Dolní Rudné 

Dále je v obci fotbalové hřiště – sportovní areál. Hřiště bylo vybudováno začátkem 60-tých let ve 

spolupráci tehdejšího Místního národního výboru s místní jednotou Sokola a občany v akci Z. Přes léto 

bylo využíváno především pro sportovní vyžití mládeže – pořádaly se zde dětské dny, hrál se fotbal              

a volejbal.  V zimě pak bylo využíváno jako kluziště a pro jeho potřebu byla vyvedena voda s nedalekého 

rezervoáru pro kropení hřiště, dále 30 cm vysoké mantinely a především osvětlení. 
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Obrázek 6 – Sportovní areál v Rudné  

Na toku Chrastovského potoka je vybudována požární nádrž, která je využívaná i jako kluziště                                

a koupaliště.  

 

Obrázek 7 – Požární nádrž v obci Rudná 

Pošta v obci není, občané využívají služeb pošty v Brněnci (PSČ 569 04).  

Další služby, např. kadeřnické a holičské, služby osobní hygieny (manikúra, pedikúra, nehtová 

modeláž), drobné opravny, prádelna, čistírna, mandl apod. nejsou v obci provozovány. Tyto a podobné 

služby jsou k dispozici v Brněnci a okolních městech (Svitavy, Březová nad Svitavou, Moravská 

Chrastová, Moravská Třebová a dalších).  

V obci není hřbitov, pro pohřbívání jsou využívány hřbitovy v okolních obcích.  

4.4 Bezpečnost, požární bezpečnost a protipovodňová ochrana 

V obci není úřadovna Policie ČR ani městská policie. Veřejně dostupné údaje o statistice kriminality 

v jednotlivých obcích ČR nejsou k dispozici. K dispozici jsou jen statistické údaje na úrovni krajů, okresů 

a na úrovni obvodních oddělení Policie ČR. Území obce Rudná patří pod Obvodní oddělení Policie ČR 

Svitavy. Toto území patří v rámci ČR k územím se střední kriminalitou. Index kriminality za rok 2019 činí 

jen 132,8. Tento index je vypočítán z dostupných dat, kterými jsou spáchané trestné činy a jejich 
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objasněnost, vztaženo k celkovému počtu obyvatel na území jednotlivých OOP ČR. Na celém území ČR 

je index kriminality 189,6 a v Pardubickém kraji pak 121,7. V obci nejsou instalovány kamerové 

systémy.  

Požární bezpečnost je na území obce zajišťována jednotkami požární ochrany. Tato požární ochrana je 

zabezpečena tzv. plošným pokrytím území Pardubického kraje jednotkami PO (dále jen „plošné 

pokrytí“), kterým se rozumí rozmístění jednotek PO na území Pardubického kraje (dále jen „kraj“),                 

pro zajištění garantované pomoci při ochraně života, zdraví a majetku na území kraje v případě požárů                     

a jiných mimořádných událostí jednotkami PO v souladu se zvláštními právními předpisy (zákon                         

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Toto plošné pokrytí nařizuje 

vyhláškou Pardubický kraj v rámci své kompetence v rámci cit. zákona. Kategorie organizovaného 

výjezdu jednotky PO vyjadřuje jeho předurčenost v systému plošného pokrytí pro požární zásah nebo 

záchranné práce na příslušném území. Na území obce Rudná v rámci tohoto plošného pokrytí zasahují 

jednotky požární ochrany – I. kategorie (tj. jednotka HZS kraje) a tou je JPO I. ve Svitavách                                       

– profesionální jednotka. Dále JPO II/1 Březová nad Svitavou (poloprofesionální), JPO III/1 Křenov a JPO 

III/1 Brněnec (okres Svitavy).  

V r. 2000 ukončil původní Sbor dobrovolných hasičů Rudná (dále jen SDH) svoji činnost a nahradila jej 

hasičská hlídka. V r. 2010 se však několika nadšencům, mezi něž patří i současný starosta obce, podařilo 

SDH Rudná znovu obnovit. Nyní má sbor 9 členů, ze kterých obec Rudná zřizuje Jednotku požární 

ochrany V. kategorie s číslem 533571, která je zařazena do systému plošného pokrytí IZS Pardubického 

kraje. V rámci plošného pokrytí kraje jednotka samostatně nezasahuje, ale vypomáhá předurčeným 

jednotkám na území obce Rudná a na území sousedních obcí při mimořádně závažných událostech. 

SDH Rudná má v obci k dispozici hasičskou zbrojnici, a to historickou budovu zbrojnice v Dolní Rudné, 

jejíž budova je z roku 1925. V minulosti byla v Horní Rudné (u požární nádrže) postavena další 

zbrojnice, která se však nyní již pro SDH nevyužívá. Budova historické zbrojnice je pěkně udržovaná 

(většina oprav byla provedena z rozpočtu obce – viz tabulka č. 2, na některé opravy a vybavení obdržela 

obec dotaci – viz tabulka č. 3 – obě výše v dokumentu). Historická budova zbrojnice patří                                    

k pamětihodnostem obce.  

    

Obrázek 8 – Stará i pozdější (zrušená) hasičská zbrojnice v obci Rudná 
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V rámci vybavení má JPO Rudná k dispozici toto vybavení – dopravní automobil Ford transit, přenosnou 

stříkačku PS8, motorové kalové čerpadlo PH 1000, motorovou pilu, vysílačky a ochranné obleky. 

Jednotka se nejen podílí na zajištění požární ochrany a ochrany obyvatelstva obce proti jiným 

mimořádným událostem, ale podílí se i na zajištění různých akcí obce a aktivně přispívá k jejímu rozvoji.  

Protipovodňová ochrana  

Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Principy ochrany před povodněmi vycházejí ze 

základní zásady, že povodním nelze zabránit, ale jejich průběh lze však ovlivňovat a omezovat tak 

rozsah povodňových škod a jejich následků.  

Obcí Rudná protéká Chrastovský potok, který v ní pramení. Tato vodoteč není zanesena 

v povodňových plánech Pardubického kraje, ORP Svitavy. Vzhledem k poloze obce téměř na vrcholu 

kopcovitého terénu v ní k povodním nedochází. Povodňový plán obec proto nemá. 

Obec nechala v loňském a letošním roce (I. pololetí 2020) opravit havarijní stav propustků na tomto 

potoce. Rovněž zajišťuje čištění koryta potoka a propustků, aby nánosy a zeleň nebránila odtoku 

vody a nezpůsobovala vybřežení vody z koryta potoka.  

Při přívalových deštích, dochází pouze ke stékání vod z polí a luk, ale málokdy dojde ke splavování 

zeminy, protože stráně nad obcí jsou hodně zatravněné. Výjimečně dochází při přívalových deštích 

ke splavení zeminy na vozovku silnice, procházející obcí. Splavování zeminy na silnici je závislé na 

plodinách, které zrovna rostou na polích u obce. 

V obci v minulosti došlo k sesuvu svahu, k němuž došlo dolní části Rudné na svahu, mezi potokem   

a silnicí vedle fotbalového hřiště a pak ještě více v dolní části naproti čp. 10 a 11 (opět svah mezi 

potokem a silnicí). Zajištění těchto svahů je v kompetenci Správy a údržby silnic.  

V obci v současnosti hrozí možný sesuv kamenné opěrné zdi naproti č. p. 11 nad silnicí, která je však 

na soukromém pozemku. Při jejím zborcení by došlo k sesuvu svahu nad ní na silnici a k odříznutí 

veřejné dopravy z Brněnce do Rudné. Zeď je v majetku soukromého vlastníka. K nařízení opravy 

havarijního stavu této zdi by mohlo dojít jen úřední cestou přes stavební úřad.  

Občanská vybavenost, služby a bezpečnost – závěry analýzy 

 absence základní i mateřská školy v obci 

 absence zdravotnických služeb v obci 

 sociální péče je zajišťována individuálně  

 v obci je infrastruktura pro kulturně – společenské vyžití  

 v obci je infrastruktura pro sportovní vyžití dětí i dospělých 

 v obci není zajištěna přímá dostupnost základních potravin a zboží denní potřeby 

 nepřítomnost poštovního úřadu 

 chybí nabídka doplňkových služeb (kadeřnictví, holičství, prádelna apod.) 

 dobré zajištění požární bezpečnosti 

 nízký index kriminality 

 obec není v záplavové oblasti  
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5 Infrastruktura  

Dopravní a technická infrastruktura je významným faktorem, který ovlivňuje život obyvatel obce Rudná 

na jejím území. Jedná se zejména o dopravní dostupnost lékařské péče, občanské vybavenosti, 

vzdělávání a dalších potřeb občanů obce. S rozvojem infrastruktury souvisí kvalita bydlení, množství 

pracovních příležitostí a je i rozhodujícím faktorem pro další investice soukromých subjektů v obci. 

Sídelní struktura obce je souvislá, obytná výstavba je situována podél průjezdní komunikace, která obcí 

prochází. V obci je v současné době stabilizovaná síť dopravní i některé technické infrastruktury, kterou 

se obec snaží udržovat v dobrém a provozuschopném stavu a pravidelně modernizuje infrastrukturu, 

která je v majetku obce.   

5.1 Dopravní infrastruktura 

Do dopravní infrastruktury je zahrnována silniční, železniční, letecká a vodní doprava. Dále je možné 

do dopravní infrastruktury zahrnout i problematiku parkování, infrastrukturu pro pěší a cyklisty                         

a dopravní obslužnost území obce. 

Na území obce Rudná se nenachází žádná letecká, vodní ani lanová dopravní infrastruktura.  

5.1.1 Silniční doprava  

Charakteristika dopravní dostupnosti obce Rudná vychází z jejího položení na silnici č. III/3667. Silnice 

III/3667 je silnice třetí třídy, která spojuje obec Brněnec s obcí Křenov. Přes obec Rudnou prochází její 

úsek Brněnec – Rudná – Janůvky – Křenov. Katastrem obce Rudná prochází tato státní komunikace 

v délce 3 827,9 m a vede ze severovýchodu z obce Křenov, přes Janůvky až do obce Rudná a dále 

pokračuje na jihozápad do obce Brněnec. Tato státní komunikace je ve správě Ředitelství silnic 

Pardubického kraje. 

mailto:info@cep-rra.cz


                                                                                                                                                             Centrum evropského projektování a.s.                                                                                                                                                    
                                                                                                                   Švendova 1282 

                                                                                                                                 500 03 Hradec Králové 
                                                                                                                      info@cep-rra.cz 

 

 
 
       Strategický plán rozvoje obce Rudná 2021 - 2031  
  

36 

 

Obrázek 9 – Mapa silniční infrastruktury v obci Rudná 

Dle Celostátního sčítání dopravy 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR, nebyla tato silnice monitorována, 

a proto není znám počet automobilů přes obec projíždějících po této komunikaci za 24 hodin.  

Státní silnice č. III/3667, procházející obcí, je hlavní sběrnou komunikací a zprostředkovává napojení 

místních komunikací. V obci se nachází celkem 25 místních obslužných komunikací, jejichž celková 

délka je 1 856,7 m. Tyto obslužné místní komunikace zprostředkují propojení obydlených oblastí obce 

s hlavní sběrnou komunikací. Většina místních komunikací má živičný povrch, některé jsou pokryty 

štěrkodrtí, živičným recyklátem, živicí, případně kombinací některých ze zmíněných druhů povrchů. 

Většina komunikací je v dobrém stavu, v nevyhovujícím stavu je komunikace v Horní Rudné, která 

spojuje státní silnici s čp. 44 a navazuje na ni polní cesta směrem k vrcholu Chvalka (s výškou                             

618 m. n. m). Komunikace ke sportovnímu areálu (dle pasportu komunikací 14c) je nová. Všechny 

místní obslužné komunikace jsou obousměrné a provádí se na nich zimní údržba, a to formou 

standardního prohrnování sněhu a posypu. 

Dále obec Rudná spravuje celkem 17 mostů, jejichž součástí je 12 propustků a 3 odvodňovací žlaby.  

Dále obec rovněž spravuje osm odstavných ploch s celkovou výměrou 616,31 m². Jedná se o odstavné 

plochy a dvě autobusové zastávky. Povrch těchto ploch je převážně tvořen asfaltem, živičným 

recyklátem, živičným kobercem a případně štěrkodrtí. Plochy jsou ve vyhovujícím a dobrém stavu, 

odstavná plocha u kulturního domu (dle pasportu OP08) je nová. Vzhledem k venkovské zástavbě 

nejsou v obci další parkovací plochy, občané parkují převážně na svých pozemcích u svých nemovitostí.  
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V obci nejsou podél komunikací chodníky. Plochy, které by bylo možné považovat za chodník, jsou 

přístupovými plochami k některým objektům. Jedná se o bytový dům čp. 13, dále o objekt bývalé 

prodejny potravin, budovu obecního úřadu, novou hasičskou zbrojnici v Horní Rudné a park u dětského 

hřiště. Tyto plochy jsou převážně zadlážděny betonovou zámkovou dlažbou. Celková délka těchto 

chodníků je cca 125 m.  

Na všech komunikacích, chodnících, mostech, propustcích a plochách probíhá každoročně podle 

potřeb a stavu příslušné infrastruktury údržba a opravy, kterou obec zajišťuje ze svého rozpočtu 

převážně externími subjekty. V roce (2019) byla na tuto údržbu vynaložena částka 381,85 tis. Kč.  

5.1.2 Železniční doprava 

Katastrem obce neprochází železnice. Nejblíže obci prochází železniční trať směr Česká Třebová                          

– Letovice - Brno. Nejbližší zastávkou vlaku, ze které mohou obyvatelé obce Rudná vlakem cestovat, je 

zastávka Moravská Chrastová (vzdálená cca 5 km). Dále jsou to ještě zastávky Březová nad Svitavou                

a Březová nad Svitavou – Dlouhá. Tyto zastávky jsou však po silnici od Rudné ještě dále.  

5.1.3 Cyklistická a pěší doprava 

Z hlediska polohy a nadmořské výšky, tj. poměrně hornatého terénu je území obce vhodné spíše pro 

zdatnější cyklisty. Přímo obcí prochází cyklotrasa KČT  104/1 (Městečko Trnávka – Křenov – Brněnec                    

– Hrad Svojanov). Trasa je dlouhá 36 km a vede převážně po silnicích III. třídy a místních komunikacích 

(typu lesní a polní cesty), z části ale vede i po silnici II. třídy a po silnici I. třídy. Cyklotrasa je poměrně 

náročná vzhledem k jejímu různému převýšení. Je vhodná zejména pro tekingová kola.  

Na území obce nevede žádná cyklostezka.  

Pěší doprava je v obci řešena po místních komunikacích a krajnicích silnice III/3667.  

Přímo na území obce vede značená turistická trasa pro pěší turistiku – červená. Trasa vede                           

od železniční stanice Březová nad Svitavou – přes Rudnou na Hřebeč. Její délka je 19,14 km, náročnost 

je střední. 

Dopravní obslužnost 

Dopravní obslužnost obce je poměrně problematická. Obec Rudná je obsluhována pouze autobusovou 

dopravou. Z obce jezdí v pracovní dny cca 5 autobusových spojů do Březové nad Svitavou a zpět (přes 

Brněnec, Moravskou Chrastovou). Ve směru do Křenova bohužel autobusová doprava není zavedena 

jednak z důvodu serpentin a většího stoupání z Janůvek k Rudné a také z důvodu obtížné sjízdnosti 

komunikace Rudná – Křenov v zimním období. O víkendu nejezdí žádné autobusy a občané jsou 

odkázáni výhradně na vlastní dopravu, případně se musí (pěšky, na kole, nebo autem) dopravit do 

Moravské Chrastové nebo Březové nad Svitavou k vlaku. 

Spojení s okresním městem Svitavami je možné jen s přestupem v Březové nad Svitavou, odkud jezdí 

do Svitav vlak i autobus.  
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V obci jsou situovány 2 autobusové zastávky (zastávka Obecní úřad – Horní Rudná a zastávka „Škola“ 

– Dolní Rudná). Hlavním přepravcem je ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Zastávky jsou částečně zděné, 

prosklené, jsou vybavené lavičkami a jsou obcí dobře udržované.  

 

Obrázek 10 – Autobusová zastávka "Škola" v Dolní Rudné 

 

Obrázek 11 – Autobusová zastávka "Obecní úřad" v Horní Rudné 
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5.2 Technická infrastruktura 

Technická infrastruktura je v obci Rudná zastoupena vodovodem, veřejným osvětlením a obecním 

rozhlasem. V roce 1998 byla obec připojena na telefonní síť a v roce 2001 byla plynofikována. 

Největším problémem je chybějící kanalizace.  

5.2.1 Vodovod a kanalizace 

Obecní vodovod byl v Dolní Rudné zaveden již v roce 1928. V Horní Rudné pak byl vybudován v roce  

1960 – 63. V současné době je zásobování obce Rudná pitnou vodou zajištěno ze skupinového 

vodovodu „Moravská Třebová“ z vrtu v Zadním Arnoštově, přečerpáváním přes Křenov a Janůvky do 

horního vodojemu v Rudné (o objemu 65 m3, s max. hladinou 575,20 m n. m.). Odtud zásobuje 

gravitačně obyvatele v Horní Rudné a plní vodojem v Dolní Rudné (o objemu 50 m3, s max. hladinou 

547,70 m n. m.), z kterého jsou zásobeni obyvatelé Dolní Rudné. Vodovod v Rudné byl dříve zásoben 

ze zářezů na Chvalce, ale z důvodu vysokého obsahu dusičnanů, byl tento zdroj odstaven a vodojem 

Dolní Rudná je využíván pouze jako přerušovací komora k regulaci tlaků v Dolní Rudné. Vybudovaný 

vodovod je majetkem obce, ale provoz zajišťuje firma VHOS a.s., Moravská Třebová.    

 

Obrázek 12 – Vodojem v Horní Rudné 

    

Obrázek 13 – Vodojem v Horní Rudné 
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V obci není kanalizace. Cca 80 % obyvatel vypouští splaškové odpadní vody do suchých septiků a asi 

20% obyvatel má žumpy na vyvážení. Jeden bytový dům a 2 RD mají domovní čistírnu odpadních vod. 

Dle „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje“ je navrhováno vybudovat splaškovou 

kanalizaci s hlavním sběračem DN 250 délky 2,5 km, který bude vyústěn do mechanicko-biologické 

čistírny odpadních vod. ČOV bude dle studie umístěna na pravém břehu Chrastovského potoka za 

komunikací vedoucí do Mariánského údolí u Brněnce. Stabilizovaný kal by byl vyvážen do ČOV Brněnec. 

Obec má zpracovanou studii kanalizace, podle níž je investice odhadována cca na 40 mil. Kč. Na tak 

velkou investici nemá prozatím obec finanční prostředky.  

5.2.2 Zásobování elektrickou energií 

V současnosti je obec Rudná zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy VN 35 KV vedoucí 

obcí (na severním svahu nad silnicí procházející obcí) z rozvodny v Brněnci. Distribuční soustavu VN 

v obci dále tvoří 3 distribuční trafostanice, které jsou rozmístěny na různých místech v obci (v areálu 

bývalého ZD, u kulturního domu a u bytového domu). Jedná se o sloupové trafostanice. Z nich je 

vrchním rozvodem, umístěným převážně podél silnice III/3667, distribuována elektřina k jednotlivým 

odběratelům v obci. Dle dotazníkového šetření je toto zásobování dostačující.   

       

Obrázek 14 – Trafostanice v obci Rudná 

Dle dostupných informací se na území obce Rudná nachází malá soukromá solární elektrárna                  

(FVS S2012-68) o výkonu 0,0158 MW, která je umístěná na čp. 25 (st. parc. č. 4, v kat. úz. Dolní Rudná) 

na soukromém objektu.  

Žádné další zařízení vyrábějící elektřinu z alternativních zdrojů, jako jsou solární, větrné a vodní 

elektrárny se již na území obce nenachází.  

5.2.3 Zásobování plynem 

Plynofikace obce byla provedena v roce 1999. Rozvodná soustava v obci je napojena na vysokotlaký 

rozvod v Brněnci, v obci je rozveden středotlaký rozvod (4 545,33 m, dimenze D63 a 965,3 m dimenze 
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D32 (přípojky do domů). Celkem bylo zřízeno 33 pilířů HUP (33 evidovaných čísel popisných). 

Investorem stavby bylo Sdružení majitelů skupinového plynovodu Brněnec. Občané se podíleli na 

plynofikaci jednorázovým příspěvkem 3 500 Kč použitým na zřízení HUP (hlavní uzávěr plynu) u svých 

nemovitostí. Plynovod v obci je v majetku a správě firmy GasNet, s.r.o..  

5.2.4 Zásobování teplem 

V obci není žádná centrální teplárna ani výtopna, která by jednotlivé nemovitosti zásobovala teplem. 

Obyvatelé obce Rudná si zajišťují zásobování teplem svých bytů a nemovitostí několika způsoby, 

přičemž charakter a počet zdrojů tepla nijak nevybočuje ze srovnatelných obcí. Podle výsledků Sčítání 

lidu, domů a bytů ČSÚ z roku 2011 (aktuálnější údaje nejsou k dispozici) mělo z celkového počtu             

46 obydlených domů (celkem 71 obydlených bytů) ústřední vytápění 33 domů (resp. 46 bytů).                     

Z energií se k vytápění v rozhodující míře používal plyn pro celkem 20 bytů, dále pak elektřina pro  

1 byt. Ostatní byty využívají k vytápění jiné zdroje tepla (pevná paliva – uhlí a dřevo, v současnosti 

již i tepelná čerpadla). 

5.2.5 Veřejné osvětlení  

Veřejné osvětlení v obci Rudná bylo vybudováno již v r. 1948. VO je ve vlastnictví a správě obce 

Rudná, která jej udržuje. V současné době je v obci 31 světelných bodů (dále jen SB) s 31 svítidly 

veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení je tipu Dingo – uliční výložníkové. Rozvody veřejného 

osvětlení mezi světelnými body jsou vzdušné. Všechny nosné prvky, kromě jednoho, jsou tvořeny 

betonovými sloupy nízkého napětí, které patří společnosti ČEZ. Nosný prvek u světelného bodu 1-03 

je dřevěný sloup, který je ve vlastnictví obce. K napájení sítě veřejného osvětlení v obci slouží celkem 

dva rozvaděče, které jsou zároveň samostatnými odběrnými místy s vlastním elektroměrem. 

Rozvaděč RVO 1 se nachází na travnaté ploše v obci Rudná vedle domu č. p. 77 (st. parc. č. 66 v kat. 

úz. Dolní Rudná), na parcele poz. parc. 115/5. Rozvaděč RVO 2 se nachází na travnaté ploše za 

autobusovou čekárnou v Dolní Rudné(na parcele poz. parc. č. 11, v kat. úz. Dolní Rudná). Oba dva 

rozvaděče se nachází v části obce Dolní Rudná. Rozvaděče jsou tvořeny plastovými skříněmi. 
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Obrázek 15 – RVO 1 (vlevo) a RVO 2 (vpravo) 

5.2.6 Telefon, internet, rozhlas a televize 

Na území obce je dostupná pevná telefonní síť (podzemní rozvod), která byla vybudována v r. 1998  

a s tím i související internetové připojení. Pokrytí mobilními sítěmi operátorů působících v ČR je 

problematické. Polohou obce v kopcovitém terénu není pokrytí signálem dostatečné a tím je                       

i nedostatečné pokrytí signálem bezdrátového internetu. Poskytovatelem mobilního internetu na 

území obce je provider PODA a.s., dle dotazníkového šetření, nejsou obyvatelé s tímto 

poskytovatelem spokojení, pokrytí internetem je nedostatečně rychlé s malým objemem dat.  

V obci je také rozvod veřejného obecního rozhlasu, který je umístěn stejně jako VO na sloupech                  

el. vedení ČEZ. V r. 2014 obec Rudná rozhlas revitalizovala a pořídila novou rozhlasovou ústřednu. 

Rozhlas dobře funguje a je jedním z informačních zdrojů o dění v obci.  

Pokrytí televizním signálem je dostatečné.  

Infrastruktura – závěry analýzy 

 špatná dopravní dostupnost (zejména o víkendech) 

 poměrně nízká intenzita dopravy 

 velký rozsah zpevněných místních komunikací  

 poměrně dobré vybavení obce tech. infrastrukturou (voda, plyn) 

 chybějící kanalizační síť s ČOV 

 veřejné osvětlení – dostatečný počet světelných bodů 

 dobré zásobování el. energií 

 téměř chybí využívání obnovitelných zdrojů energie 

 problematická dostupnost komunikačních služeb – špatné pokrytí (mobilní telefon a 

internet) 

 obecní veřejný rozhlas – zdroj informací pro občany 
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6 Životní prostředí 

Stav životního prostředí v obci i jejím okolí je dobrý. V porovnání s průměrným stavem v ČR se jedná 

o území s relativně čistým a nenarušeným prostředím, bez výrazných ekologických zátěží vzhledem 

k tomu, že se zde nenacházejí větší průmyslové podniky a je zde tradičně více rozvinutá zemědělská 

výroba. Uspokojivý je i současný stav obhospodařované půdy. Problémem je v současné době 

kůrovec, napadající lesní porosty v okolí Rudné (podobně jako na mnoha ostatních místech v ČR). 

Znečištění ovzduší je rovněž uspokojivé, vzhledem k plynofikaci obce.  

6.1 Geomorfologie 

Z hlediska územního členění patří území obce Rudná do Pardubického kraje. Krajina území obce je 

hornatá, avšak zemědělského charakteru. Nadmořská výška obce je 533 m n. m.  

Z hlediska geomorfologie leží území obce dle odborných publikací v provincii Česká vysočina, 

subprovincie Česká tabule, oblast Východočeská tabule, geomorfologický celek Svitavská pahorkatina, 

podcelek Českotřebovská vrchovina, okrsek Hřebečovský hřbet (též Hřebečský hřbet), podokrsek 

Hynčinský hřbet (s vrcholem Chvalka).  

Území obce a jejího okolí je plochá vrchovina v povodí Svitavy. Základ geologického složení území 

obce tvoří převážně pískovce, jílovce, slínovce a spongility z období středního až spodního turonu, 

dále se zde objevují i horniny letovického krystalinika. Je zde rozčleněný erozně denudační, místy 

erozně akumulační povrch v oblasti křídových antiklinál a okrajových sedimentárních stupňovin, 

charakterizovaný zejména plochými asymetrickými vrcholy hřebenu, tvořeného mírně ukloněnými 

vrstvami odolných hornin, které se střídají s vrstvami méně odolných hornin (kuestami), strukturně 

denudačními plošinami a pleistocenními říčními terasami Svitavy a jejích přítoků, se sprašovými 

pokryvy a závějemi. 

6.2 Podnebí a ovzduší 

Podnebí na území obce lze charakterizovat jako klima severního mírného pásu. Podle klimatologického 

členění ČR spadá obec Rudná do mírné oblasti MT3, která se vyznačuje následujícími parametry: 

Tabulka 22 – Typické klimatické podmínky v oblasti MT11 

Parametr Rozměr 

Počet letních dní  20 – 30 

Počet mrazivých dní [ - ] 130 - 160 

Počet ledových dní [ - ] 40 - 50 

Průměrná teplota v lednu [°C]  -3 až -4 

Průměrná teplota v dubnu [°C]  6 až 7 

Průměrná teplota v červenci [°C] 16 až 17 

Průměrná teplota v říjnu [°C]   6 až 7 

Průměrný úhrn srážek [mm]  601 - 650 
Zdroj:  
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Stav ovzduší (koncentrace Nox, SO2 a prachu) v obcí Rudná není monitorován stacionárními ani 

mobilními měřícími stanicemi. Z hodnocení kvality ovzduší lze tedy vycházet jen z okresních hodnot, 

které vydává Český statistický úřad nebo z hodnot nejbližších stanic. Nejbližší měřicí stanoviště je 

v Moravské Třebové, tj. přibližně 12,5 km vzdušnou čarou. Ze známých hodnot okresu Svitavy lze 

konstatovat, že tento region náleží v rámci ostatních regionů ČR, z hlediska znečištění ovzduší měrnými 

emisemi (koncentrace Nox, SO2 a prachu) k podprůměrným, a to u všech měřených látek. Kvalita 

místního ovzduší je však lokálně diferencována v závislosti na výskytu místních znečišťovatelů ovzduší 

a v závislosti zatížení území dálkovým přenosem emisí. Díky absenci průmyslu, stacionárních zdrojů 

znečištění a vzhledem k plynofikaci obce a ekologizací lidských činností lze s uspokojením konstatovat, 

že v obci nedochází k emisnímu zatížení a výskytu negativních dopadů na kvalitu ovzduší. V obci se 

nenachází žádný zdroj znečištění ovzduší.  

Další nejbližší znečišťovatel ovzduší je v Březové nad Svitavou a ve Svitavách. Tyto zdroje znečištění 

ovzduší jsou však poměrně vzdálené a na ovzduší v obci nemají buď žádný, nebo jen okrajový vliv. 

6.3 Voda  

Hydrologicky náleží území obce do povodí Dyje. V obci pramení Chrastovský potok, který je ve správě 

Povodí Moravy s. p., závod Dyje. Chrastovský potok (ČHP 4-15-02-0120) je levostranným přítokem řeky 

Svitavy. Řeka Svitava je levostranným přítokem na 40,7 říčním kilometru řeky Svratky (levostranný 

přítok řeky Dyje). Plocha povodí Chrastovského potoka měří 11,4 km². Chrastovský potok pramení 

přímo v obci Rudná, a to na horním konci části obce orní Rudná a protéká odtud celou obcí až do 

Brněnce, kde se vlévá do řeky Svitavy. Na jeho toku byla obcí zřízena požární nádrž. Voda potoka patří 

k tzv. lososovým vodám.  
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Obrázek 16 – Pramen Chrastovského potoka v obci Rudná 
(zdroj: https://www.estudanky.eu/10991-pramen-chrastovsky-potok) 

Na území obce Rudná a v jejím nejbližším okolí se nevyskytují žádné větší vodní nádrže ani za účelem 

ochranným a vodárenským, ani za účelem rekreačním. Nejbližší přírodní rekreační vodní nádrží je Lom 

sv. Anna Březina a vodní nádrž Březina, které jsou v katastru sousední obce Březin (vzdálené obě 

vzdušnou čarou cca 2 km). 

Čistota vody v Chrastovském potoce není statisticky zjišťována, ale vzhledem k tomu, že se jedná             

o tzv. lososovou vodu, bude její čistota velmi vysoká.  

6.4 Půda 

Typ půdy na území obce Rudná (stejně jako jinde) je závislý na morfologii terénu, geologickém podloží, 

klimatu a mnohých dalších podmínkách. Dle půdní mapy Pardubického kraje vyskytují se na území obce 

Rudná převážně kambizemě, a to modální, místy oglejené (tj. zamokřené), nebo dystrické (nasycené 

hliníkem). 
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Kambizemě – jedná se o nejrozšířenější půdní typ na území České republiky. Dříve byl nazýván hnědou 

(lesní) půdou se slabou vrstvou humusu. Tato půda je vázána na silně členité reliéfy. Okolí obce Rudná 

je hodně zalesněné (sama obec má velkou výměru lesů), případně využívané zemědělsky, a to zejména 

pro pěstování obilovin (ozimá pšenice a sladovnický ječmen) a řepky, dále jsou využívány i jako 

pastviny.  

 

Obrázek 17 – Mapa půdních typů v Pardubickém kraji – výřez – obec Rudná 

 

Obrázek 18 – Legenda k Mapě půdních typů v Pardubickém kraji – obec Rudná 

Podle půdně ekologického hodnocení, jehož výsledkem je vymezení BPEJ mají půdy v katastru obce 

Rudná kód 5.58.00. BPEJ je zkratka, která znamená "bonitovaná půdně ekologická jednotka". Jde                  

o základní mapovací a oceňovací jednotku zemědělské půdy, která je určena pětimístným kódem. Kód 

BPEJ shrnuje primární půdní a klimatické podmínky, které ovlivňují produktivitu půdy a tím i její 

prodejní hodnotu. Viz mapa na obrázku č. 6. 
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Obrázek 19 – Mapa BPEJ na území obce Rudná 

Na území obce se vyskytují převážně kambizemě na mírných svazích se všesměrnou expozicí                          

a celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně teplém, vlhkém 

klimatickém regionu a produkčně málo významné. Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen 

BPEJ) 7.25.14 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy 

ochrany zemědělského půdního fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona 

o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 4,15 Kč za m² a bodová výnosnost této 

půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 23. Jedná se o produkčně málo významné půdy.  

Na svazích okolo Rudné se rovněž vyskytují kambizemě, ale BPEJ má číslo 7.30.14, takže legislativně 

spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. rovněž do III. třídy ochrany zemědělského 

půdního fondu, ale její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku 

(oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je nižší, a činí 3,85 Kč za m² a bodová výnosnost této půdy je na 

stupnici od 6 do 100 vyjádřena rovněž hodnotou 23. 

Na severovýchodním svahu nad Horní Rudnou a na severozápadním svahu nad Dolní Rudnou má BPEJ 

má číslo 7.25.44, takže její aktuální základní cena podle Vyhlášky činí dokonce jen 2,72 Kč za m²                              

a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 21. 

Na jihovýchodním svahu nad Dolní Rudnou má BPEJ má číslo 7.25.54, takže její aktuální základní cena 

podle Vyhlášky činí dokonce jen 2,55 Kč za m² a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 

vyjádřena hodnotou 20. 
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BPEJ na území obce spadá do sedmého klimatického regionu – jeho charakteristika je v tab. níže: 

Tabulka 23 – Klimatický region č. 7: 

 

Vyskytující se bonitované půdně ekologické jednotky na území obce Rudná spadají do sedmého 

klimatického regionu, který je z klimatických regionů plošně nejrozšířenější. Zaujímá všechny vyšší části 

pahorkatin. Části tohoto klimatického regionu v severovýchodní Moravě nejsou zejména srážkově 

sjednocené jako části ostatní (značně vyšší humidita), nebylo však nutno tento region dělit, protože 

tyto oblasti se liší rovněž svým geologickým substrátem a nemohou být tudíž ve stejné bonitované 

půdně ekologické jednotce. 

Podle hydropedologické charakteristiky všechny vyskytující se půdní jednotky jsou půdy se střední 

rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně hluboké až hluboké, středně 

až dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité.  

Na území obce byla rovněž posuzována ekologická stabilita půdy, která je významná z hlediska nosné 

kapacity prostředí. Ekologickou stabilitu území lze považovat přímo za jeden z klíčových principů 

(environmentální) udržitelnosti. Při výpočtu se jedná v zásadě o podíl ekologicky příznivých ploch             

a ploch, které zatěžují životní prostředí. V čitateli tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, 

ovocných sadů, trvalých travních porostů, pastvin, lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu 

je součet výměr orné půdy, zastavěných ploch a ostatních ploch. Čím vyšší je hodnota koeficientu 

ekologické stability (dále jen KES), tím vyšší ekostabilizační potenciál území vykazuje. Ani vysoká 

hodnota KES však vysokou stabilitu území nezaručuje – indikuje pouze vhodné podmínky pro její 

vytvoření. KES byl původně navržen pro tzv. bioregiony (v ČR jich je vymezeno 91); pro větší území jeho 

výpovědní hodnota klesá. Průměrná hodnota KES pro ČR je 1,05; rozpětí KES pro bioregiony ČR se 

pohybuje v rozmezí 0,2 (oblasti s převažující ornou půdou) až po 13 (horské oblasti). KES na území obce 

Rudná je 0,69. Z toho je patrné, že se jedná o silně zemědělsky obdělávanou krajinu.  

6.5 Nerostná ložiska a poddolovaná území 

Pardubický kraj nepatří k významným surovinovým základnám České republiky. Surovinová základna 

je poměrně chudá. Tvoří ji především vápence v oblasti Železných hor, kvalitní stavební kámen 

(Skutečsko) a štěrkopísky. Ložiska rud byla vázána vesměs jen na okrajové horské oblasti a byla 

převážně v historické době vytěžena. Hřebečský hřbet (do nějž území obce Rudná náleží), patří k našim 

nejvýznamnějším oblastem těžby kvalitní žáruvzdorné suroviny. V historických dobách se těžební 

zájem povrchové těžby soustředil zejména na těžbu uhelných jílovců (Semanín) z nichž se vyráběla 

kyselina sírová. Později byl zájem soustředěn i na keramické suroviny a těžba povrchová přešla v plošně 
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rozsáhlou těžbu hlubinnou. Zásoby jílovců jsou uloženy v cenomanských vrstvách, které též poskytují 

rovněž kvalitní slévárenské písky. Tato ložiska se nacházejí i v okrese Svitavy. 

V katastru obce Rudná a jejím blízkém okolí se nachází chráněná surovinová ložiska, a to: 

ID Název Surovina Subregistr Těžba 

19190003 Horní Rudná 
Jíly – jíly žáruvzdorné  

na ostřivo 
Výhradní ložisko Dosud netěženo 

3134803 
Březina – Prokop 

2 – hlavní  sloj 
Jílovec - kaolinit Výhradní ložisko 

Dřívější hlubinná 
 i povrchová těžba 

9228100 
Březina  

u Moravské 
Třebové 

Jíly – jíly žáruvzdorné  
na ostřivo 

Předpokládané ložisko 
vyhrazeného nerostu 

(schválený prognózní zdroj) 

Dřívější hlubinná 
 i povrchová těžba 

  

 

Obrázek 20 – Mapa výhradních surovinových ložisek 
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Přímo na území obce se nenachází poddolovaná území, ale v blízkosti Rudné ano. Jsou to pozůstatky 

po dřívější těžební činnosti. Jedná se zejména o bývalý důl Anna, bývalý důl Prokop – Březina                        

u Moravské Třebové a dále o důl Nová jáma – Janůvky – Březina. Poruchy území jsou ve formě hald, 

otevřených ústí a propadlin. 

 

Obrázek 21 – Mapa poddolovaných území v okolí Rudné 

6.6 Příroda a chráněná území 

Příroda v samotné obce odvisí od zemědělsky obhospodařované krajiny. Jak je výše již několikrát 

uvedeno, v okolí obce jsou převážně lesy, pole a louky (pastviny). Obcí protéká Chrastovský potok, 

který tu pramení. Koryto potoka je přírodní, místy je zatrubněné a v úsecích okolo mostů přes potok je 

zpevněné kamenem. Potok je ve správě Povodí Moravy s. p. (závod Dyje). 

Obec Rudná se o přírodu na svém katastru dobře stará. Udržuje zeleň na území obce. V loňském roce 

nechala odborně ošetřit (zdravotní řezy) 24 stromů na území obce.   
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V samotném katastru obce Rudná nejsou žádné významné lokality ani chráněná území. V její blízkosti, 

za hranicí katastru (cca 5 km) je však Evropsky významná přírodní lokalita (EVPL) „Hřebečovský hřbet“ 

(CZ0524045 - Natura 2000). Celý tento útvar se rozkládá ve východní části Českotřebovské vrchoviny, 

je dlouhý asi 55 km (nejvýraznější část 25 km) a široký max. asi 6 km, se táhne ze severu na jih okresy 

Ústí nad Orlicí, Svitavy (Pardubický kraj) a Blansko (Jihomoravský kraj). V příčném profilu je výrazně 

asymetrický – na západě pozvolný a na východě příkrý, celkově se dá charakterizovat jako jedna dlouhá 

tzv. kuesta (kopec, stráň). Hřbet je označován za dokonalou, tedy nejlepší, ukázku „kuesty“ na území 

České republiky. Výška hřbetu je skoro v celé jeho délce kolem 600 m n. m. Jedná se o výrazný hřbet 

pokrytý zachovalými bučinami a suťovými lesy. Území je protkáno zařízlými údolími potoků. Jsou zde 

výrazně patrné pozůstatky po bývalé těžbě nerostných surovin (bývalá těžba žáruvzdorných jílovců                   

a lupků). Jedná se o odkryvy po lámání kamene, opuštěné zasypané štoly, v oblasti poddolovaného 

území v partii hrany hřbetu stupňovité a příkopové svahové deformace – pukliny apod. Na území tse 

nachází zachovalé celistvé lesní porosty s cennými společenstvy bučin a suťových lesů se skalními 

výchozy. Na části tohoto útvaru bylo vyhlášeno několik rozsáhlých chráněných území. Nejblíž obci 

Rudná je národní přírodní rezervace „Rohová“ (rozloha = 273,05 ha, vyhlášená v r. 2018 na katastru 

území obcí Boršov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka a Křenov), která je součástí EVPL 

„Hřebečovského hřbetu“.  
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Obrázek 22 – Národní přírodní rezervace „Rohová“ 

Na území této NPR se vyskytuje zde celá řada vzácných a chráněných druhů rostlin i živočichů, včetně 

kriticky ohrožených druhů. Ze vzácnějších ptačích druhů tu najdeme např. výra velkého (Bubo bubo), 

holuba doupňáka (Columba oenas) a datla černého (Dryocopus martius). Dále se tu vyskytují jako na 

jediném místě východních Čech karpatské druhy rostlin jako je např. ploštičník evropský (Cimicifuga 

europaea) a kozlík trojený (Valeriana tripteris) a z živočišných druhů plž sudovka žebernatá 

(Sphyradium doliolum).   

Na území obce Rudná se nenacházejí žádné chráněné přírodní druhy, ani památné stromy.  

Nad obcí (jižní cíp katastru) se nachází vrch Chvalka (618 m n. m.), který je jedním z nejvyšším bodem 

širokého hřebene (Hynčinský hřbet – podokrsek Hřebečovského hřbetu), zvedajícího se nad hlubokým 

údolím řeky Svitavy. Samotný vrchol Chvalky je odlesněný, ale okolo něj se táhne pás lesů, které sice 

nejsou chráněným územím, přesto patří k přírodním zajímavostem obce Rudná a svým přírodním 

bohatstvím (houby a lesní plody) lákají k procházkám i k návštěvě nejen místní obyvatele, ale i turisty 

a návštěvníky obce.  
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6.7 Druhy pozemků  

Na území obce Rudná se k vyskytují k 31. 12. 2019 tyto druhy pozemků (výměry v ha): 

Tabulka 24 – Druhy pozemků (v ha) na území obce Rudná 

Celková výměra 661,47 

Zemědělská půda 453,12 

Orná půda 358,85 

Chmelnice - 

Vinice - 

Zahrada 11,63 

Ovocný sad - 

Trvalý travní porost 82,64 

Nezemědělská půda 208,35 

Lesní pozemek 175,97 

Vodní plocha 0,78 

Zastavěná plocha a nádvoří 4,5 

Ostatní plocha 27,09 
zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Největší plochy pozemků tvoří orná půda (358,85 ha). Následují lesní pozemky, kterých je na území 

obce 175, 97 ha a poté trvalé travní porosty (82,64 ha). Vodní plochy na území obce tvoří jen požární 

nádrž, která je zřízená na Chrastovském potoce. Na území obce je rovněž velké množství pozemků                     

– zahrad.  
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Graf 7 – Grafické zobrazení druhů pozemků z celkové výměry území obce Rudná 

 
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Lesní pozemky tvoří velkou plochu celkové výměry všech pozemků v obci. Souvislé lesní porosty jsou 

na okrajích katastru obce směrem k Želivsku (okolo vrchu Chvalka), dále a směrem k Březové nad 

Svitavou (jihozápad katastru), směrem k Horní Hynčině (severozápad katastru), směrem k Janůvkám 

(severovýchod katastru) a směrem k obci Pohledy (sever katastru).  
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Obrázek 23 – Letecký snímek obce – lesní porosty 

Lesní porosty jsou v majetku obce Rudná. Lesní hospodářství je zdrojem příjmu pro obec. Mnoho 

smrkových lesních porostů bylo v posledních letech napadeno kůrovcovou kalamitou, jak je vidět na 

níže uvedeném obrázku (mapě). Z toho důvodu muselo a ještě bude muset dojít k intenzívnímu kácení 

kůrovcem napadených stromů, se kterým obec Rudná musí vypořádat. Vzniklé holiny obec připravuje 

k novému zalesnění, což ovšem představuje výdaje, na které nejprve obec musí získat potřebné 

finanční prostředky. Jelikož cena dřeva v důsledku kůrovcové kalamity výrazně poklesla, tento zdroj 

příjmu, který obec má, se významně snížil.   
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Obrázek 24 – Mapa lesních porostů zasažených kůrovcovou kalamitou 
zdroj: https://www.kurovcovamapa.cz/ 

Legenda k obrázku č. 23: 

 Těžba jehličnatého dříví v období září 2019 až duben 2020 

  Jehličnaté souše detekované v dubnu 2020 

6.8 Nakládání s odpady 

V souvislosti s rozvojem spotřebního průmyslu přibývají odpady, obaly a výrobky na jedno použití. 

Problém nadprodukce odpadů je stále naléhavější. V Pardubickém kraji se podle aktuálních statistik 

podle celokrajského srovnání vyprodukuje třetí nejmenší množství odpadu v ČR. Při porovnání se 
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sousedními kraji je na tom v produkci odpadů lépe jen Liberecký a Karlovarský kraj, kde je produkce 

komunálních odpadů ještě nižší než v kraji Pardubickém.  

Tabulka 25 – Produkce odpadů – mezikrajské srovnání za rok 2018 (aktuálnější statistika není k dispozici) 

 
Produkce 

komunálních 
odpadů 

Poměr                            
k celorepublikovému 

průměru  

Česká republika 3 732 219 100% 

Hlavní město Praha 404 733 10,84% 

Středočeský kraj 547 676 14,67% 

Jihočeský kraj 251 400 6,74% 

Plzeňský kraj 196 569 5,27% 

Karlovarský kraj 96 936 2,60% 

Ústecký kraj 299 060 8,01% 

Liberecký kraj 136 045 3,65% 

Královéhradecký kraj 182 670 4,89% 

Pardubický kraj 178 309 4,78% 

Kraj Vysočina 197 182 5,28% 

Jihomoravský kraj 385 951 10,34% 

Olomoucký kraj 228 882 6,13% 

Zlínský kraj 193 089 5,17% 

Moravskoslezský kraj 433 716 11,62% 
 Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Svoz komunálního odpadu a jeho likvidaci na území obce Rudná zajišťuje společnost LIKO Svitavy, a.s.  

Obec Rudná přistupuje zodpovědně i k problematice třídění odpadů. Na několika místech v obci                         

(u obecního úřadu, u hasičské zbrojnice v Dolní Rudné, u dětského hřiště atd.) jsou kontejnery na 

tříděný odpad, kam mohou občané odkládat plasty, papír a sklo (bílé nebo barevné) a použité jedlé 

tuky. Za budovou obecního úřadu je ještě umístěn velkoobjemový kontejner na kovový odpad. 

Svoz vytříděného odpadu zajišťuje LIKO Svitavy, a.s., jedlé tuky sváží firma Černohlávek GROUP s.r.o., 

Církvice u Kutné Hory a železný odpad odváží Suroviny Pavel Smékal s.r.o., Moravská Třebová.  

Obec by chtěla zrealizovat sběrný dvůr, který by obyvatelé uvítali (dle dotazníkového průzkumu). 

V územním plánu je pro tuto aktivitu vyčleněn pozemek a obec připravuje projektovou dokumentaci 

pro jeho realizaci, která závisí na získání finančních prostředků.  

Černé skládky, které by někdo nahlásil, se v obci ani v jejím blízkém okolí nevyskytují. 

6.9 Obnovitelné zdroje energie 

Obnovitelné zdroje energie se v obci téměř nevyskytují, případně jen velmi ojediněle – několik málo 

rodinných domů využívá tepelná čerpadla. 

Jak je výše uvedeno (kap. 6.2.2 Zásobování elektrickou energií) na čp. 25 (st. parc. č. 4, v kat. úz. Dolní 

Rudná) na soukromém objektu se nachází malá soukromá solární elektrárna.   
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Životní prostředí – závěry analýzy 

 kvalitní a významněji nezatížené životní prostředí 

 absence velkých znečišťovatelů ovzduší  

 péče o vodoteč v obci  

 chybí sběrný dvůr  

 neexistence závažnějších kontaminovaných území  

 velký rozsah obecní zeleně, vhodný rovněž k intenzifikaci  

 problémy s kůrovcem a odlesňováním lesních pozemků obce 

 klesající cena dřeva 

7 Zemědělství  

Jak je v dokumentu výše uvedeno, je území obce Rudná zemědělskou krajinou. Zemědělská půda tvoří 

téměř 70% (68,50%) z celkové výměry území obce. Zemědělsky obhospodařované pozemky mají 

výměru celkem 453,12 ha. Z toho činí 358,85 ha orná půda, 82,64 ha trvalé travní porosty a 11,63 ha 

zahrady. Největší výměru tvoří orná půda, která zaujímá téměř 80% (79,20%) z celkové výměry 

zemědělské půdy. 18,24 % z celkové výměry zemědělské půdy pak tvoří trvalé travní porosty a 2,57% 

pak tvoří zahrady. Na celém území obce nejsou žádné plochy sadů, chmelnic nebo vinic.  

Tabulka 26 – Zemědělská půda na území obce Rudná 

Celková 
výměra 
území        
(ha) 

Zemědělská 
půda 

Podíl 
zemědělské 

půdy               
z celkové 
výměry                        

(%) 

Orná půda                   
(ha) 

Podíl orné 
půdy                  

z celkové 
výměry 

zemědělské 
půdy             
(%) 

Trvalé 
travní 

porosty             
(ha) 

Podíl 
trvalých 
travních 

porostů ze 
zemědělské 

půdy                  
(%) 

Zahrady         
(ha) 

 
Podíl 

zahrad ze 
zemědělské 

půdy                  
(%) 

Ovocné 
sady, 

vinice, 
chmelnice          

(ha) 

661,47 453,12 68,50% 358,85 79,20% 82,64 18,24% 11,63 2,57% 0,00 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 
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Graf 8 – Bilance zemědělské půdy na území obce Rudná 

 

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování 

Jak je výše uvedeno, na území obce se vyskytují kambizemě s celkovým obsahem skeletu 25 - 50 %. 

BPEJ na území obce Rudná má několik hodnot, a to 7.25.14., 7.25.44 a 7.30.14, což značí málo 

produkční půdy. Pěstují se zde především obiloviny a v dnešní době rovněž i řepka olejná.  

7.1 Zemědělské subjekty 

Na území obce jsou evidovány subjekty, které se zabývají zemědělstvím, ale není zde žádný aktivní 

zemědělský podnikatel, tj. soukromý zemědělec. V oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství tu působí 

Myslivecký spolek Kvítek Rudná a ZEOS Křenov, spol s r.o., zabývající se výrobou, skladováním                              

a prodejem rostlinných a živočišných výrobků.  

Tři živnostníci podnikají ve stejném oboru (zemědělství, lesnictví a rybářství), z čehož tyto subjekty se 

zabývají především lesní výrobou (vč. lesní výroba, přibližování dřeva, práce s motorovou pilou apod.). 

Zemědělství – závěry analýzy 

 vysoká intenzifikace krajiny   
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8 Kultura, sport a tradice 

Kultura, tradice a sport jsou i v současné době stále živou a nedílnou součástí života občanů obce 

Rudná. V obci jsou činné spolky a panuje zde kulturní, sportovní i společenský život, který je důležitou 
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podmínkou a pomyslným “podhoubím“ celé řadě kulturních, sportovních i jiných akcí, které probíhají 

na jejím území. V obci Rudná se daří udržovat tradice jak náboženské, tak společenské.  

V obci není obecní knihovna, občané využívají tyto služby v okolních obcích a městech.  

8.1 Kulturní a sportovní infrastruktura  

Kulturní vybavenost obce Rudná zahrnuje toto zařízení: 

 Kulturní dům – jedná se o budovu v části obce Dolní Rudná. Objekt je z r. 1887. Objekt se 

nachází na severozápadním svahu nad objektem hasičské zbrojnice. V objektu je společenský 

sál s pódiem, 2 kuchyňky pro přípravu občerstvení na konané akce, dále je tu zrekonstruované 

sociální zařízení a šatny (r. 2012, 2014 a 2017). Nově byla u objektu vybudována zpevněná 

parkovací plocha.    

    

Obrázek 25 – Kulturní dům v Rudné – interiér 

       

Obrázek 26 – Kulturní dům v Rudné – rekonstruované sociální zařízení 
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Obrázek 27 – Kulturní dům Rudná – šatna a kuchyňka 

Obec také disponuje těmito sportovními zařízeními: 

 Fotbalové hřiště – jedná se o sportovní areál, který byl vybudován na počátku 60-tých let. 

Sportovní areál se nachází v části obce Dolní Rudná na jihozápadním svahu vpravo, směrem při 

příjezdu do obce od Brněnce. Prostor před budovou bývalého zemědělského družstva nyní 

slouží jako parkoviště pro hráče a fanoušky. Povrch hřiště je v současnosti travnatý, dobře 

udržovaný. Rozměry hrací plochy jsou 45 x 25m. Za oběma brankami je umístěno pletivo, 

protější stranu směrem k silnici lemuje síť. K hřišti patří kabiny domácích i hostujících hráčů, 

kabina rozhodčího a kryté střídačky. Fanoušci mají své místo na stráni podél hřiště naproti 

střídačkám (dřevěné lavice). Součástí areálu je i prodejní kiosek "U Zuřivého býka", kde se 

v době zápasů prodává občerstvení. O provoz a údržbu se stará obec spolu s fotbalovým 

klubem Rudná (FK Rudná). Na hřišti se v současné době hraje malá kopaná a dále je hřiště 

využíváno pro sportovně – společenské akce obce a tradičně se tu pořádají tradiční dětské dny. 

 

Obrázek 28 – Fotbalové hřiště v Rudné - sportovní areál 
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Obrázek 29 – Sportovní areál s fotbalovým hřištěm v Rudné, vč. parkovací plochy naproti areálu    

    

Obrázek 30 – Sportovní areál s fotbalovým hřištěm v Rudné – lavičky pro diváky, kabiny a střídačky 
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Obrázek 31 – Sportovní areál s fotbalovým hřištěm v Rudné 

 

Obrázek 32 – Sportovní areál s fotbalovým hřištěm v Rudné - altán 

mailto:info@cep-rra.cz


                                                                                                                                                             Centrum evropského projektování a.s.                                                                                                                                                    
                                                                                                                   Švendova 1282 

                                                                                                                                 500 03 Hradec Králové 
                                                                                                                      info@cep-rra.cz 

 

 
 
       Strategický plán rozvoje obce Rudná 2021 - 2031  
  

64 

 

Obrázek 33 – Fotbalové utkání na hřišti v Rudné 

 Dětské multifunkční hřiště – hřiště se nachází na konci obci Rudná, v části Horní rudná, vpravo 

při průjezdu obcí směrem od Brněnce. Vylo vybudováno za pomocí dotace Pardubického kraje 

v r. 2013. Na hřišti se nachází několik herních sestav pro menší i větší děti, např. houpačky, 

pingpongový stůl, skluzavka a další herní prvky. Dopadové plochy pod herními sestavami tvoří 

jemný písek. Podél hřiště vede chodník ze zámkové dlažby, podél něhož jsou umístěny lavičky. 

Hřiště není oplocené, což by dle provedeného dotazníkového šetření někteří občané uvítali 

(zejména matky s malými dětmi). 

 

Obrázek 34 – Multifunkční dětské hřiště 
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Obrázek 35 – Multifunkční dětské hřiště 

 

Obrázek 36 – Multifunkční dětské hřiště 

Další dětské hřiště je vybudováno v části obce Dolní Rudná u bytového domu čp. 13.  

    

Obrázek 37 – Dětské hřiště v Dolní Rudné 
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Ke sportovním zařízením můžeme v obci připočítat ještě i požární nádrž, která v letních měsících slouží 

ke koupání a v zimě je využívána jako kluziště. Koupání je tu však jen na vlastní nebezpečí, nejedná se 

primárně o koupaliště. 

    

Obrázek 38 – Požární nádrž v Rudné 

 

Obrázek 39 – Požární nádrž 

V obci bohužel chybí krytý, chráněný prostor pro cvičení nebo sportovní aktivity v případě nepříznivého 

počastí.  

8.2 Spolkový život a tradice 

8.2.1 Spolkový život a volný čas 

V obci existuje několik spolků. Spolkem s nejdelší tradicí, je Sbor dobrovolných hasičů. Původní Spolek 

dobrovolných hasičů byl v Rudné založen roku 1896. V r. 1925 byla postavena hasičská zbrojnice, která 

patří k pamětihodnostem obce. Po odsunu německého obyvatelstva vznikl Svaz dobrovolných hasičů, 

který v obci působil do r. 1995. V r. 1995 byl přetransformován na SDH, ale v r. 2000 byl zrušen                            

a nahrazen požární hlídkou. V r. 2010 se několika dobrovolníkům podařilo znovu obnovit SDH v obci.         

V současné době má sbor 9 členů. Spolek je zapsaný v OR s IČ: 642 11 282. Z členů spolku je tvořena                 

i výjezdová jednotka, kategorie JPO V, kterou zřizuje obec a která je složkou integrovaného 
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záchranného systému kraje. Hasiči z Rudné jsou nyní součástí dění v obci, jsou nápomocni při pořádání 

různých kulturně společenských akcí, mezi které patří například pouť, akce pro děti a ples.   

Myslivecký spolek „Kvítek“ Rudná vznikl v r. 1993. Spolek má v současnosti 9 členů (z toho jsou ale jen 

2 z Rudné) a vykonává právo myslivosti. V OR má IČ: 474 91 841. V lesích a na polích v katastru obce 

zřídil a spravuje několik zařízení, jako jsou krmelce pro zvěř, posedy, čihadla apod. Spolek se aktivně 

stará i o kulturně-společenské dění v obci. Spolu s obcí se podílí na pořádání různých akci. Např. akce 

pro děti a ples. 

Nejaktivnějším spolkem v Rudné je bezpochyby Fotbalový klub Rudná. Spolek byl založen v r. 2009                    

a jeho oficiální název zapsaný v OR je Tělovýchovná jednota SK Rudná, s IČ: 228 38 171. Spolek má 

v současnosti 15 členů a velké množství fanoušků. FK Rudná hraje aktivně malou kopanou a od svého 

založení zaznamenal mnoho úspěchů. Po dobu své existence se spolek představil celkem v 219 

zápasech. Drtivá většina z nich byla vítězných, a to celkem 122x. Nerozhodně hrál klub ve 31 zápasech 

a jen 66x byl poražen. Hned v r. 2009 získal klub 2. místo v Základní soutěži v malé kopané a již 

v následujícím roce se stal vítězem Divize. V r. 2012 pak byl účastníkem semifinálových skupin na 

Mistrovství ČR a v r. 2014 se stal vítězem 3. ligy. V obci se jedná o organizaci, která se věnuje rozvoji 

sportovního vyžití. V Rudné se spolu s obcí aktivně stará o sportovní areál s fotbalovým hřištěm. 

Členové se rovněž aktivně podílí na kulturně-společenském dění v obci. Každoročně na hřišti pořádají 

s obcí Dětský den a dále rozloučení se sezónou. Rovněž se podílejí na pořádání další akcí.  

8.2.2 Tradice, kulturní, společenské a sportovní akce 

V obci se každý rok koná několik tradičních akcí ať už kulturních, společenských či jiných.                           

Z náboženských akcí je to zejména tradiční pouť. Z akcí „světských“: 

 Masopust 

 Dětský den 

 Prázdninový autobusový výlet s dětmi 

 Mikulášská besídka  

 Rozsvícení vánočního stromu 

 Ples 

8.3 Kulturní památky, pamětihodnosti a významné osobnosti 

Památkový fond České republiky tvoří hmotné kulturní dědictví. Jsou to věci nemovité, movité a území, 

kultivovaná a utvářená lidskou kulturní činností. Vybraná skupina z památkového fondu je zvýšenou 

měrou chráněna zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jsou to kulturní 

památky a památkově chráněná území (památkové zóny a památkové rezervace). Nejvýznamnější 

kulturní památky pak vláda České republiky svým nařízením prohlašuje za národní kulturní památky. 

Z hlediska zákona je památková péče rozdělena na kulturní památky (prohlášené Ministerstvem 

kultury) a památky nezařazené. Péče o památky je podle zákona zejména v rukou jednotlivých obcí, 

popřípadě soukromých majitelů. Péče o kulturní dědictví má řadu forem, rovněž stupeň ochrany 

jednotlivých nemovitostí a vybraných území a přístup k nim z hlediska zájmů státní památkové péče je 

různý. 
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V obci Rudná není žádná zapsaná nemovitá kulturní památka ani zapsaná památka drobná. 

8.3.1 Pamětihodnosti 

Přestože v obci nejsou žádné zapsané kulturní památky, je co obdivovat. Je tu několik pamětihodností, 

které jsou obcí dobře udržované. Hlavní dominantou a nejvýznamnější pamětihodností je 

zrekonstruovaný objekt kapličky sv. Jana a Pavla v Dolní Rudné.  

 

Obrázek 40 – Kaple sv. Jana a Pavla v Rudné 

Dále je to objekt hasičské zbrojnice z r. 1925.  

 

Obrázek 41 – Hasičská zbrojnice z r. 1925 
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Vedle bývalé hasičské zbrojnice z konce 19. století stojí pomník padlým v první světové válce z roku 

1935.  

     

Obrázek 42 – Pomník padlých z 1 sv. války 
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Z historických skvostů dále obec zdobí 7 pamětních křížků z 19. století se jmény zřizovatelů, z nichž 

nejvýznamnější je vysoký celokamenný krucifix z roku 1849 u čp. 45. Obec Rudná se stará o tyto drobné 

sakrální památky dle svých finančních možností a udržuje je.  

     

Obrázek 43 – Kamenný krucifix u čp. 45 v Rudné 

        

Obrázek 44 – Křížek u kapličky sv. Jana a Pavla 
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Obrázek 45 – Křížek nad Rudnou u silnice do Křenova.   

Dále jsou k vidění v obci zemědělská stavení, z nichž mnohá si zachovala ráz tzv. původních franckých 

dvorů, uzavřených do čtverce vč. výměnku, s vraty do průjezdu a se stodolou mimo objekt. Jsou to 

např. budova bývalého zemědělského družstva.   

 

Obrázek 46 – Budova bývalého zemědělského družstva (tzv. francký dvůr) 
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8.3.2 Významné osobnosti 

Na území obce se nenarodila žádný významná osobnost, ani tu nežila. 

 Kultura, sport, tradice – závěry analýzy 

 udržovaná sportovní infrastruktura 

 kulturní infrastruktura potřebuje nutně rekonstrukci 

 několik aktivních zájmových spolků  

 zájem občanů o kulturně společenské dění v obci 

 aktivní účast na pořádaných akcích a spolupořadatelství 

 existující kulturní tradice – místního významu 

 chybí nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež  

 neexistence obecní knihovny 

 v obci nejsou žádné památkově chráněné objekty, přestože má dlouhou historickou tradici 

 některé místní pamětihodnosti jsou dobře udržované 

 drobné sakrální památky potřebují rekonstrukci 

 

9 Cestovní ruch 

Obec Rudná nepatří mezi významné turistické destinace České republiky a cestovní ruch není pro obec 

významnějším zdrojem příjmů ani nepatří k hlavním pilířům jejího rozvoje. Přesto je Rudná obcí                          

s několika pamětihodnostmi, fungující sportovní infrastrukturou, kulturními tradicemi, sportem                            

a s dalšími zajímavostmi, které stojí za podívání a za návštěvu. Do obce přijíždějí převážně tuzemští 

turisté nebo návštěvníci, kteří se tu zastaví po cestě z Brněnce do Křenova. V drtivé většině případů se 

jedná o tzv. turistiku jednoho dne nebo pouhé zastavení na cestě.  

Obecně můžeme návštěvnické atraktivity v obci Rudná rozdělit na 3 hlavní typy:  

 přírodní prvky krajiny, např. pramen Chrastovského potoka (studánka) a krajina kolem obce 

(vyhlídka Chvalka, lesy, nedaleká NPR „Rohová“)  

 člověkem vytvořené artefakty, které původně nesloužily jako návštěvnické atraktivity, ale nyní 

alespoň zčásti slouží, například: kaplička, křížky, hasičská zbrojnice;  

 speciální události, kulturní a sportovní akce nebo festivaly, které nemají fyzický ani trvalý 

charakter, ale v konkrétní době přitahují návštěvníky k určitým lokalitám, např. tradiční akce           

– pouť, masopust apod. 

9.1 Infrastruktura cestovního ruchu 

Infrastruktura cestovního ruchu zahrnuje jednak infrastrukturu pro základní služby (tedy ubytovací 

kapacity), a jednak infrastrukturu doplňkovou, tj. nejrůznější atraktivity, sportovní a kulturní zařízení 

pro upoutání zájmu a volnočasové vyžití turistů.  

mailto:info@cep-rra.cz


                                                                                                                                                             Centrum evropského projektování a.s.                                                                                                                                                    
                                                                                                                   Švendova 1282 

                                                                                                                                 500 03 Hradec Králové 
                                                                                                                      info@cep-rra.cz 

 

 
 
       Strategický plán rozvoje obce Rudná 2021 - 2031  
  

73 

9.1.1 Ubytování a stravování 

Turisté potřebují na svých cestách především ubytovací kapacity. Aktuální statistické údaje týkající se 

počtu ubytovacích zařízení a lůžek je nutné sice brát pouze orientačně, neboť z důvodu ochrany 

individuálních dat či nesplnění přihlašovací povinnosti provozovateli těchto zařízení nejsou některá 

zařízení v registru hromadných ubytovacích zařízení zahrnuta, ale podle aktuálních statistických údajů 

v obci Rudná není v současnosti registrováno žádné hromadné ubytovací zařízení ani turistické 

tábořiště nebo kemp, případně chata nebo chalupa k turistickému pronájmu. Nejbližší ubytovací 

kapacity jsou v okolních městech a obcích (Svitavy, Letovice, Moravská Třebová apod.) 

Jen při kulturních a sportovních akcích ve sportovním areálu je otevírán stánek s občerstvením.  

9.1.2 Atraktivity obce 

V obci je několik atraktivit, které jsou podrobně popsány výše v kapitole Kultura – Pamětihodnosti. 

V nejbližším okolí stojí za zmínku zejména zámky v Moravské Třebové, v Jaroměřicích, v Letovicích,                   

v Lamberku a v Jevíčku, dále pak města Svitavy, Moravská Třebová a Letovice, blízké městečko Křenov, 

hrad Svojanov, a ve městě Březová nad Svitavou je turisticky vyhledávaným místem 20 m vysoká 

rozhledna Járy Cimrmana postavená v roce 2007 jako součást naučné stezky Údolím řeky Svitavy, která 

začíná za železniční zastávkou Březová nad Svitavou – Dlouhá. Dalšími atraktivitami jsou např. 

v nedalekém okolí zříceniny hradu Cimburk, zřícenina hradu Rumberk apod. 

Z přírodních zajímavostí jsou v nejbližším okolí obce vyhledávány zejména lesy, pro svoje bohatství 

lesních plodů a čistou přírodu, vyhlídka „Chvalka“, která je přímo nad obcí. Kopce v okolí Rudné                           

a Janůvek ukrývaly naleziště železné rudy a lupku, jejichž těžba zde byla hojně zastoupená. Přírodní 

rezervace Rohová (popsáno podrobně výše v kap. 7.6), turisty zavede do tajemných krajů Hřebečského 

hřbetu a odtud je kousek do vsí Pohledy a Sklené, typických vesnic Svitavska. Zajímavá je i krajina v 

okolí blízkého Křenova, kde raně středověké osídlení připomínají slovanská hradiště (Opatovské 

hradiště, Křenovské hradiště). Ze vzdálenějších přírodních zajímavostí jsou to pak „Skalní reliéfy“, 

kterou jsou součástí muzea v přírodě ve Velkých Opatovicích apod.  

9.1.3 Cykloturistika, pěší turistika 

Přímo obcí Rudná prochází cyklotrasa č. 104 (KČT). Podrobnosti viz kap. 6.1.3 výše. Není tu žádná 

cyklostezka ani naučná stezka. V okolí Rudné jsou další cyklotrasy.  

Obcí prochází i značená pěší trasa KČT (červená). I v okolí jsou vhodné podmínky pro pěší turistiku. Dále 

je v okolí i množství polních cest a pěšin. Zajímavé vyhlídky do okolí nabídne několik míst před obcí 

Janůvky nad serpentinami, před obcí Křenov a před obcí Pohledy. 

V současné době je vyhledávanou aktivitou pro turisty In-line bruslení. V blízkých Svitavách jsou 2 trasy 

pro kolečkové bruslení (Svitavy – Lačnov, Svitavy – Javorník) a další trasa je u Letovic (Nedošín – Tržek). 

9.1.4 Zimní turistika a lyžování  

V obci nejsou přímo vhodné lyžařské terény pro sjezdové lyžování, ale pokud jsou dobré sněhové 

podmínky, je možné provozovat v jejím okolí běžeckou turistiku.  
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9.1.5 Koupání a vodní sporty 

Obcí Rudná protéká Chrastovský potok, na němž je zřízena požární nádrž, která je využívána ke 

koupání. Nejbližší koupaliště je ve Svitavách, kde je i krytý plavecký bazén. Dále je v okolí Svitav několik 

rybníků. Nejbližší přírodní koupání v okolí obce je zatopený lom sv. Anna a vodní nádrž v Březině, vodní 

nádrž Letovice, aquapark v Moravské Třebové apod. Krytý plavecký bazén je také v Poličce.   

9.1.6 Hipoturistika a agroturistika 

V ČR je oblíbená hipoturistika a agroturistika. Agroturistika a hipoturistika spolu mnohde velmi blízce 

souvisí a nabízí trávení volného času v typických venkovských podmínkách. Na některých místech jsou 

obě spojené i s dobrovolnou a neplacenou zemědělskou prací.  Smyslem je poznání života zemědělců 

a venkova, blízký kontakt se zvířaty, zemědělskými plodinami a zlepšení vztahu k půdě a přírodě vůbec. 

Tento produkt je nabízen většinou na zemědělských farmách. Bohužel v obci Rudná a nejbližším okolí 

není tato aktivita nabízena. Nejbližší stáje a jezdecký sport (ve spojení s agroturistikou) je možné 

provozovat v okolí Litomyšle, nebo Poličky, což je od Rudné dost daleko.  

9.1.7 Kulturní akce a tradiční slavnosti  

V obci Rudná probíhá každoročně mnoho různých tradičních akcí a slavností, které jsou vyhledávané 

jak místními obyvateli, tak i návštěvníky z okolí. Seznam – viz kapitola 9.2.2. Mezi jinými stojí za 

podrobnější zmínku: 

 Masopust 

 Pouť 

 Fotbalová utkání FK Rudná 

9.1.8 Obecní informační a orientační systém 

V obci neexistuje orientační informační systém (značení ulic, ukazatele a označení veřejných cílů), 

který pomáhá při lepší orientaci turistů v obci. Pro informování občanů o dění v obci slouží kromě 

webových stránek obce i obecní vývěsky (na budově OÚ a před bývalým obchodem) a veřejný 

rozhlas.  

Veřejný internet je na obecním úřadu. 

Cestovní ruch – závěry analýzy 

 neexistují ubytovací služby a rovněž není obec navázána na žádnou turistickou síť  

 absence turisticky přístupných památek v obci 

 několik turisticky zajímavých pamětihodností v obci (sakrální povahy) 

 velké množství kulturních památek a turistických atraktivit v blízkém okolí  

 dobré zázemí pro sport v obci 

 tradiční akce v obci 

 neexistence informačního systému či turistického značení  
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 přírodní potenciál a zachovalá krajina v blízkém okolí (NPR Rohová, kopce, lesy, 

přírodní zatopené lomy) 

10 Průzkum veřejnosti 

V rámci vypracování strategického plánu rozvoje obce Rudná bylo v průběhu července 2020 

provedeno dotazníkové šetření mezi veřejností v obci.  

Cílem průzkumu bylo poskytnout co možná nejširší a nejvěrnější obraz názorové hladiny občanů 

na nejrůznější oblasti života v obci, co nejpřesněji zjistit, co občany nejvíce trápí, či čeho si naopak 

na své obci nejvíce cení, aby bylo možné co nejspolehlivěji odhadnout jejich představy a přání 

ohledně budoucího rozvoje obce za účelem vytvoření co příznivějších podmínek pro život obyvatel 

obce s ohledem na místní podmínky, limity a zvyklosti. 

Celkově se průzkumu ke strategickému plánu zúčastnilo jen 21 osob z cca 125 (brány osoby                        

18 – 84 let).  

Na počátku srpna 2020 bylo dokončeno vyhodnocení dotazníkového šetření. Toto vyhodnocení je 

podrobně uvedeno v samostatném dokumentu, který je součástí analytické části tohoto 

strategického plánu a jeho závěry byly využity k vypracování SWOT analýzy.  Vyhodnocení 

dotazníkového šetření je Přílohou č. 1 tohoto dokumentu.  

11 Východiska pro návrhovou část  

Ze závěrů analytické části je patrné, že obec Rudná je malou obcí, která nabízí příznivé prostředí pro 

rodinný život a bydlení. Její poloha bohužel znesnadňuje dopravní dostupnost významných center 

v okolí (Svitavy, Letovice). V katastru obce není železnice, autobusové spojení je poměrně 

problematické. V obci dochází ke snižování počtu obyvatelstva i k nepříznivému vývoji její 

demografické struktury, tj. ke stárnutí obyvatel. Obec má platný územní plán a v něm rozvojové plochy 

pro bydlení. Ke zkvalitnění života obyvatel přispívá činnost spolků a kvalitní životní prostředí v okolí 

obce. Spolků je však poměrně málo. Obec je dobře zásobená elektřinou i plynem. Chybí kanalizace 

s ČOV. Obec má k dispozici infrastrukturu pro sport i kulturní vyžití, jsou však nutné investice do jejich 

rekonstrukce. Chybí infrastruktura pro sporování v době nepříznivých klimatických podmínek. V obci 

je málo možností volnočasových aktivit pro děti (např. kroužky, zájmová činnost apod.). V obci chybí 

obchod a restaurace (hospoda), ale má prostory pro tyto provozovny.  

Přestože obec prošla v minulosti těžkým obdobím (odsun původních obyvatel po 2. sv. válce), dokázali 

se občané sžít a mají pocit sounáležitosti se svou obcí (v r. 1969 byla vyhodnocena jako nejlepší z okresu 

Svitavy v budovatelské akci „Z“). 

Obec hospodaří převážně s přebytkovým rozpočtem, tj. není zadlužená a má zkušenosti s čerpáním 

dotací i z investicemi z vlastních zdrojů.  

Pozitivních předpokladů by měla obec využít k přilákání nových mladých lidí s rodinami, kteří by začali 

přispívat k rozvoji obce. 
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Také v cestovním ruchu může být příznivý potenciál pro další rozvoj obce (kvalitní sportovní zázemí, 

místní tradice, nezkažená příroda, klid). Pro jeho lepší využití by bylo vhodné zkvalitnit doprovodnou 

infrastrukturu cestovního ruchu, podpořit vznik ubytovacích kapacit a vylepšit značení cílů v obci a 

využít ho k lepší propagaci celého okolí.  

11.1 SWOT analýza 

SWOT analýza je dnes již standardní metodou regionálního rozvoje a byla zvolena jako nejvhodnější 

metoda k poznání kritických oblastí obce, které je nutno v plánovacím období 2020 – 2030 brát v úvahu 

a následně je řešit. Podstatou SWOT analýzy je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních 

silných a slabých stránek obce a příležitostí a hrozeb, které na obec působí zvenčí. 

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň omezování) 

stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností 

(příležitostí), a naopak se omezuje dopad takto pojmenovaných hrozeb. 

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení problémových oblastí, 

zaměření rozvojového plánu obce a zpracování záměrů. 

V rámci analytické části byly určeny silné a slabé stránky rozvoje obce a také jeho příležitosti a hrozby. 

Jejich souhrn je uveden v následující tabulce. 

Silné stránky  
Slabé stránky 

 bohatá historie obce (v letošním roce již 655 

let od první zmínky o obci) 

 aktivní zastupitelstvo obce – 7 členné 

 platný územní plán 

 nově vybudovaná společenská sounáležitost 

a soudržnost občanů a ochota pomáhat 

 opravy a údržba obecního majetku 

z rozpočtu obce  

 zkušenosti s čerpáním dotací 

 obec je členem DSO i MAS – možnost 

čerpání dotační podpory 

 kvalitní bydlení – vysoký podíl rodinných 

domů 

 vysoké procento spokojenosti s bytovou 

situací 

 vysoký podíl ekonomicky aktivních obyvatel  

 stabilizovaná sociální situace 

 polovina ekonomicky aktivních subjektů 

podniká v primární sféře (zemědělství, 

rybářství, lesnictví) 

 vysoký podíl živnostníků  

 absence brownfields 

 neuvolněný starosta – menší dostupnost 

 dlouhá historie osídlení, ale původní 

německé obyvatelstvo bylo po 2. sv. válce 

odsunuto (ztráta historické sounáležitosti) 

 nepříznivý demografický vývoj – klesající 

počet obyvatelstva 

 nepříznivý vývoj věkové struktury 

obyvatelstva – stárnutí populace 

 hodně domů v obci slouží k rekreaci 

 vysoká migrace směrem pryč z obce 

 nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného 

obyvatelstva 

 nepříznivý stavební vývoj v posledních 

letech – pouze 1 dokončený dům (byt) 

 vyšší nezaměstnanost než je celostátní             

a krajský průměr 

 obec nemá k dispozici rozvojové plochy             

pro výrobu 

 absence základní i mateřská školy v obci 

 absence zdravotnických služeb v obci 

 sociální péče je zajišťována individuálně  

 v obci není zajištěna přímá dostupnost 

základních potravin a zboží denní potřeby 
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 obec má k dispozici rozvojové plochy               

pro bydlení i veřejnou infrastrukturu 

 v obci je infrastruktura pro kulturně                  

– společenské vyžití  

 v obci je udržovaná infrastruktura                 

pro sportovní vyžití dětí i dospělých, kvalitní 

dětské hřiště 

 dobré zajištění požární bezpečnosti 

 nízký index kriminality 

 obec není v záplavové oblasti 

 poměrně nízká intenzita dopravy, dobrá 

bezpečnost silničního provozu 

 velký rozsah zpevněných místních 

komunikací  

 poměrně dobré vybavení obce tech. 

infrastrukturou (voda, plyn) 

 veřejné osvětlení po celé obci – dostatečný 

počet světelných bodů 

 dobré zásobování el. energií 

 obecní veřejný rozhlas – zdroj informací pro 

občany 

 možnost získání informací o činnosti OÚ a 

dění v obci z více zdrojů, občané jsou 

schopni si informace dohledat 

 vysoká dostupnost OÚ (přestože je tu 

neuvolněný starosta) 

 nadprůměrná spokojenost s činnosti obecní 

samosprávy 

 kvalitní a významněji nezatížené životní 

prostředí, neexistence závažnějších 

kontaminovaných území 

 absence velkých znečišťovatelů ovzduší  

 péče o vodoteč v obci 

 dobře zajištěný odvoz TKO i sběr tříděného 

odpadu 

 dobré zajištění udržování čistoty v obci  

 velký rozsah obecní zeleně, vhodný rovněž 

k intenzifikaci 

 obdělávané zemědělské pozemky v okolí - 

vysoká intenzifikace krajiny   

 dobrá nabídka kulturního vyžití 

 různé druhy sportovního vyžití 

 nabídky volnočasových aktivit pro rodiny 

s dětmi 

 několik aktivních zájmových spolků  

 nepřítomnost poštovního úřadu 

 chybí nabídka doplňkových služeb 

(kadeřnictví, holičství, prádelna apod.) 

 špatná dopravní dostupnost (zejména                  

o víkendech) 

 chybějící kanalizační síť s ČOV 

 nízká dostupnost pozemků a objektů                 

pro bydlení nedostatek obecních bytů                         

a pozemků pro výstavbu přispívá k 

vylidňování území – těžko dostupné bydlení 

pro mladé rodiny 

 nízká dostupnost pozemků a objektů                

pro podnikání, nízká podpora podnikání 

 špatná dopravní dostupnost obce 

hromadnou dopravou 

 hodně domů je využíváno pro rekreaci 

 téměř chybí využívání obnovitelných zdrojů 

energie 

 problematická dostupnost komunikačních 

služeb – špatné pokrytí (mobilní telefon               

a internet) 

 chybí sběrný dvůr  

 málo produkční půda na území obce (nízká 

hodnota) 

 problémy s kůrovcem a odlesňováním 

lesních pozemků obce 

 klesající cena dřeva v důsledku kůrovcové 

kalamity v ČR (nižší příjmy do rozpočtu obce) 

 kulturní infrastruktura potřebuje nutně 

rekonstrukci 

 chybí širší nabídka volnočasových aktivit          

pro děti a mládež  

 neexistence obecní knihovny 

 v obci nejsou žádné památkově chráněné 

objekty, přestože má dlouhou historickou 

tradici 

 nezájem některých občanů o dění v obci 

 vytrácející se občanská sounáležitost 

zejména u mladé generace 

 chybí místo pro setkávání občanů 

 chybí prostory pro volnočasové vyžití              

při nepříznivém počasí 

 chybí dobrovolníci, nedostatečný zájem                         

a zapojení občanů do kulturního                          

a společenského dění 
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 zájem občanů o kulturně společenské dění 

v obci 

 aktivní účast na pořádaných akcích                   

a spolupořadatelství 

 existující kulturní tradice – místního 

významu 

 některé místní pamětihodnosti jsou dobře 

udržované 

 několik turisticky zajímavých 

pamětihodností v obci (sakrální povahy) 

 velké množství kulturních památek a 

turistických atraktivit v blízkém okolí  

 přírodní potenciál a zachovalá krajina 

v blízkém okolí (NPR Rohová, kopce, lesy, 

přírodní zatopené lomy) 

 drobné sakrální památky potřebují 

rekonstrukci 

 neexistují ubytovací služby a rovněž není 

obec navázána na žádnou turistickou síť  

 absence turisticky přístupných památek            

v obci 

 neexistence informačního systému                

či turistického značení  

Příležitosti Hrozby 

 podpora přestaveb a stavebních úprav 

rodinných domů pro bydlení 

 podpora výstavby bytových domů s byty   

pro mladé rodiny, např.  výstavba 

startovacích bytů – podpořit zájem mladých 

rodin, aby  se vracely do obce a zůstávaly 

zde 

 podpora nárůstu počtu obyvatel – příprava 

pozemků pro bytovou výstavbu  

 zlepšit mezilidské vztahy a podporovat 

občanskou sounáležitost 

 zlepšit informovanost občanů o dění v obci, 

vč. informací o kulturních, sportovních              

a dalších akcích obce 

 rychlejší aktualizace informací na webu obce  

 místní zpravodaj na webu obce 

 motivovat mobilní operátory na zajištění 

vykrytí signálu 

 podporovat ochranu životního prostředí 

 udržovat a zlepšovat pěkný vzhled budov           

v obci 

 udržovat a zkvalitňovat vzhled veřejných 

prostranství, doplnění mobiliáře veřejných 

prostranství, zejména odpadkové koše 

 zlepšovat údržbu zeleně v obci a podpořit 

její obnovu a novou výsadbu 

 udržovat, obnovovat a modernizovat VO, 

zlevnit jeho provoz 

 pravidelná údržba o obnova chodníků a cest 

 nárůst agendy obecního úřadu a obce 

 pokračující stárnutí populace, a tedy pokles 

obyvatelstva v produktivním věku. 

 zvýšení odlivu obyvatelstva z obce  

 zvyšující se ceny stavebních prací 

 hrozící nedostatek finančních prostředků na 

rekonstrukce obecní infrastruktury (místní 

komunikace, chodníky, obecní budovy          

a další investice) 

 vytvoření nabídky služeb mimo obec a/nebo 

v jiných obcích 

 těžkosti při získávání dotací 

 pomalý rozjezd nového programovacího 

období pro dotační výzvy 

 pokles zájmu veřejnosti o kulturní 

infrastrukturu 

 růst sociálně patologických jevů a kriminality 

 nárůst nezaměstnanosti vlivem nepříznivého 

epidemického stavu v ČR 

 změny právních předpisů 

 ukončení činnosti v pronajímaných 

objektech obce 

 změny právních předpisů v oblasti nakládání 

s odpady 

 hrozba vzniku černých skládek  
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 vymáhat dodržování obecních vyhlášek          

na ochranu této infrastruktury 

 lepši zainteresovanost občanů na místním 

plánování a podpoře rozvoje 

 důslednější kontrola lokálních znečišťovatelů 

ovzduší 

 pořízení hřiště s umělým povrchem 

 rekonstrukce kulturního domu a vytvoření 

místa pro setkávání 

 rekonstrukce a znovu otevření „Rudenské 

hospůdky“  

 možnost pravidelných setkávání pro 

důchodce  

 zlepšit využití stávajících zařízení (kaplička, 

kulturní dům 

 vyšší podpora spolků v obci, posílení 

komunitního a spolkového života 

 vyšší zapojení místních spolků při 

organizování kulturního a společenského 

života v obce 

 pořádání různých sportovních soutěží 

 revitalizace zajímavých přírodních lokalit 

v okolí obce, které vytvoří nové atraktivní 

přírodní prostředí (obecní les) 

 orientace na rozvoj cestovního ruchu               

a rozvoj nových druhů turistiky 

(cykloturistika, hipoturistika, pěší, in-line 

apod.) 

 budování doprovodné infrastruktury pro 

cestovní ruch – podpořit vznik ubytovacích 

zařízení 

 zřízení obecní knihovny 

 další podpora kulturně – společenského 

života v obci a rozvoje tradic 

 podpora mladé generace komunikující                 

s obcí, rozvoj zdravého patriotismu  

 rozvoj infrastruktury – kanalizace a ČOV             

– zlepšit zajištění likvidace odpadních vod 

pro zvýšení čistoty v obci 

 naplňování koncepcí a programů rozvoje 

obce a aktivní využívání rozpočtových 

výhledů, pro rozhodování obce  

 čerpání finanční podpory z různých 

dotačních titulů  

mailto:info@cep-rra.cz
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 rozvoj partnerství soukromého, neziskového 

a veřejného sektoru 

 podpora moderních technologií a inovací 

 podpora výstavby obnovitelných zdrojů 

energie 

 orientace podnikatelských subjektů              

na sektor služeb 

Ze SWOT analýzy je patrné, do kterých oblastí se bude rozvoj obce Rudná orientovat (silné stránky a 

příležitosti), a které oblasti budou pečlivě monitorovány a vyhodnocovány (slabé stránky a hrozby).  

Na základě všech dílčích podkladů a vyhodnocení analytického souhrnu lze konstatovat: 

 Rozvoj obce vykazuje negativní trend (stárnutí populace, migrace, úbytek obyvatelstva). 

 Dominantní rozvojovou funkcí obce je občansko-obslužné zajištění služeb pro občany obce. 

 Obec má nevyužitý rozvojový potenciál v oblasti cestovního ruchu, jehož postupné využívání 

je z hlediska budoucích rozvojových možností žádoucí. 

 Obec by měla dále aktivně posilovat svoji pozici jako přirozeného centra setkávání občanů 

 Obec by měla podporovat občanskou sounáležitost a komunitní život, vč. zdravého patriotismu 

 Chybějící kanalizace s ČOV – velká investiční náročnost 

 Obec by měla posílit rozvoj kulturní infrastruktury – rekonstrukce budovy kulturního domu 

 Obec by se měla orientovat na přípravu infrastruktury pro rozvoj bydlení a byty pro mladé 

rodiny 

 Obec by se měla orientovat na vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie pro své objekty a 

úspory energie 

 Obec by měla využít rozvojový potenciál v podobě čistého životního prostředí a zeleně v obci 

a okolí 

11.2 Vazba na strategické dokumenty (národní, regionální a 

místní) 

Obec Rudná je členem Dobrovolného svazku obcí „Mikroregion Brněnec“ a je i členem Místní 

akční skupiny (MAS) Svitava, z.s., se sídlem ve Svitavách, tj. obec leží v územní působnosti této 

MAS. DSO „Mikroregion Brněnec“ nemá v současnosti vypracovaný a schválený strategický plán 

rozvoje.   

Strategie prověřila soulad s relevantními koncepčními dokumenty z národní, krajské i místní úrovně, 

pro důkaz návaznosti rozvojových aktivit obce Rudná s aktivitami širšího území. 

 

mailto:info@cep-rra.cz
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Tabulka 27 – Soulad se strategiemi 

Národní strategické dokumenty ČR 

Úroveň  Název strategie/koncepce Dostupnost (na link) Priorita/Strategický cíl/opatření Záměr 

Mezinárodní  Evropa 2020 
https://www.databaze-
strategie.cz/cz/eu/strategie/evropa-2020 

Priorita: "Evropa méně náročná na zdroje" -  větší využití 
obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a 
podpora energetické účinnosti 

Priorita 1 - Opatření 
1.1 - 1.3,  
Priorita 2 - Opatření  
2.1,  
Priorita 3 - Opatření 
3.3 

ČR - MMR 
Strategie regionálního 
rozvoje ČR 2021+ (do r. 
2027) 

https://www.databaze-
strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-
regionalniho-rozvoje-cr-
2021?typ=struktura  

Priorita 1; SC 1.3; Opatření: 8: Vytvořit podmínky pro dostupné 
bydlení a zkvalitnit sídlištní celky;  Priorita 3; SC 3.3; Opatření 32: 
Zlepšit dostupnost občanské vybavenosti ve venkovském prostředí 
a vytvořit podmínky pro rozvoj komunitního života; SC 3.4; 
Opatření 34: Posílit koordinační roli obce při usměrňování rozvoje 
krajiny; Priorita 5; SC5.2; Opatření 45:Rozvíjet komunitní život v 
obcích; SC 5.4; Opatření 46: Zajistit občanskou vybavenost 

V souladu jsou 
všechny záměry 

obce 

ČR - MMR 
Koncepce rozvoje venkova 
2021-2027 

https://www.databaze-
strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-
rozvoje-venkova-2021-2027?typ=struktura  

Priorita 1; SC 1.2 KOMUNITNÍ ŽIVOT - INTENZIVNÍ KOMUNITNÍ 
ŽIVOT NA VENKOVĚ PŘISPÍVAJÍCÍ K RŮSTU SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU 
AVYTVÁŘEJÍCÍ PODMÍNKY PRO VOLNOČASOVÉ VYŽITÍ OBYVATEL 
VENKOVA - všechna opatření; Priorita 2; SC 2.2: TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA - Opatření: Rekonstrukce veřejného osvětlení; 
Rozvoj a rekonstrukce vybavení sloužícího k ochraně obyvatelstva; 
SC 2.3 - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - Opatření: Rekonstrukce a 
revitalizace veřejného prostranství s důrazem na jeho 
bezbariérovost 
Přeměna veřejných prostranství na součást zelené infrastruktury 
města/obce; SC 2.4 - OBČANSKÁ VYBAVENOST - Opatření: Zvýšení 
dostupnosti bydlení; Podpora výstavby v existujícím intravilánu; 
Rozvoj občanské vybavenosti; Rozvoj volnočasové vybavenosti s 
důrazem na multifunkční a otevřený, komunitní charakter zařízení; 
Rozvoj sportovní vybavenosti; Priorita 3; SC 3.3 - Půda a krajina - 
Opatření: Rozvoj a údržba komplexních systémů sídelní zeleně; 
Zlepšení péče o krajinu zvýšením odpovědnosti vlastníků pozemků 
v ZPF a na PUPFL;  

V souladu jsou 
všechny záměry 

obce 

mailto:info@cep-rra.cz
https://www.databaze-strategie.cz/cz/eu/strategie/evropa-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/eu/strategie/evropa-2020
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021?typ=struktura
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https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021?typ=struktura
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021?typ=struktura
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-rozvoje-venkova-2021-2027?typ=struktura
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-rozvoje-venkova-2021-2027?typ=struktura
https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-rozvoje-venkova-2021-2027?typ=struktura
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ČR - MMR 
Dohoda o partnerství pro 
programové období 2014-
2020 (do r. 2023) 

https://www.databaze-
strategie.cz/cz/mmr/strategie/dohoda-o-
partnerstvi-pro-programove-obdobi-2014-
2020-rev-12-2016-klon-2?typ=struktura 

Priorita - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY, 
PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU A ŘEŠENÍ RIZIK; FS (TC4): 
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV (ZAHRNUJÍCÍ SEKTOR 
BYDLENÍ, VEŘEJNÉ A KOMERČNÍ BUDOVY); EFRR (TC5):ZVÝŠENÁ 
PŘIPRAVENOST A ODOLNOST ÚZEMÍ Z POHLEDU PŘIZPŮSOBENÍ SE 
ZMĚNĚ KLIMATU A PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ RIZIK;  

V souladu jsou 
všechny záměry 

obce 

ČR - Min. 
zemědělství 

Program rozvoje venkova 
2014-2020 (do r. 2023) 

https://www.databaze-
strategie.cz/cz/mze/strategie/program-
rozvoje-venkova-2014-2020-5-
aktualizovane-zneni-akt-
2018?typ=struktura 

Priorita 4 -  oblast 4C) PŘEDCHÁZENÍ EROZI PŮDY A LEPŠÍ 
HOSPODAŘENÍ S PŮDOU;  

Priorita 3, záměr 
3.1 

ČR - Min. 
životního 
prostředí 

Státní program ochrany 
přírody a krajiny ČR 

https://www.databaze-
strategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-
program-ochrany-prirody-a-krajiny-cr-
2009-2020?typ=struktura  

P 7. Urbánní ekosystémy/ Cíl 7.1 - Zajištění vyšší kvality života v 
sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých prvků do 
struktury sídel/O 7.1.1 V sídlech podporovat péči o plochy zeleně a 
prioritně zakládat nové parky 

Priorita 3 a 5  
- všechny záměry 

Strategické dokumenty PARDUBICKÝ KRAJ 

Pardubický 
kraj 

Program rozvoje 
Pardubického kraje 2012 - 
2016 s výhledem do r. 2020 

hhttps://www.pardubickykraj.cz/documen
t.aspx?thema=2987&category=&item=377
74 

Priorita A - Kvalitní lidské zdroje; opatření A.4 Posílení kulturní 
rozmanitosti a historického dědictví kraje; A.6 Širší kultivace 
lidského potenciálu kraje 
B. Konkurenceschopná ekonomika; B.4: Rozvoj základní  
a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a jejího využití 
při rozvoji atraktivit cestovního ruchu; B.7: Zkvalitnění regionální  
a lokální dopravní infrastruktury  
C. Zdravé životní prostředí;  všechna opatření  
D. Koordinovaný prostorový rozvoj kraje; všechna opatření  

V souladu jsou 
všechny záměry 

obce 

mailto:info@cep-rra.cz
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Pardubický 
kraj 

Strategie cestovního ruchu 
Pardubického kraje 2016 - 
2020 
 

https://www.pardubickykraj.cz/dokument
y-cestovni-ruch/85227/strategie-
cestovniho-ruchu-pardubickeho-kraje-
2016-2020 

Rozvojová priorita 1: „Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj 
základní a doplňkové turistické infrastruktury a služeb“ 
Opatření 1.1: Budování a zkvalitnění dopravní infrastruktury včetně 
zlepšení dostupnosti periferních oblastí kraje; Opatření 1.2: 
Budování, rozvoj a zkvalitnění turistické infrastruktury; Opatření 
1.3: Budování, rozvoj a zkvalitnění turistických cílů (atraktivit) ve 
vazbě na potenciál destinace a zvýšení konkurenceschopnosti 
těchto turistických cílů v rámci České republiky 

Priorita 1 - Opatření 
1.1  
Priorita 2 - Opatření  
2.1,  
Priorita 3 - Opatření 
3.2, 3.4 -3.5 
Priorita 4 - všechna 
opatření  

Strategické dokumenty lokální 

Místní 

Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje 
Místní akční skupiny Svitava 
z. s. pro období 2014–2020 

http://www.massvitava.cz/aktualni-verze-
sclld 

Oblast 2: Kvalita a podmínky života obyvatel; SC 2.1 Zkvalitnit 
úroveň služeb na venkově; Opatření 2.1.5: Udržení základních 
komerčních služeb; SC 2.2: Zajistit dobré podmínky pro rozvoj 
bydlení; Opatření 2.1.3 Zlepšování kvality prostředí v sídlech; SC 
2.3: Zlepšit stav technické a dopravní infrastruktury ve venkovském 
prostoru; Opatření 2.3.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury, řešení 
dopravní bezpečnosti a plynulosti dopravy v obcích; Opatření 2.3.3 
Dobudování technické infrastruktury v obcích; Opatření 2.3.4 
Zlepšení infrastruktury pro cestovní ruch; SC 2.4: Prevence 
bezpečnosti života v obcích; Opatření 2.4.1 Podpora bezpečnosti 
obyvatel, technika k řešení rizik a katastrof; SC 2.5: Rozšíření 
nabídky volnočasového vyžití obyvatel; Opatření 2.5.2 Vytváření 
zázemí pro komunitní aktivity;  
Oblast 3: Krajina a životní prostředí; SC 3.1: Zlepšit ekologické 
charakteristiky - všechna opatření; SC 3.2: Využít potenciál 
přírodního a kulturního dědictví území - všechna opatření 

V souladu jsou 
všechny záměry 

obce 

mailto:info@cep-rra.cz


 

   

B. Návrhová část 

V návrhové části je vyjádřena představa o rozvoji obce Rudná a navržen způsob jejího dosažení 

formulací strategické vize, opatřeními a podporovanými aktivitami. Popsána je také podpora realizace 

programu, tedy způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace Strategie.  

Obec Rudná považuje podmínky pro bydlení svých občanů, zodpovědné hospodaření, svobodu 

podnikání a svůj rozvoj jako základní předpoklad prosperity. Prosperita člověka začíná tam, kde se 

člověk cítí dobře a Rudná takové podmínky v rámci svých možností soustavně vytváří. Martin 

Selingman1 řekl velmi trefnou moudrost, že „Duševní pohoda by se měla stát novým měřítkem 

prosperity.“ Vedení obce Rudná se k tomuto názoru hlásí s tím, že na prosperitě a tedy dobrém pocitu 

života na území obce musí participovat i samotní občané. 

Obec si je vědoma silných i slabých stránek plynoucích z analytické části tohoto plánu, svých možností, 

jakož i svých omezení. Většinu podmínek, na nichž závisí prosperita obce, sice určuje stát, kraj a 

samotná EU, ale obec Rudná stanovením priorit bude řešit zlepšení podmínek pro bydlení, dobré 

mezilidské vztahy a spokojený kulturně-společenský život občanů v rámci svých (z tohoto globálního 

pohledu) skromných možností. 

Strategie obce Rudná je v souladu a navazuje na národní a nadnárodní strategické dokumenty, včetně 

strategie Pardubického kraje a strategie MAS Svitava, z.s. tak, aby bylo možné využít co nejlépe 

dotační tituly podporující cíle obce. DSO „Mikroregion Brněnec“ nemá v současnosti vypracovaný a 

schválený strategický plán rozvoje.   

1 Strategická vize  

Předěl mezi analytickou částí a částí návrhovou je formulace rozvojové vize. Na základě podrobné 

analýzy můžeme určit zásadní rozvojové směry obce. Vize formuluje a předurčuje stav, kterého by mělo 

být v budoucnu dosaženo. 

Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce Rudná na dalších 10 - 20 let; 

formuluje směřování rozvoje obce dle závěrů v analytické části Strategie. Tento Strategický plán má 

stanovený horizont na období 2021 – 2031. Jde o střednědobý plán a rozvojovou vizi s horizontem               

10 let. Na tuto dobu jsou definovány a navrženy strategické cíle a opatření strategického plánu. 

Rozvojová vize obce byla rozpracována do jednotlivých Klíčových oblastí (problémových okruhů), které 

jsou pro rozvoj obce stanoveny jako prioritní (prioritní osy rozvoje).  

 

 

 

                                                           
1 Martin E. P. Seligman je americký psycholog, profesor psychologie na University of Pennsylvania, 31. nejcitovanější 

psycholog 20. století. Proslul svou teorií naučené bezmocnosti, kterou rozvinul při pokusech vysvětlit fenomén deprese.   
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Vize obce Rudná: 

Rudná je samostatná obec s bohatou tradicí, neopakovatelnou atmosférou a jedinečným 
krajinným potenciálem. Stará se o své občany a ti jí v tom aktivně pomáhají. 

Zodpovědně a transparentně hospodaří a rozvíjí se. To jí umožňuje udržovat stávající 
infrastrukturu a realizovat rozvojové projekty. Rudná chce být klidným a bezpečným 

místem podporujícím dobré mezilidské vztahy a spokojený kulturně-společenský život. 
Obyvatelům je k dispozici kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity a sportovní vyžití. 

„Rudná je klidné, bezpečné a přívětivé místo pro život.“ 

Rudná považuje podmínky pro bydlení svých občanů, zodpovědné hospodaření, svobodu podnikání a 

svůj rozvoj jako základní předpoklad prosperity. Prosperita člověka začíná tam, kde se člověk cítí dobře 

a Rudná takové podmínky v rámci svých možností soustavně vytváří. Martin Selingman2 řekl velmi 

trefnou moudrost, že „Duševní pohoda by se měla stát novým měřítkem prosperity.“ Vedení obce 

Rudná se k tomuto názoru hlásí s tím, že na prosperitě a tedy dobrém pocitu v obci musí participovat i 

samotní občané. 

Obec si je vědoma silných i slabých stránek plynoucích z analytické části tohoto plánu, svých možností, 

jakož i svých omezení. Většinu podmínek, na nichž závisí prosperita obce, sice určuje stát, kraj a 

samotná EU, ale obec Rudná stanovením priorit bude řešit zlepšení podmínek pro bydlení, dobré 

mezilidské vztahy a spokojený kulturně-společenský život občanů v rámci svých (z tohoto globálního 

pohledu) skromných možností. 

Návrh strategického plánu obce Rudná obsahuje 3 základní úrovně, tj. vizi, priority (strategické cíle) a 

opatření (záměry). Vize je naplňována postupnou realizací klíčových oblastí (priorit) s definovaným 

strategickým cílem → priority jsou postupně naplňovány realizací specifických cílů (záměrů resp. 

opatření), jak zobrazuje následující schéma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Martin E. P. Seligman je americký psycholog, profesor psychologie na University of Pennsylvania, 31. nejcitovanější 

psycholog 20. století. Proslul svou teorií naučené bezmocnosti, kterou rozvinul při pokusech vysvětlit fenomén deprese.   
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UKÁZKA VAZEB MEZI ÚROVNĚMI NÁVRHOVÉ ČÁSTI PROGRAMU ROZVOJE OBCE  

 

Graf 9 – Strategický rozvojový plán obce Rudná na období 2021 – 2031 – vazby mezi úrovněmi návrhové části 

2 Klíčové oblasti a komplexní strategický cíl 
Ve vazbě na provedenou analýzu, z ní plynoucí SWOT analýzu a anketu s průzkumem názorů obyvatel 

obce Rudná, která se konala na konci roku 2015, v rámci Listů obce Rudná se SPRO Rudná opírá o 

celkem pět základních klíčových oblastí (prioritních os) – viz tabulka níže. Tyto klíčové oblasti budou v 

rámci SPRO Rudná plnit roli základních prioritních os rozvoje, na něž budou navázána dílčí prováděcí 

opatření, resp. záměry. 

Komplexní strategický cíl v návaznosti 
na vizi: 

Vytvoření prosperující obce s čistým životním 
prostředím, klidným bydlením a silným zázemím v 
oblasti kulturně-společenské a sportovní, posilující 
kombinaci moderního životního stylu s tradičním 
venkovským prostředím při zachování vyváženého 
územního rozvoje. 

Klíčové oblasti - Prioritní osy rozvoje: P1 - Technická vybavenost a další infrastruktura 
P2 – Děti, kultura, sport 
P3 – Veřejná prostranství, životní prostředí 
P4 – Spolková činnost, správa obce a cestovní ruch 
P5 – Ostatní záměry 

Vize

Priorita 1

Opatření
1-4

Priorita 2

Opatření 
1

Priorita 3

Opatření 
1-6

Priorita 4

Opatření 
1-3

Priorita 5

Opatření 
1-2
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Termín splnění komplexního 
strategického cíle: 2031 
Indikátory splnění strategického cíle:  

 Indikátory výsledku – dosažitelné realizací 
souboru opatření (záměrů, resp. 
projektů/aktivit), vedoucí k dosažení 
strategického cíle v rámci celé priority.  

 Indikátory výstupu – dosažitelné realizací 
konkrétních opatření (záměrů, resp. 
projektů/aktivit), tj. vedoucí k dosažení 
jednotlivých specifických cílů definovaných u 
opatření.  

Podrobně viz tabulka v kap. č. 5.4 Postup sledování a 
vyhodnocování realizace SRP – monitoring strategie 

Směrná datová základna pro vyhodnocování indikátorů 
→ Sčítání lidu, domů a bytů 2021 
→ Demografické údaje 2026 
→ Aktuální údaje z veřejné databáze ČSÚ (2026) 
→ Závěrečný účet obce Rudná 
 
Srovnávací datová základna  
(analytická část SRP) 

→ Sčítání lidu, domů a bytů 2011 
→ Demografické údaje 2019 
→ Údaje z veřejné databáze ČSÚ (2019) 
→ Rozpočet obce Rudná  

 

3 Prioritní osy rozvoje a strategické cíle 
Obec Rudná se dlouhodobě zaměří na tyto priority a z nich plynoucí strategické cíle, realizované 

pomocí uvedených záměrů (opatření): 

Tabulka 28 – Prioritní osy a strategická opatření (záměry) strategického plánu obce Rudná pro období 2021 - 2031 

Prioritní osa 1 Technická vybavenost a další infrastruktura 

Opatření 1.1 Oprava budovy obecního úřadu Rudná - obnovení hospůdky 

Opatření 1.2 Oprava hasičské zbrojnice v k. ú. Dolní Rudná 

Opatření 1.3 Výměna svítidel a výložníků VO 

Opatření 1.4 Kanalizace a ČOV 

Prioritní osa 2 Děti, kultura, sport 

Opatření 2.1 Rekonstrukce kulturního domu 

Prioritní osa 3 Veřejná prostranství, životní prostředí 

Opatření 3.1 Realizace odstranění škod způsobených erozemi provedením opatření proti 
přívalovým dešťům 

Opatření 3.2 Rekonstrukce opěrné zdi u silnice v k. ú. Dolní Rudná 
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Opatření 3.3 Vybudování sběrného místa odpadu  

Opatření 3.4 Revitalizace požární nádrže 

Opatření 3.5 Revitalizace prostranství před pomníkem obětem 1. světové války 

Opatření 3.6 Obnova zvoničky u č. p. 45 

Prioritní osa 4 Spolková činnost, správa obce a cestovní ruch 

Opatření 4.1 Využití objektu bývalé prodejny Jednota 

Opatření 4.2 Vybudování areálu pro venkovní kulturní akce 

Opatření 4.3 Podpora spolkové činnosti 

Prioritní osa 5 Ostatní záměry 

Opatření 5.1 Obnova křížů v Rudné 

Opatření 5.2 Vybudování rozhledny nad Rudnou u spojovací cesty Rudná – Pohledy 

 

4 Realizační část priorit a strategických cílů  

4.1 Priorita 1 - Technická vybavenost a další infrastruktura 

Zodpovědný přístup k technické vybavenosti obce Rudná, k jejímu majetku a k rozvoji infrastruktury 

obce je naprostou prioritou. Obec bude usilovat o to modernizovat, rozvíjet, sanovat a obnovovat 

veškerý potřebný majetek obce a již vybudovanou infrastrukturu. K tomuto problému zaujímá trvale 

zodpovědný a udržitelný přístup tak, aby zabránila chátrání již vybudované obecní infrastruktury                           

a obecního majetku. Obec chce rovněž budovat i infrastrukturu novou a proto bude usilovat o získání 

dotací na modernizaci, rekonstrukci a rozvoj stávající infrastruktury i na pořízení infrastruktury nové.  

Jedním z cílů jsou opravy obecních budov. Z průzkumu veřejného mínění plyne, že občané v obci velice 

postrádají nějakou komunitní místnost, kde by se mohli scházet, probrat dění v obci a rovněž se 

pobavit. Z toho důvodu by obec chtěla dokončit opravu budovy obecního úřadu s tzv. „obnovou obecní 

hospůdky“.  

Dalším cílem pro obec je zajistit zvýšení její bezpečnost. Proto chce obec opravit stávající hasičskou 

zbrojnici v k. úz. Dolní Rudná. JPO Rudná bude mít kvalitní prostor pro ukládání hasičské techniky                

a věcných prostředků požární ochrany 

Pro obec je podstatné postupně rekonstruovat stávající veřejné osvětlení a investovat do jeho 

modernizace a pořízení úsporných svítidel tak, aby se zlepšila jeho provozuschopnost a zlevnil se jeho 

běžný provoz.  

Obec se rovněž soustředí na zlepšení životního prostředí formou zkvalitnění likvidace odpadních vod 

na území obce. Z toho důvodu by chtěla postupně vybudovat na území obce splaškovou kanalizaci 

s čistírnou odpadních vod.   
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Tabulka 29 – Prioritní osa 1 – Technická vybavenost a další infrastruktura a navrhovaná opatření (záměry) 

Priorita 1  Technická vybavenost a další infrastruktura 
Strategický cíl: Optimalizace obecního nemovitého majetku, jeho využití a údržba,             

vč. posílení bezpečnosti na území obce.            
Úsporná opatření a zlevnění provozních nákladů obecní infrastruktury. 
Ochrana a zlepšení životního prostředí. 

Opatření 1.1 Oprava budovy obecního úřadu Rudná – obnovení hospůdky 

Specifický cíl: Udržet optimální úroveň kulturně - společenské vybavenosti obce 

Popis opatření  Jedná se o část budovy obecního úřadu, která doposud nebyla 
zrekonstruována. V této části byla původní obecní „hospůdka“. Obec 
chce tuto část budovy znovu obnovit a dovybavit, aby se stala malým 
centrem společenského dění (zasedací místnost), ale aby se zde místní 
občané i turisté mohli občerstvit (restaurace). Je nutná postupná 
rekonstrukce této části objektu dle zpracované PD.  

Potřeba: vysoká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2022 

Odhad nákladů: 700 tis. Kč 

Zdroje financování: Národní dotační zdroje (MMR) 
Krajské dotační zdroje  
Obecní rozpočet 

Opatření 1.2 Oprava hasičské zbrojnice v k. ú. Dolní Rudná 

Specifický a cíl: Zvýšení bezpečnosti a protipožární ochrany v obci 

Popis opatření Oprava stávající hasičské zbrojnice v Dolní Rudné zvýší připravenost JPO 
Rudná a zvýší její výjezduschopnost v případě požáru. Dojde k celkové 
opravě budovy, vč. vnitřních prostor.  

Potřeba:  nízká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2022 

Odhad nákladů: 350 tis. Kč 

Zdroje financování: Národní dotační zdroje (MV) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

Opatření 1.3 Výměna svítidel a výložníků VO 

Specifický cíl: Zlevnit provozní náklady na veřejné osvětlení a energetickými úsporami 
podpořit ochranu životního prostředí. 

Popis opatření Postupně budou stávající svítidla veřejného osvětlení nahrazena 
úspornými LED svítidly s vyšší účinností a nízkou spotřebou el. energie.  

Potřeba:  nízká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2024 

Odhad nákladů: 500 tis. Kč 

Zdroje financování: Národní dotační zdroje (MMR) 
Krajské dotační zdroje 
Program EFEKT (ČEZ) 
Obecní rozpočet 
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Opatření 1.4 Kanalizace a ČOV 

Specifický cíl: Ochrana a zlepšení životního prostředí, prostřednictvím zkvalitnění 
likvidace odpadních vod. 

Popis opatření V obci není vybudována splašková kanalizace s ČOV. Občané si zajišťují 
likvidaci odpadních vod individuálně a mnohdy nevyhovujícím 
způsobem, který může ohrožovat čistotu vod a životní prostředí (žumpy 
a jímky na vyvážení, septiky bez kvalitního předčištění vypouštěných vod 
apod.). Proto chce obec postupně vybudovat na celém území obce 
splaškovou kanalizaci vč. ČOV.   

Potřeba:  nízká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2023 

Odhad nákladů: 50,0 mil. Kč 

Zdroje financování: Evropské dotační zdroje (OPŽP) 
Národní dotační zdroje (MŽP) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

4.2 Priorita 2 – Děti, kultura, sport 

Pro obec Rudná je nedílnou podstatou vytvářet v obci zázemí pro to, co lidi baví, podporovat zdravý 

životní styl a volnočasové vyžití všech obyvatel a zejména dětí a mládeže.  V popředí zájmu této priority 

je proto nejen podpora spolkové činnosti, sportu a dalších volnočasových aktivit, ale především  

kultura. Obec se proto zaměří zejména na řešení svého stávajícího kulturního zařízení, protože podporu 

kultury obec chápe jako významný prostředek občanské soudržnosti a součást životního stylu 

obyvatelstva.  

Moderní a kvalitní infrastrukturou, která přispěje ke kvalitnímu a zdravému trávení volného času chce 

obec zvýšit zájem svých občanů o veřejný život a podpořit pocit sounáležitosti s územím.  

Rovněž chce obec podporovat kvalitní volnočasové aktivity svých obyvatel, zejména aktivity zaměřené 

na práci s mládeží. V obci je několik spolků, které se aktivně zapojují do činností obce, a to jak 

sportovních, tak kulturně-společenských. Tyto spolky chce obce podporovat, aby se mohly rozvíjet            

a přispěly tak aktivně k občanské soudržnosti a sounáležitosti v obci. Rovněž chce obec podpořit                    

i případný vznik spolků nových. Chce pro ně zajistit i kvalitní volnočasovou infrastrukturu.  

Tabulka 30 – Prioritní osa 2 – Děti, kultura, sport a navrhovaná opatření (záměry) 

Priorita 2  Děti, kultura, sport 
Strategický cíl: Zlepšit kvalitu vybavenosti v oblasti kultury a dalších volnočasových 

aktivit.  
Podporovat spolkovou činnost a tím posilovat její pozici ve smyslu 
významného prostředku občanské soudržnosti. 

Opatření 2.1 Rekonstrukce kulturního domu 

Specifický cíl: Podporovat kulturu, a tím posilovat její pozici ve smyslu významného 
prostředku občanské soudržnosti i jako součásti životního stylu. 

Popis opatření  Cílem opatření je celková rekonstrukce a dovybavení kulturního domu 
v Rudné, který je dlouhodobě v nevyhovujícím stavebně technickém 
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stavu a nesplňuje podmínky pro kvalitní a moderní kulturní infrastrukturu 
21. století.   

Potřeba: vysoká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2023 

Odhad nákladů: 3,0 mil. Kč 

Zdroje financování: Evropské dotační zdroje (IROP) 
Národní dotační zdroje (MMR) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

Opatření 2.2 Podpora spolkové činnosti 

Specifický cíl: Zajištění trvale udržitelného volnočasového vyžití obyvatel obce                       
a podpora jejich zájmů a zejména práce s mládeží. 

Popis opatření Obec bude podporovat činnosti všech stávajících spolků, zejména                  
pro rozvoj mládeže a volnočasové vyžití obyvatel v obci a bude 
podporovat rozšíření zájmu obyvatel o tuto činnost. Rovněž bude 
podporovat nové inicializované aktivity stávajících spolků a rozšiřovat 
nabídku veškerých zájmových akcí a aktivit v území. Opatření je také 
zaměřeno na dostatečnou nabídku kulturních, společenských                               
a sportovních akcí a zájmových činností místních obyvatel. 

Potřeba:  vysoká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2025 

Odhad nákladů: 300 tis. Kč 

Zdroje financování: Evropské dotační zdroje (OP Zaměstnanost) 
Národní dotační zdroje (MMR, MŠMT) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

4.3 Priorita 3 - Veřejná prostranství, životní prostředí 

Ochrana přírody a krajiny bývá spojována se zachováním přírodního rázu a vyváženosti jednotlivých 

krajinných prvků s ekonomickým vývojem a kulturním životem lidské společnosti. Zlepšení celkového 

vzhledu obce včetně veřejných prostranství a obecního majetku zvýší atraktivitu obce a oživí její 

centrum. Péče o celkový vzhled obce patří k důležitým faktorům ovlivňujícím image obce a její 

prezentaci navenek. Kvalitní veřejné prostory a obytné zázemí jsou predispozice vedoucí ke 

spokojenosti obyvatel s podmínkami bydlení a života v obci.  

Udržení kvalitního životního a přírodního prostředí je proto jednou z dalších priorit obce a nezbytným 

předpokladem pro trvalou udržitelnost jejího rozvoje. Obec Rudná je obklopena zelení. Dobrá kvalita 

životního prostředí bez výrazného zatížení a znečištění činí obec atraktivním místem pro život jejích 

obyvatel. Životní prostředí výrazným způsobem ovlivňuje způsob života všech obyvatel i návštěvníků 

území. Pro zachování kvalitního životního prostředí v okolí obce je nutná prevence a vytváření 

podmínek pro údržbu a zachování neporušeného vzhledu krajiny. Obec rovněž v navrhovaných 

opatřeních klade důraz na zachování funkčně vyvážené a ekologicky stabilní krajiny, a to nejen na území 

obce, ale i v jejím okolí. V této souvislosti jsou navrhována opatření na odstranění škod způsobených 
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přívalovými dešti a zabránění dalším škodám v souvislosti s nimi. Rovněž je navrhována stabilizace 

opěrné zdi u silnice v Dolní Rudné.  

Třídění a nakládání s odpadem je dalším cílem pro ekologicky vyvážené životní prostředí v obci. Obec 

Rudná má poměrně kvalitně řešené odpadové hospodářství. Po obci jsou umístěné kontejnery na 

tříděný odpad, které občané hojně využívají. Ne všechen odpad je však možné vytřídit do těchto 

kontejnerů. Aby nevznikaly černé skládky v okolí obce je potřeba zajistit pro občany funkční sběrný 

dvůr, kde by bylo možné odložit různé druhy odpadu, který není možné vytřídit do kontejnerů v obci 

nebo uložit do popelnice.   

Dalším cílem navrhovaných opatření pro zkvalitnění a zachování čistého životního prostředí, je 

zkvalitnit celkový vzhled obce Rudná, se zaměřením na veřejná prostranství a oživení centra obce. 

Výsadbou zeleně na veřejných prostranstvích v obci se zvýší jejich atraktivnost a návštěvnost místními 

obyvateli, ale i návštěvníky. Záměrem obce je revitalizace a zatraktivnění některých veřejných 

prostranství. Součástí bude i výsadba nové a údržba stávající obecní veřejné zeleně. Zanedbaná veřejná 

prostranství totiž vedou ke snižování atraktivity obce a k celkovému poklesu kvality životního prostoru 

pro obyvatele i návštěvníky. Součástí této revitalizace je i rekonstrukce požární nádrže v obci, 

zatraktivnění pietního místa obětem 1. světové války a obnova místní zvoničky (zachování kulturního 

dědictví).   

Tabulka 31 – Prioritní osa 3 – Veřejná prostranství, životní prostředí a navrhovaná opatření (záměry) 

Priorita 3  
Veřejná prostranství, životní prostředí 

Strategický cíl: Podpora zdravého a trvale udržitelného životního prostředí na území 
obce a v jejím okolí.  
Zatraktivnění vzhledu obce pro obyvatele i návštěvníky formou 
revitalizace a péče o veřejná prostranství a sídelní zeleň. 
Vytváření podmínek pro zachování kvalitního životního prostředí, 
stabilizované a neporušené krajiny. 
Zkvalitnění nakládání s odpady.  

Opatření 3.1 Realizace odstranění škod způsobených erozemi provedením opatření 
proti přívalovým dešťům 

Specifický cíl: Vytváření podmínek pro zachování kvalitního životního prostředí, 
stabilizované a neporušené krajiny a zatraktivnění vzhledu obce pro 
obyvatele i návštěvníky/turisty. 

Popis opatření  Postupné odstraňování vymílaných míst na nezpevněných obecních 
komunikacích a provádění vhodných opatření proti přívalovým dešťům 
(např. horské vpusti, odtokové žlaby, propustky, boční koryta apod.). 

Potřeba: nízká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2030  

Odhad nákladů: 1,5 mil. Kč 

Zdroje financování: Národní dotační zdroje (MŽP, MMR) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 
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Opatření 3.2 Rekonstrukce opěrné zdi u silnice v k. ú. Dolní Rudná 

Specifický cíl: Vytváření podmínek pro zachování kvalitního životního prostředí, 
stabilizované a neporušené krajiny a zvýšení bezpečnosti obyvatel 
prostřednictvím stabilizace svahu nad silnicí v obci. 

Popis opatření Z důvodu zvýšení bezpečnosti obyvatel je třeba provést opatření                       
pro stabilizaci svahu nad silnicí v k. úz. Dolní Rudná, a to pomocí 
rekonstrukce rozpadající se opěrné zdi u této silnice.  

Potřeba:  střední 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2025 

Odhad nákladů: 1,0 mil. Kč 

Zdroje financování: Národní dotační zdroje (MŽP, MMR) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

Opatření 3.3 Vybudování sběrného místa odpadu v obci Rudná 

Specifický cíl: Zlepšení životního prostředí prostřednictvím zkvalitnění nakládání 
s odpady. 

Popis opatření: Vybudování funkčního sběrného dvora pro ukládání různého druhu 
odpadu v obci. 

Potřeba:  vysoká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2021 - 2023 

Odhad nákladů: 250 tis. Kč 

Zdroje financování: Evropské dotační zdroje (OPŽP) 
Národní dotační zdroje (MŽP) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

Opatření 3.4 Revitalizace požární nádrže 

Specifický cíl: Zkvalitnění péče o veřejná prostranství, zadržování vody v krajině                          
a zvýšení požární bezpečnosti v obci.  

Popis opatření Stávající požární nádrž potřebuje rekonstruovat z důvodu jejího 
zhoršujícího se stavebně technického stavu, zejména zhoršující se 
vodopropustnosti. Rovněž oplocení i břehy kolem nádrže kazí vzhled 
prostředí v centru obce.  

Potřeba:  nízká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2029 

Odhad nákladů: 3,0 mil. Kč 

Zdroje financování: Národní dotační zdroje (MŽP, MV) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

Opatření 3.5 Revitalizace prostranství před pomníkem obětem 1. světové války 

Specifický cíl: Zkvalitnění péče o veřejná prostranství a sídelní zeleň. 

Popis opatření Veřejné prostranství okolo pomníku obětem 1. sv. války neplní estetickou 
a důstojnou pietní funkci, která by měla příslušet této lokalitě. Proto chce 
obec prostranství zkvalitnit parkovou úpravou a vytvořit tak v centru této 
části obce důstojné a estetické místo pro i odpočinek i pietu.  
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Potřeba:  nízká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2028 

Odhad nákladů: 100 tis. Kč 

Zdroje financování: Evropské dotační zdroje (IROP) 
Národní dotační zdroje (MMR, MŽP) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

Opatření 3.6 Obnova zvoničky u č. p. 45 

Specifický cíl: Zkvalitnění péče o veřejná prostranství, zachování kulturního dědictví.  

Popis opatření Stávající zvonička v obci není v dobrém stavu a potřebuje postupnou 
rekonstrukci, aby byla atraktivním a estetickým místem v obci. 

Potřeba:  nízká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2030 

Odhad nákladů: 600 tis. Kč 

Zdroje financování: Národní dotační zdroje (MMR) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

4.4 Priorita 4 - Spolková činnost, správa obce a cestovní ruch 

Kvalitní nabídka volnočasových aktivit a různých kulturně-společenských a sportovních akcí se příznivě 

projeví ve vztahu obyvatel k obci, snížení sociálně-patologických jevů a odstranění stresu. Obec by měla 

poskytnout obyvatelům i návštěvníkům co nejširší komplexní nabídku volnočasového vyžití při 

využívání stávajícího a rozvíjení dalšího potenciálu. Je třeba vytvářet podmínky pro rozvoj aktivit 

trávení volného času všech věkových skupin obyvatel obce.  

Jedním ze základních faktorů, který pozitivně přispívá k sounáležitosti obyvatel k obci, je právě činnost 

místních zájmových spolků. Předmětem této priority a jejích opatření je tak podpora činnosti těchto 

spolků, sdružení, klubů či organizací, společná koordinace jejich aktivit a příprava vhodných projektů 

pro rozvojové programy. 

Rovněž je součástí této priority i podpora bezpečnosti obyvatel obce, zejména ochrana před požáry a 

jinými mimořádnými událostmi.  

Tabulka 32 – Prioritní osa 4 – Spolková činnost, správa obce a cestovní ruch a navrhovaná opatření (záměry) 

Priorita 4  Spolková činnost, správa obce a cestovní ruch 
Strategický cíl: Zkvalitnit infrastrukturu pro služby, volný čas a kulturně společenské 

vyžití v obci.  
Podporovat spolkovou činnost a tím posilovat její pozici ve smyslu 
významného prostředku občanské soudržnosti a součásti vyváženého     
a udržitelného způsobu života v obci. 

Opatření 4.1 Využití objektu bývalé prodejny Jednota 

Specifický cíl: Zajištění občanské vybavenosti, trvale udržitelného života obyvatel obce, 
vč. volnočasového a kulturně společenského vyžití.  
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Popis opatření Stávající objekt bývalé prodejny v obci je dlouhodobě nevyužívaný. Obec 
se bude snažit o zajištění nového využití prostoru v objektu, a to pro 
rozvoj služeb i případného volnočasového vyžití i možné kulturně 
společenské aktivity, a to i pomocí stavebních úprav a pořízení nového 
vybavení.  

Potřeba:  střední 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2024 

Odhad nákladů: 800 tis. Kč 

Zdroje financování: Národní dotační zdroje (MMR, MF, MŠMT) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

Opatření 4.2 Vybudování areálu pro venkovní kulturní akce 

Specifický cíl: Podpora kulturně-společenského a komunitního života obyvatel obce 

Popis opatření V obci chybí kvalitní venkovní místo pro volnočasové aktivity a kulturně 
společenské vyžití obyvatel, kde by se daly pořádat v době příznivého 
počasí různé kulturně společenské akce (např. pouť, májová veselice, 
čarodějnice apod.). Taková infrastruktura by posílila občanskou 
soudržnost a sounáležitost a obohatila by komunitní život v obci. Obec 
by proto chtěla na vhodném místě takovou infrastrukturu vybudovat.  

Potřeba:  nízká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2027  

Odhad nákladů: 1,5 mil. Kč 

Zdroje financování: Evropské dotační zdroje (IROP) 
Národní dotační zdroje (MMR) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

Opatření 4.3 Podpora spolkové činnosti 

Specifický cíl: Zajištění trvale udržitelného volnočasového vyžití obyvatel obce                     
a podpora jejich zájmů a zejména práce s mládeží. 

Popis opatření Obec bude podporovat činnosti všech stávajících spolků, zejména pro 
rozvoj mládeže a volnočasové vyžití obyvatel v obci a bude podporovat 
rozšíření zájmu obyvatel o tuto činnost. Rovněž bude podporovat nové 
inicializované aktivity stávajících spolků a rozšiřovat nabídku veškerých 
zájmových akcí a aktivit v území. Opatření je také zaměřeno na 
dostatečnou nabídku kulturních, společenských a sportovních akcí                     
a zájmových činností místních obyvatel. 

Potřeba:  vysoká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2021 - 2026 

Odhad nákladů: 700 tis. Kč 

Zdroje financování: Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 
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4.5 Priorita 5 – Ostatní záměry 

Obec Rudná je obklopena zelení. Jedná se o ekologicky cenné území s vysokou ochranou přírody v jejím 

okolí (NPR Rohová). Dobrá kvalita životního prostředí bez výrazného zatížení a znečištění činí obec 

atraktivním místem pro život jejích obyvatel. V tomto směru lze tento potenciál vhodně využít i pro 

rozvoj různých forem cestovního ruchu (dále jen CR) a trávení volného času.  

Na území obce je několik drobných kulturních památek (nezapsaných), které jsou jednak kulturním 

dědictvím předků, místní atraktivitou a tvoří nezaměnitelnou součást kulturní krajiny. Rovněž jsou tyto 

památky i v blízkosti pěších stezek nebo cyklotras. Bohužel tyto drobné památky chátrají a i jejich 

bezprostřední okolí je mnohdy zanedbané. Proto by obec chtěla postupně tyto drobné památky 

obnovit, aby se zase staly nedílnou součástí krajiny a života obyvatel obce. Jejich atraktivitu lze využít 

i pro podporu CR, např. prostřednictvím vytvoření naučné stezky nebo odpočinkového místa.  

Nad obcí Rudná, směrem k obci Pohledy je krásné místo, s pěknými výhledy do kraje. Toto místo                         

je i obvyklou zastávkou turistů. Obec by chtěla podpořit rozvoj CR na svém území, a to prostřednictvím 

vybudování rozhledny v místě této vyhlídky, která by se stala místní atraktivitou a vyhledávaným 

místem turistů a návštěvníků obce.  

Tabulka 33 – Prioritní osa 5 – Ostatní záměry a navrhovaná opatření (záměry) 

Priorita 5  Ostatní záměry 
Strategický cíl: Podpora zachování kulturního dědictví. 

Využití potenciálu prostředí obce a jejího okolí k rozvoji šetrných forem 
turistiky. 
Rozvoj CR prostřednictvím další volnočasové nabídky nebo vytvořením 
nových atraktivit. 

Opatření 5.1 Obnova křížů v Rudné 

Specifický cíl: Zachování kulturního dědictví a posílení rozvoje CR prostřednictvím 
nových atraktivit. 

Popis opatření  

Potřeba:  střední 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2021 

Odhad nákladů: 500 tis. Kč 

Zdroje financování: Národní dotační zdroje (MMR) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

Opatření 5.2 Vybudování rozhledny nad Rudnou u spojovací cesty Rudná – Pohledy 

Specifický cíl: Rozvoj CR prostřednictvím další volnočasové nabídky, resp. vytvořením 
nové atraktivity. 

Popis opatření Vybudování rozhledny v místě vyhlídky nad obcí Rudná u spojovací cesty 
vedoucí do obce Pohledy, který by se stala zároveň i odpočinkovým 
místem pro turisty a návštěvníky obce, ale i pro místní obyvatele.  

Potřeba:  nízká 

Realizátor: Obec Rudná 

Doba realizace: 2021 

Odhad nákladů: 1,0 mil. Kč 
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Zdroje financování: Národní dotační zdroje (MMR – NPCR) 
Krajské dotační zdroje 
Obecní rozpočet 

5 Implementace a podpora realizace programu  
Implementace představuje proces postupného uskutečňování návrhů strategického plánu, jehož 

prvotním cílem je především zajištění realizace daných identifikovaných opatření (záměrů).  

Základním předpokladem pro realizaci strategického plánu je důsledné respektování zásad trvale 

udržitelného rozvoje města, v rámci kterého „budou naplněny potřeby stávajících generací, aniž by 

byly ohroženy možnosti generací budoucích uspokojit jejich vlastní potřeby“. 

Implementační pravidla jsou nedílnou součástí Strategického plánu rozvoje obce Rudná. Pravidla určují 

systém kontroly plnění strategického dokumentu. Jejich správné nastavení a ukotvení procesu 

strategického řízení je pro úspěšné naplnění strategického plánu stěžejní. 

Implementační pravidla se týkají: 

 schvalování změn strategického plánu, 

 tvorba a vyhodnocování akčních plánů, 

 nastavení metodiky a vyhodnocování indikátorů. 

Implementační část vychází z Metodiky přípravy veřejných strategií zpracované společností                     

Ernst & Young ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky. 

Implementační část v kapitolách níže (Podpora realizace programu) popisuje způsob, jakým bude 

strategický plán rozvoje obce realizován. Realizace strategického plánu představuje proces prolínající 

se celým obdobím, pro které bude schválen.  

5.1 Podpora realizace programu  

„Technická“ část strategického plánu – tj. podpora realizace programu stanoví způsob sledování 

realizace uvedených opatření (záměrů), vyhodnocování a aktualizace strategického plánu a sledování 

plnění stanovených strategických cílů tak, aby se stal pružným nástrojem plánování dalšího rozvoje 

obce.  

Pro zajištění realizace navrženého strategického plánu bude stanovena osoba tzv. garant plánu rozvoje, 

který bude zároveň jeho iniciátorem. Iniciátor bude koordinovat všechny činnosti spojené s realizací a 

aktualizacemi Strategického plánu rozvoje (dále jen SRP nebo Strategie). Rovněž je potřeba stanovit 

časový harmonogram realizace jednotlivých opatření (záměrů) a aktivit, kterými bude opatření 

naplňováno a definovat, kde bude možné do SRP nahlížet. Realizace SRP představuje proces prolínající 

se celým obdobím, na které je připraven.  

Postupné vyhodnocování realizace SRP bude zajištěno prostřednictvím sledování navržených 

monitorovacích indikátorů. Díky monitoringu, který by měl být prováděn pravidelně (nejlépe jednou 

za rok), bude patrné, zda se daří SRP naplňovat. Stanoven bude i způsob, forma a četnost aktualizace 

SRP a navrhování jeho případných změn.  
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5.2 Identifikace finančních zdrojů pro realizaci programu 

Strategie byla navržena s ohledem na identifikované potřeby obce Rudná, s přihlédnutím k jejím 

rozpočtovým a majetkovým možnostem. S realizací všech definovaných prioritních os a navržených 

opatření (záměrů) uvedených výše v tabulce č. 28 budou spojeny značné náklady. Tyto náklady jsou 

vyčísleny mnohdy jen rámcově, kvalifikovaným odhadem. Pro některá opatření (záměry) bude nejprve 

nutné nechat zpracovat projektové dokumentace a až teprve v nich bude přesně vyčíslena finanční 

náročnost navrhovaného opatření. Na základě vyčíslené finanční náročnosti bude pak přistupováno 

k postupné realizaci navrhovaných opatření (záměrů).  

Obec Rudná bude pokud možno usilovat o získání dotačních prostředků, aby alespoň část nákladů na 

realizaci svých záměrů mohla dotačně pokrýt, protože předpokládá jejich značnou finanční náročnost. 

Některé záměry bude obec realizovat ze svého rozpočtu, a to podle jejich potřebnosti a finanční 

náročnosti. K realizaci záměrů bude obec přistupovat odpovědně s péčí řádného hospodáře, aby 

nedošlo k jejímu nekontrolovatelnému zadlužení. Níže je uveden výčet dotačních zdrojů, které bude 

možno k realizaci opatření (záměrů) využít. Jedná se kromě vlastních zdrojů subjektu, tedy rozpočtu 

obce, o následující zdroje:  

1) Krajský rozpočet a vypisované grantové příležitosti  

2) Státní rozpočet (potažmo rozpočet organizačních složek státu) a státních fondů (dotace z národních 

zdrojů) – jednotlivá ministerstva a jimi zřizované organizační složky  

3) Strukturální fondy EU 

4) Grantové a dotační příležitosti z dalších zdrojů (MAS Svitava apod.)  

5) Soukromé kapitálové prostředky (bankovní úvěry, soukromý sektor - PPP projekty, sponzoring 

apod.) 

V současné době dochází k ukončení programovacího období (2014 – 2020). Dotační výzvy 

strukturálních fondů EU pro nové programovací období (2021 – 2026) nejsou prozatím schváleny a 

není uveden ani harmonogram jejich vyhlašování.   

5.3 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování  

Odpovědnost za zpracování Strategie rozvoje obce Rudná má starosta obce jako koordinátor všech 

činností spojených s realizací a aktualizacemi SRP. Koordinuje organizační kroky nezbytné pro rozjezd 

realizace Strategie a pro využívání Strategie k řízení rozvoje obce. Pracovní skupinou je zastupitelstvo 

obce Rudná, které se podílí také na stanovení konkrétního harmonogramu řízení a organizace ve vazbě 

na realizaci opatření (záměrů). Občané jsou do tvorby Strategie zapojeni možností vyjadřovat se k 

jejímu obsahu ve fázi tvorby, tedy před samotným schválením.  

Dokument Strategie rozvoje obce Rudná 2021 – 2031 s jeho aktualizacemi bude přístupný na obecním 

úřadě Rudná a na webových stránkách obce https://www.rudnasy.cz/.  

mailto:info@cep-rra.cz
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5.4 Postup sledování a vyhodnocování realizace SRP – 

monitoring strategie 

Realizace Strategie se bude sledovat na zasedáních zastupitelstva obce, kde budou diskutovány kroky 

k naplňování jednotlivých opatření (uskutečňování činností potřebných k naplňování strategických 

cílů).  

Vyhodnocení SRP bude realizováno prostřednictvím indikátorů, které umožňují sledovat rozvoj obce 

(tabulka níže). Indikátory mají orientační charakter, jelikož nelze všechny efekty aktivit plně měřit či 

ovlivnit (vliv celorepublikových trendů, celkový hospodářský vývoj atd.) a současně efekty                                        

z realizovaných aktivit bývají patrné až po delší době.  

U každého navrženého indikátoru je definována měrná jednotka, hodnota indikátoru v současnosti                   

a hodnota požadovaného cílového stavu. Cílový stav představuje hodnotu, které chce obec ke konci 

programového období dosáhnout (v některých případech je uvedena frekvence za určité časové 

období). Pokud je u indikátoru uvedena měrná jednotka ANO/NE, výchozí a cílový stav je hodnocen                 

v nula-jedničkovém měřítku, kde nula znamená NE a jednička znamená ANO.  

Frekvence sledování indikátorů je doporučena následovně: u indikátorů výsledku je doporučeno 

hodnocení provést v polovině plánovacího období, tj. po třech letech, u indikátorů výstupu je 

doporučeno provést hodnocení v periodě jednoho roku.  

Předpokládanými zdroji dat pro hodnocení naplňování daných indikátorů budou podklady                                       

a dokumenty zpracované starostou obce, pověřenými členy zastupitelstva a účetní obce a dále                             

i výsledky z veřejné databáze ČSÚ (sčítání lidu, domů a bytů) apod. 

Indikátory, resp. monitorovací ukazatele za jednotlivé klíčové oblasti rozvoje jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 34 – Monitorovací indikátory SRP 

Číslo opatření  Název opatření Monitorovací ukazatel  Jednotka  
 Výchozí 
stav 

Cílový 
stav 

Prioritní osa 1 – Technická vybavenost a další infrastruktura 

Opatření 1.1 
Oprava budovy obecního 
úřadu Rudná - obnovení 
hospůdky 

Obnovená obecní hospůdka ANO/NE 0 1 

Opatření 1.2 Oprava hasičské zbrojnice  
v k. ú. Dolní Rudná 

Opravený objekt hasičské 
zbrojnice v Dolní Rudné 

ANO/NE 0 1 

Opatření 1.3 Výměna svítidel a výložníků 
VO 

Počet vyměněných svítidel  Počet 0 5/rok 

Opatření 1.4 
Kanalizace a ČOV 

Vybudovaná kanalizace 
a ČOV 

ANO/NE 0 1 

Prioritní osa 2 – Děti, kultura, sport 

Opatření 2.1 Rekonstrukce kulturního domu Rekonstruovaná budova KD ANO/NE 0 1 

Prioritní osa 3 - Veřejná prostranství, životní prostředí 

Opatření 3.1 

Realizace odstranění škod 
způsobených erozemi 
provedením opatření proti 
přívalovým dešťům 

Realizované odstranění škod 
a opatření proti přívalovým 
dešťům 

ANO/NE 0 1 

mailto:info@cep-rra.cz
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Opatření 3.2 
Rekonstrukce opěrné zdi u 
silnice v k. ú. Dolní Rudná 

Zrekonstruovaná opěrná zeď ANO/NE 0 1 

Opatření 3.3 
Vybudování sběrného místa 
odpadu  

Vybudované sběrné místo  
odpadu  

ANO/NE 0 1 

Opatření 3.4 Revitalizace požární nádrže Opravená požární nádrž ANO/NE 0 1 

Opatření 3.5 
Revitalizace prostranství před 
pomníkem obětem 1. světové 
války 

Revitalizované prostranství  ANO/NE 0 1 

Opatření 3.6 Obnova zvoničky u č. p. 45 Obnovená zvonička ANO/NE 0 1 

Priorita 4 - Spolková činnost, správa obce a cestovní ruch 

Opatření 4.1 
Využití objektu bývalé 
prodejny Jednota 

Využitý objekt ANO/NE 0 1 

Opatření 4.2 
Vybudování areálu pro 
venkovní kulturní akce 

Vybudovaný areál ANO/NE 0 1 

Opatření 4.3 Podpora spolkové činnosti 
Počet podpořených spolků/ 
nově vzniklé spolky 

počet 0 2/1 

Priorita 5 – Ostatní záměry 

Opatření 5.1 Obnova křížů v Rudné Počet obnovených křížů počet 0 4 

Opatření 5.2 
Vybudování rozhledny nad 
Rudnou u spojovací cesty 
Rudná – Pohledy 

Vybudovaná rozhledna ANO/NE 0 1 

Podklady pro vyhodnocení naplňování Strategie bude podávat starosta obce, případně další osoby, 

které za ně budou odpovídat.  

Vyhodnocení naplňování Strategie bude provádět starosta obce Rudná 1x ročně na zastupitelstvu 

obce.  Zastupitelstvo obce může stanovit plán činností pro její postupné naplňování, a to vždy na další 

rok, může určit i odpovědnost za dílčí kroky a termíny pro vyhodnocení. 

5.5 Způsob aktualizace Strategie  

Postup reakce na změny situace a na plnění Strategie bude následující: 

 Na základě ročního vyhodnocení realizace Strategie, pokud nastanou významné skutečnosti 

ohledně realizace (např. na základě kontroly plnění cílů lze vypustit/upravit/doplnit jednotlivé 

priority, cíle či opatření  

 ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Strategie a rozpočet obce bude Strategie 

aktualizována 

 aktualizace bude provádět starosta obce Rudná 

 aktualizace bude provedena buď dodatkem, nebo formou přímé úpravy SRP (vhodnější varianta) 

s uvedením termínu aktualizace a vyznačením provedených změn 

 podněty ke změně pro aktualizaci se budou průběžně zaznamenávat.  

Změnu Strategie musí schválit zastupitelstvo obce. 
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Hlásná a předpovědní povodňová služba: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php?kat=HLPRF 
Chráněné krajinné oblasti: 
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=af2e3c6ee45a4f11a064e96f85641c4c 
Internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky: 
http://www.ochranaprirody.cz/ 
Internetový jízdní řád IDOS: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/   
Internetový server Turistika.cz: http://www.turistika.cz/ 
Internetové stránky České geologické služby: www.geology.cz/   
Internetové stránky České ornitologické společnosti: https://www.birdlife.cz/capi/capi-rodina/cap-
bily/ 
Internetové stránky Českého statistického úřadu:  http://www.czso.cz/ 
Internetové stránky ČEZ Distribuce, a.s.: https://www.cezdistribuce.cz/ 
Internetové stránky České školní inspekce:  https://portal.csicr.cz  
Internetové stránky encyklopedie Wikipedie: http://cs.wikipedia.org/ 
Internetové stránky Hasičského záchranného sboru: https://www.hzscr.cz/ 
Internetové stránky Insolvenčního rejstříku: http://insolvencni-rejstrik.cz/   
Internetové stránky Místní akční skupiny Svitava, z.s.: http://www.massvitava.cz/  
Internetové stránky DSO „Mikroregion Brněnec“: http://www.mikroregionbrnenec.cz/  
Internetové stránky Národní databáze brownfieldů: http://www.brownfieldy.cz/   
Internetové stránky portálu Prevence kriminality: http://www.prevencekriminality.cz/   
Internetové stránky portálu Rozpočet veřejně: http://www.rozpocetobce.cz/   
Internetové stránky portálu ZEMEPIS.COM: http://www.zemepis.com/   
Internetové stránky serveru Kudyznudy.cz: https://www.kudyznudy.cz/    
Internetové stránky serveru Jaknainternet.cz: http://www.jaknainternet.cz/   
Internetové stránky serveru Příroda.cz: http://www.priroda.cz/  
Internetové stránky Svitavského deníku: https://svitavsky.denik.cz/  
Internetové stránky serveru Regionálka.wz.cz:  
http://regionalka.wz.cz/ostatni/nezamestnanost/index.htm   
Internetové stránky serveru Vodní eroze: http://eroze.sweb.cz/po.htm   
Internetové stránky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy: http://www.vumop.cz/ 
Internetové stránky Vodárenská Svitavy, s.r.o.: https://www.vodarenskasvitavy.cz/  
Klimatická mapa a tabulky: http://www.ovocnarska-unie.cz/sispo/?str=klima-mapa 
Koncepce ochrany přírody a krajiny Pardubického kraje: https://www.pardubickykraj.cz/koncepce-
ochrany-prirody 
Kůrovcová mapa: https://www.kurovcovamapa.cz/ 
Mapové aplikace České geologické služby: http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-
online/mapove-aplikace  
Mapový portál Pardubického kraje: https://www.pardubickykraj.cz/gis  
Mapový portál: https://mapy.cz/ a https://www.google.com/maps 

Mapy správních obvodů ORP a POU Pardubického kraje: 

https://www.czso.cz/csu/xe/mapy_spravnich_obvodu_orp_a_pou_pardubickeho_kraje  

Městská a obecní statistika: http://vdb.czso.cz/xml/mos.html 
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Ministerstvo práce a sociálních věcí:  https://www.mpsv.cz/ 
Ministerstvo pro místní rozvoj: https://www.mmr.cz/ 
Národní registr pramenů a studánek: https://www.estudanky.eu/  
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje: http://prvk.pardubickykraj.cz/mapy/karty-
obci  
Portál brownfields PK: https://www.brownfieldy-pk.cz/  
Portál Českého hydrometeorologického ústavu: http://portal.chmi.cz/  
Portál Enviwiki (zdroje znečišťování ovzduší): https://www.enviwiki.cz/wiki/REZZO  
Portál na podporu rozvoje obcí České republiky: http://www.rozvojobci.cz/news/financovani-
rozvoje-obce-souhrn/   
Portál ÚSES: http://uses.cz/   
Portál územního plánování: https://portal.uur.cz/spravni-usporadani-cr-organy-uzemniho-
planovani/obce.asp  
Povodňový plán Pardubického kraje: https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/pardubicky/ 
Regionální informační servis: https://www.risy.cz/ 
Registr poskytovatelů sociálních služeb: http://iregistr.mpsv.cz/   
Registr zdravotnických zařízení: https://snzr.uzis.cz/    
Sčítání lidu, domů a bytů 2011: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home   
Systém evidence kontaminovaných míst: http://www.sekm.cz/  
Ústřední seznam ochrany přírody: http://drusop.nature.cz/   
Vláda ČR: https://www.vlada.cz/ 
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (MZe ČR), typy půd a BPEJ: https://bpej.vumop.cz/  
Webová mapová aplikace Silniční a dálniční síť ČR: http://www.rsd.cz/Mapy/webova-mapova-
aplikace  
Zákony v platném znění: https://www.zakonyprolidi.cz/ 
Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích  
Zákon č. 20/1987 Sb., Zákon České národní rady o státní památkové péči 
Zákon č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách  
Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny  
Zákon č. 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích)  
Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení) 
Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně  
Zákon č. 201/2012 Sb., Zákon o ochraně ovzduší  
Zákon č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  
Zákon č. 266/1994 Sb., Zákon o dráhách  
Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  
Zákon č. 334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu  
Zákon č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)  
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje: https://www.pardubickykraj.cz/zasady-uzemniho-
rozvoje  
Životní prostředí Pardubického kraje: https://www.pardubickykraj.cz/odbor-zivotniho-prostredi-a-
zemedelstvi  
Informace poskytnuté z OÚ Rudná  
Další odkazy uvedené v tabulkách v SRP  
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Seznam zkratek 
a.s. – akciová společnost  
ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů  
ARO – Anesteziologicko-resuscitační oddělení 
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
BD – bytové domy 
BPEJ – bonitovaná půdně ekologická jednotka  
CR – cestovní ruch 
CZ-PL – Česko-Polsko 
ČOV – čistička odpadních vod  
ČGS – Česká geologická služba 
ČHP – číslo hydrologického pořadí 
ČKS – Česká obec Sokolská 
ČOS – Český klub sportovců 
ČR – Česká republika 
ČSTV – Český svaz tělovýchovy a sportu 
ČŠI – Česká školní inspekce 
č.p., čp. – číslo popisné  
DD – Domov důchodců 
DPS – Dům s pečovatelskou službou 
DDM – dům dětí a mládeže  
DP – dotační program  
DPS – dům s pečovatelskou službou  
DSO – dobrovolný svazek obcí 
EAO – ekonomicky aktivní obyvatelstvo  
EIA – vliv stavby na životní prostředí  
EHP – Evropský hospodářský dvůr 
EK – Evropská komise 
ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje  
EU – Evropská unie 
ha – hektary 
HDP – hrubý domácí produkt 
CHKO – chráněná krajinná oblast  
IC – informační centrum  
IČ – identifikační číslo  
ID - identifikátor 
ID VT - identifikátor vodního toku 
ICT – informační a komunikační technologie  
IREDO – Integrovaná regionální doprava  
IROP – Integrovaný regionální operační program  
IZS – Integrovaný záchranný systém 
JSDH – Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
JSVO – Jednotný systém varování obyvatel 
k. úz. – katastrální území  
KČT – Klub českých turistů  
KES – koeficient ekologické stability 
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KHK – Královéhradecký kraj  
KN – katastr nemovitostí  
MA21 – Místní agenda 21 
MC – mateřské centrum 
MAS – Místní akční skupina  
MD – Ministerstvo dopravy  
MěÚ – městský úřad  
MF – Ministerstvo financí 
MK – Ministerstvo kultury  
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj  
m. n. m – metrů nad mořem 
MO ČRS – místní organizace Českého rybářského svazu 
MOS – meziobecní spolupráce 
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu  
MPZ – městská památková zóna 
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí  
MS – mistrovství světa 
MŠ – mateřská škola  
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV – Ministerstvo vnitra  
MZe – Ministerstvo zemědělství  
MŽP – Ministerstvo životního prostředí  
NNO – nestátní nezisková organizace 
NPCR – Národní program rozvoje cestovního ruchu MMR 
NPP – národní přírodní památka 
NO2 – oxid dusičitý  
NOx – oxidy dusíku (obecně) 
NPÚ ÚOP – Národní památkový úřad, územní odborné pracoviště  
NRBK – nadregionální biokoridor  
NRPS – Národní registr pramenů a studánek 
NTL – nízkotlaký  
O – oblast  
o.p.s. – obecně prospěšná společnost  
o.s. – občanské sdružení  
OOP ČR – Obvodní oddělení Policie České republiky  
OPD – Operační program Doprava  
OPPIK – Operační program Podnikání, inovace, konkurenceschopnost  
OPPS – Operační program přeshraniční spolupráce 
OPVVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  
OPZ – Operační program Zaměstnanost  
OPŽP – Operační program Životní prostředí  
ORP – obec s rozšířenou působností  
OZE – obnovitelný zdroj energie 
OZV – obecně závazná vyhláška  
PET – polyetylentereftalát 
PF – Pozemkový fond 
PLO – přírodní lesné oblast 
PM10 – suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů  
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POÚ – pověřený obecní úřad  
PP – přírodní památka 
PVEA – program vodohospodářských ekologických akcí 
PRO – Program rozvoje obce  
PRV – Program rozvoje venkova  
RD – rodinné domy 
REZZO – Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší  
RIA – radonový index administrativní jednotky 
RUD – rozpočtové určení daní 
s.r.o. – společnost ručením omezeným  
SC – specifický cíl  
SDH – sdružení dobrovolných hasičů  
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury  
SFŽP – Státní fond životního prostředí 
SK – sportovní klub 
SMO – Svazek měst a obcí  
SMS – krátká textové zpráva 
SO – strategická oblast  
SO ORP – správní obvod obce s rozšířenou působností 
SO2 – oxid siřičitý  
SOŠ – střední odborná škola  
SOU – střední odborné učiliště  
s.r.o., spol. s r.o. – společnost s ručením omezeným  
SPŠ – střední průmyslová škola  
SR – státní rozpočet 
StC – strategický cíl  
STL – středotlaký  
SVČ – středisko volného času  
SWOT – analýza silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 
SZIF – Státní zemědělský intervenční fond  
TEN-T – Transevropská dopravní síť  
T.J. – tělocvičná jednota 
TJ – tělovýchovná jednota 
TOC – (Total Organic Carbon) celkový organický uhlík 
ÚAP – územně analytické podklady  
ÚSES – územní systém ekologické stability  
UNESCO – United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
ÚP – územní plán 
ÚPSÚ – územní plán sídelního útvaru 
VDJ – vodojem  
VHS – vodohospodářská společnost 
VKP – významný krajinný prvek 
VO – veřejné osvětlení 
VOC – (volatile organic compound) těkavá organická látka  
v.o.s. – veřejná obchodní společnost 
VTL – vysokotlaký  
TZL – tuhé znečišťující látky 
ZDO – základní dopravní obslužnost 
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ZPF – zemědělský půdní fond  
z. s. – zapsaný spolek 
ZRTV – základní rozvoj tělesné výchovy 
ZŠ – základní škola  
ZUŠ – základní umělecká škola 
ŽP – životní prostředí 
 

Seznam příloh 
Příloha č. 1 – Vyhodnocení dotazníkového šetření  
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