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Zastupitelé obce Suchý Důl na svém zasedání, které se uskutečnilo dne
…………………………………, schválili strategický dokument Strategický plán
rozvoje

obce

Suchý

Důl

na

období

2020

–

2025,

usnesením

……………………………….. Jedná se o základní plánovací dokument a zároveň
nástroj pro řízení rozvoje obce na uvedené období.
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1 ÚVOD
Podle zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. je program rozvoje obce základním
plánovacím dokumentem obce. Strategický plán rozvoje obce Suchý Důl
bude tedy hlavním nástrojem řízení rozvoje obce Suchý Důl na nadcházející
roky. Strategický plán formuluje představy o budoucím vývoji Suchého Dolu
na základě analýzy současné situace. Strategický plán také navrhuje
konkrétní aktivity, které napomohou tyto představy úspěšně uskutečnit.
Hlavním

smyslem

i zastupitelům

obce

tohoto

dokumentu

s řízením

je

rozvojových

napomáhat
činností

zaměstnancům

(při

rozhodování

zastupitelstva, při přípravě projektů, při tvorbě rozpočtu). Strategický
dokument dále zvýší připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu,
čímž napomůže Suchému Dolu se získáním vnějších finančních prostředků.
Dalším,

avšak

neméně

důležitým

úkolem

dokumentu

je

informování

veřejnosti a podnikatelských subjektů v obci o směřování obce v příštích
letech.
Strategický rozvojový plán je zpracováván na střednědobý časový horizont,
tj. na 6 let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2020–2025.
DSO Policko je realizátorem projektu s názvem: „Efektivní a profesionální
veřejná

správa

regionu

DSO

Policko”,

reg.

č.

CZ.03.4.74/0.0/0.0./16_058/0007403 v rámci Výzvy č. 058 - Výzva pro
územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) v rámci
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který je finančně podpořen
z prostředků EU a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na vzdělávání
úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí, na tvorbu strategických
a koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí DSO Policko, a na
vytvoření

strategického

strategického

plánu

dokumentu

rozvoje

obce

samotného
Suchý

Důl

DSO.
se

Na

podíleli

zpracování
starostka,
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místostarostka, vybraní zaměstnanci obce, zastupitelé obce a zástupci DSO
Policko ve spolupráci s dodavatelskou společností. Všichni zúčastnění měli
možnost vyjádřit svůj názor na nynější situaci v obci a formulovat své
představy

o

budoucím

vývoji Suchého

Dolu.

Začátek

spolupráce

při

sestavování dokumentu je datován na červen 2019. Obyvatelé obce se
zapojili do tvorby strategie prostřednictvím dotazníkového šetření, a také se
zúčastnili tří veřejných projednání strategického plánu.
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2 ANALYTICKÁ
ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v Suchém Dole. Na základě
poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek obce lze vyvodit
závěry
Na

a

základě

stanovit

budoucí

výsledků

kroky

analytické

části

významné
bude

pro

rozvoj

formulována

obce.

návrhová

a implementační část tohoto dokumentu.

2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení současné situace
v obci. Kapitola se zabývá hlavními rozvojovými problémy obce a také
definuje jejich příčiny. Analýza obce je zasazena do prostorového kontextu,
situace v Suchém Dole je tedy porovnána se situací v ORP Náchod
a v Královéhradeckém kraji.

2.1.1 Historický vývoj
Obec Suchý Důl byla založena kolem roku 1253 opatem Břevnovským. První
písemná zmínka pochází z roku 1395. Suchý Důl býval největší obcí na
Polickém klášterním panství. K založení vesnice byli povoláni lidé, kterým
byla odměřena půda, a kteří byli za její obdržení povinni vrchnosti určitými
platy. Vesnice Slavný, která je nyní součástí obce Suchý Důl, byla založena
roku 1561. Ke sloučení obou obcí došlo v roce 1961. V letech 1986–1990
patřily Suchý Důl i Slavný pod město Police nad Metují. V roce 1990 se obec
opět osamostatnila.
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2.1.2 Poloha obce a vnější vztahy
V současnosti má obec 418 obyvatel. Nachází se zhruba 2,5 km východně
od města Police nad Metují a náleží do správního obvodu obce s rozšířenou
působností Náchod v Královéhradeckém kraji. Obec je členem mikroregionu
Policko. Správní území má celkovou rozlohu 1328 ha a zahrnuje rovněž
místní část Slavný pod hřebenem Broumovských stěn.
V blízkém sousedství Suchého Dolu se nachází několik obcí. Na západní
hranici sousedí Suchý Důl s městem Police nad Metují, kde žije 4086
obyvatel. Severně se nachází vesnice Hlavňov se 150 obyvateli, která je
součástí města Police nad Metují, a na jihu od obce leží městys Machov
s jeho místní částí Bělý (celkem 1096 obyvatel). Zhruba 20 km jižně od
Suchého Dolu se nachází město Náchod a 12 km severozápadně město
Teplice nad Metují – viz obr. 1.
Na katastrálním území obce se nenachází žádná silnice I. ani II. třídy. Obcí
prochází pouze silnice III. třídy, která ji spojuje s okolními obcemi. Nejbližší
napojení na silnici II. třídy je ve městě Police nad Metují ve směru Náchod
či Trutnov, na kterou se ze Suchého Dolu napojuje silnice III. třídy přibližně
2,5 km západně od obce.
Obec Suchý Důl má nekompaktní prostorovou strukturu. Osada Slavný, která
spadá pod obec Suchý Důl, je vzdálená 2,3 km od centra Suchého Dolu.
Základní školu, mateřskou školu i sportovní zařízení tak mají obyvatelé
vesnice mimo běžnou docházkovou vzdálenost a musí k nim dojíždět.
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Obrázek 1: Poloha a katastrální území obce Suchý Důl
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:10 000 ČÚZK (2019)

2.1.3 Přírodní podmínky
Celé území obce se nachází v malebné přírodní lokalitě spadající do Chráněné
krajinné oblasti Broumovsko, dále jen CHKO. Do části obce zasahuje národní
přírodní rezervace Broumovské stěny – vyhledávaná turisty pro četné
pískovcové útvary, vyhlídky, rokle.
Suchý Důl leží v údolí potoka Ledhujka v nadmořské výšce od 490 do 548 m
n. m. Osada Slavný – na Policku nejvýše položená a turisticky významná
osada se pak nachází v rozmezí 580 až 624 m n. m. Jsou zde k vidění velmi
zajímavé skalní útvary, tzv. Slavenské hřiby, které vznikly zvětráváním
pískovce.
Podle klimatické rajonizace ČR (E. Quitt) patří území Suchého Dolu do mírně
teplé oblasti MT2. Pro dané území je typické krátké, mírné až mírně chladné
a mírně vlhké léto, krátká přechodná období s mírně teplým jarem
a podzimem a normálně dlouhá, suchá zima s mírnými teplotami a sněhovou
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pokrývkou. V celé oblasti převládají větry západních směrů. Srážkový úhrn je
650 - 850 mm, z toho podíl zimních srážek činí 250 - 400 mm.
Obec z geomorfologického hlediska spadá do Broumovské vrchoviny, která
leží v turistickém regionu Kladské pomezí. Okolní krajinu obce je tedy možné
charakterizovat

jako

pestrou

vrchovinnou

a

pahorkatinnou

oblast

zemědělsko-lesního charakteru s malými vodními toky.
Broumovská vrchovina je rozčleněna na několik menších celků, a to
Žacléřskou vrchovinu, Meziměstskou vrchovinu a Polickou vrchovinu. Právě
poslední zmiňovaný celek se dále dělí na 2 menší podoblasti: Polickou pánev
a Polickou stupňovinu, jejíž nejvýznamnější část Broumovské stěny tvoří
přirozenou hranici obce táhnoucí se od jihovýchodu k severozápadu.
Suchý Důl díky svému umístění je velice atraktivní turistickou oblastí
a strategickým výchozím bodem k nedalekým skalním útvarům.
Hlavní geologické typy tvoří pískovce, slínovce a v okolí vodních toků nivní
sedimenty – viz obrázek 2.

Obrázek 2: Geologická mapa Suchý Důl
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.,
Podkladová mapa: Základní mapa 1: 25 000, ČÚZK (2019); Geologická mapa
1:50 000, Česká geologická služba (2019)
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2.2 OBYVATELSTVO
V současnosti žije v Suchém Dole celkem 418 obyvatel, z toho 221 mužů
a 197 žen. Průměrný věk obyvatel obce je 40,8 let, což je mírně
podprůměrná hodnota při srovnání s Českou republikou (průměrný věk ČR
42,2 let).
Hustota zalidnění činí 39,2 ob./km2, což je v porovnání s ORP Náchod značně
podprůměrná hodnota (SO ORP Náchod – 170,7 ob./km²). Tato skutečnost je
způsobena protáhlým tvarem katastrálního území obce, které zahrnuje
celkem dvě sídla. Nižší hustota zalidnění s sebou přináší vyšší investice do
technické

infrastruktury a služeb

– obec mj. potřebuje delší místní

komunikace a kanalizaci, a více lamp veřejného osvětlení. Budoucí rozvoj by
měl směřovat k vyšší intenzitě zástavby.

Obrázek 3: Věková pyramida obyvatel v obci Suchý Důl k 31. 12. 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Podle obr. 3 vyplývá, že nejvyšší počty obyvatel byly identifikovány ve
středním věku. Nejpočetnější je věková skupina od 40 do 44 let, dále 45-49
let. V obci také žije mnoho obyvatel staršího věku, a to zejména ve věkovém
rozmezí 50-74 let. Z této skutečnosti je zřejmé, že v dalších letech lze
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očekávat pokračující stárnutí obyvatelstva. Pozitivní je však i mírné zvýšení
obyvatel ve věkových skupinách do 15 let a 20-24 let, které by v budoucnu
nahradili ekonomicky neaktivní obyvatelstvo. Čím širší základna věkové
pyramidy, tzn. více narozených dětí, tím je situace pozitivnější pro obec
a napomáhá zpomalovat proces stárnutí obyvatelstva.
Z věkové pyramidy je patrné, že počet mužů mírně převyšuje počet žen (221
ku 197 obyvatel). Je zřejmé, že zatímco mladší ročníky tvoří spíše muži, tak
ty nejstarší ročníky tvoří zejména ženy, což je známý celospolečenský jev,
kdy se rodí více chlapců, ale ženy se dožívají vyššího věku.

Obrázek 4: Vývoj počtu obyvatel v obci Suchý Důl od roku 1991 do roku 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Databáze demografických údajů za obce ČR

Z obr. 4 je zřejmé, že již od roku 1991 počet obyvatel v Suchém Dole rostl,
až v roce 2011 dosáhl na svoji nejvyšší hodnotu 425. Poté byl sice
zaznamenán mírný úbytek, avšak pouze v řádu jednotek. Hodnota počtu
obyvatel v obci se ustálila na 418. Obdobná situace probíhala i v SO ORP
Náchod, kdy převažoval v období 2001-2008 kladný přírůstek. Tento růst je
zapříčiněn zesilující migrací, která má za následek suburbanizaci v okolí měst
Náchod a Police nad Metují. V posledních deseti letech se také zlepšila
dopravní dostupnost obce.
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Obrázek 5: Vývoj počtu obyvatel mezi lety 2003 až 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Počet obyvatel ve správních obvodech ORP, Databáze
demografických údajů za obce ČR

Obr.

5

reprezentuje

index

změny

počtu

obyvatel

v čase.

Zatímco

v Královéhradeckém kraji a SO ORP Náchod byla situace od roku 2002 do
současnosti stabilní a přírůstek byl v rovnováze s úbytkem obyvatelstva,
v obci Suchý Důl byl vývoj střídán s obdobím růstu populace a s obdobím
poklesu. V posledních letech však počet obyvatel mírně roste a můžeme snad
předpokládat

kladný

přírůstek

i

v následujícím

období.

Vzhledem

k rozpočtovému určení daní, růst počtu obyvatel v obci přináší více finančních
prostředků do obecního rozpočtu a vedení obce má tak větší možnosti
investovat do jejího rozvoje. Příchod mladých rodin také může více povzbudit
demografickou

situaci

v obci,

díky

čemuž

se

zmírní

proces

stárnutí

obyvatelstva. Obec Suchý Důl může pro nové obyvatele působit jako klidné
místo s dobrým životním prostředím v rámci DSO Policko.
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Obrázek 6: Změna celkového počtu obyvatel v %, 2017-2030
Zdroj: ČSÚ (2014): Prognóza vývoje obyvatelstva města a SO ORP Hradec Králové
na období 2018–2050

Obrázek 6 predikuje vývoj počtu obyvatel na území Královéhradeckého kraje.
Počet obyvatel v kraji by měl až do roku 2030 soustavně klesat.
Předpokladem je, že na území obce Suchý Důl do roku 2030 ubude asi 3,5 %
obyvatel oproti současnému stavu. Celkový pokles počtu obyvatel by tak
neměl překročit hranici 403 trvale bydlících obyvatel v obci. Nicméně jelikož
byl v posledních letech zaznamenán na území obce mírný nárůst počtu
obyvatel, je otázkou, zdali se tyto scénáře, předpokládající pokles počtu
obyvatel v obci, naplní.
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Obrázek 7: Vývoj indexu stáří v obci Suchý Důl od roku 2013 do roku 2018 ke dni
31. 12.
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Vývoj indexu stáří1 je v souladu s celorepublikovým trendem stárnutí
obyvatelstva z důvodu nižší porodnosti a delší průměrné délky života. Ještě
v roce 2015 výsledná hodnota indexu poukazovala na fakt, že počet osob ve
věku nad 65 let je výrazně vyšší než počet dětí v populaci. Index stáří se
však od roku 2016 začal snižovat a v roce 2018 se ustálil na současnou
hodnotu 96 – viz obr. 7. Průměr indexu pro Českou republiku je 122, ve
srovnání s touto hodnotou se dá říci, že obec Suchý Důl vykazuje příznivý
demografický vývoj v případě, že se hodnota bude dál snižovat v budoucnu.
I když hodnoty indexu z posledních dvou let mají sestupnou tendenci, měl by
se stále brát v úvahu pokračující trend stárnutí obyvatel v celé republice.
Hodnoty se však každým rokem mohou měnit a přesáhnout danou hranici.
Na vyšší počet osob v postproduktivním věku je potřeba se připravit a zajistit
zdravotnické i kulturní zázemí.

Index stáří = poměr počtu obyvatel ve věku nad 65 let k počtu obyvatel ve věku do
14 let
1
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Obrázek 8: Pohyb obyvatelstva v obci Suchý Důl mezi lety 1991 až 2018
Zdroj: ČSÚ (2019): Databáze demografických údajů za obce ČR

Na obr. 8 lze pozorovat záporné přirozené přírůstky obyvatel zejména
v období 1991/1992 z důvodu nízké porodnosti a častějších úmrtí obyvatel.
V následujících letech počet narozených převýšil počet zemřelých, ale pouze
mírně.

Migrační

přírůstky

jsou

naopak

v kladných

hodnotách,

a

to

s výjimkami až do roku 2002. Z toho je patrné, že v prvních deseti letech po
revoluci výrazně převažuje příchod nových obyvatel než odchod místních
a migrace tak měla největší zásluhu na růstu obyvatel v obci Suchý Důl.
Nejvyšší nárůst stěhováním byl zaznamenán v letech 1992, 1994 a 2002. Po
roce 2002 však začaly migrační přírůstky kolísat a hodnoty se dostávaly spíše
do záporných čísel, naopak přirozené přírůstky mírně vyskočily do kladných
hodnot. V posledních pěti letech je celkový přírůstek nestabilní a kolísá.2
Nárůst počtu obyvatel v obci je zapříčiněn v posledních letech spíše
migračním přírůstkem, což pravděpodobně souvisí se snahou obce o zvýšení
atraktivity, jak pro stávající občany, tak i pro nově příchozí obyvatele. Větší
počet obyvatel s sebou přináší větší rozpočtové určení daní, ale i také
negativa v podobě konfliktů mezi starousedlíky, nižší sounáležitost obce
a jiné.
2

Celkový přírůstek = přirozený přírůstek k migračnímu přírůstku
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Vzdělanostní struktura
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Obrázek 9: Vzdělanostní struktura
a Královéhradeckého kraje
Zdroj: ČSÚ (2019): SLDB 2011

základní včetně neukončeného
úplné středoškolské vzdělání
nezjištěno

obyvatel

Suchý

Důl,

ORP

Náchod

Dle obr. 9, který srovnává vzdělanostní strukturu v obci Suchý Důl s vyššími
správními celky, nelze pozorovat významné odchylky úrovně vzdělání
obyvatel Suchého Dolu. Výjimkou je vyšší podíl obyvatel v obci se středním
vzděláním zakončeným výučním listem, a to zhruba o 9 % více oproti ORP
Náchod a Královehradeckému kraji. Obec Suchý Důl má také nižší podíl
obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou, a to téměř o 6 procent
oproti

porovnávaným

územím.

Poměrně

nižší

je

také

zastoupení

vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva oproti sledovaným regionům. Nižší
stav vysokoškolsky vzdělaných je dán vzdáleností nejbližší státní vysoké
školy, která se nachází až v Hradci Králové. Tyto jevy jsou pro menší obce
typické a rozdíl není zvláště výrazný. Lze konstatovat, že v celkovém
srovnání vzdělanosti obyvatelstva se obec Suchý Důl výrazně neodchyluje od
průměru vyšších správních celků a vzdělanost obyvatel není překážkou pro
další rozvoj obce.
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2.3 Ekonomika a situace na trhu práce
Podle údajů z registru ekonomických subjektů bylo v obci Suchý Důl
registrováno celkem 116 podnikatelských subjektů (k 31. 12. 2018). Nejvíce
z nich (36 %) působilo v sektoru služeb, 24 % ve druhém sektoru, tedy
v průmyslu a stavebnictví, a 31 % v zemědělství, které je stále ještě
důležitou ekonomickou činností v Suchém Dole. Dle posledního Sčítání lidí,
domů a bytů z roku 2011 bylo v obci evidováno celkem 205 ekonomicky
aktivních občanů, z toho 148 byli zaměstnanci, 3 osoby podnikaly, 28 osob
pracovalo na vlastní účet a 14 osob bylo nezaměstnaných.

Index podnikatelské aktivity (%)

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

Suchý Důl

Bukovice

Police nad
Metují

Žďár nad
Metují

Velké
Teplice nad
Petrovice
Metují

SO ORP
Náchod

Obrázek 10: Index podnikatelské aktivity v obci Suchý Důl, v sousedních obcích a v
ORP Náchod
Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze

Index podnikatelské aktivity3 obce Suchý Důl činí 0,28 – viz obr. 10. Jedná se
o mírně nadprůměrnou hodnotu v porovnání s okolními obcemi a téměř
shodnou hodnotu v rámci ORP Náchod. Případné zvýšení podnikatelské
aktivity v obci může vést k rozvoji či alespoň k zachování místních služeb
a podpoře veřejného života v obci.

3

počet podnikatelských subjektů na jednoho obyvatele obce
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Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Suchý Důl,
SO ORP Náchod a Královehradeckém kraji
7
6
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SO ORP Náchod
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2018

Královehradecký kraj

Obrázek 11: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Suchý Důl, SO ORP Náchod
a Královehradeckém kraji v letech 2005-2018
Zdroj: MPSV (2019): Integrovaný portál MPSV – statistiky

Z porovnání podílu nezaměstnaných osob ve správním obvodu ORP Náchod,
Královéhradeckém kraji a v Suchém Dole na obr. 11 vyplývá, že vývoj podílu
nezaměstnaných osob je ve všech sledovaných územních celcích podobný.
Současné

období

nezaměstnaných

je

osob.

charakteristické
Hodnota

tohoto

nižšími
ukazatele

hodnotami
postupně

podílu

klesá

od

ekonomické krize v roce 2011. Obecně je z grafu patrné, že hodnoty podílu
nezaměstnaných osob zhruba kopírovaly trend vývoje ve vyšších územních
jednotkách. Aktuální podíl nezaměstnaných osob se v celém kraji pohybuje
okolo 2 %. V samotné obci pak činí podíl nezaměstnaných osob okolo 1 %.
Ze získaných údajů vyplývá, že ekonomická situace v Suchém Dole je nyní
na dobré úrovni. Dlouhodobý nízký trend podílu nezaměstnaných osob
ukazuje na dobrou dostupnost pracovních míst v Suchém Dole, v okolních
obcích a městech. Nejčastějším místem dojížďky za prací je město Police nad
Metují, poté Hronov, Broumov a okresní centrum Náchod. Pro další rozvoj
obce je důležité udržet nízkou míru nezaměstnanosti a snažit se o dobré
napojení s centry dojížďky.
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Obrázek 12: Vývoj dosažitelných uchazečů o práci v obci Suchý Důl v letech 20142018
Zdroj: MPSV (2019): Integrovaný portál MPSV – statistiky

Od roku 2014 se počet uchazečů o práci v obci Suchý Důl postupně snižoval
z původních 10 na 3 v roce 2018. Počet uchazečů tedy klesl přibližně na
třetinu. V současnosti je počet dosažitelných uchazečů nejnižší v celém
zkoumaném období, počet volných pracovních míst je však nulový. Počet
volných pracovních míst mezi lety 2014–2019 nedokázal pokrýt počet
uchazečů o práci. Z výše uvedeného grafu (obrázek 12) plyne, že v celém
sledovaném období činil počet možných volných pracovních míst 0, tedy že
v této obci není dostatek ekonomických subjektů, jež by mohly nabídnout
nové pracovní příležitosti. V zájmu obce je proto zvýšit počet pracovních
příležitostí ve vlastním území, např. pomocí realizace rekonstrukcí na
obecních budovách. Obec Suchý Důl by se měl dlouhodobě věnovat otázce
zaměstnanosti a snažit se zajistit dobrou dopravní obslužnost a dobré
podnikatelské prostředí.
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Tabulka 1: Vyjíždějící do zaměstnání a do škol z obce Suchý Důl k 26. 3. 2011

Vyjíždějící celkem
Suchý Důl

Do zaměstnání

Do škol

94

66

28

v rámci obce

12

7

5

vyjíždí v rámci okresu

66

52

14

4

2

2

11

4

7

1

1

-

vyjíždí do jiných okresů kraje
vyjíždí do jiných krajů
vyjíždí mimo ČR
Zdroj: ČSÚ (2019): SLDB 2011

Z obce Suchý Důl v roce 2011 celkově vyjíždělo do zaměstnání či do škol 94
obyvatel, což je téměř 1/5 všech obyvatel obce. Do zaměstnání vyjíždělo 66
osob, což je téměř třetina všech ekonomicky aktivních obyvatel v obci.
Nejčastějším cílem dojížďky bylo město Police nad Metují, což potvrzuje silné
socioekonomické napojení obce na toto nedaleké město. Občané dále
nejčastěji dojíždějí do Broumova, Náchoda a dalších obcí regionu. Mimo
Královéhradecký kraj vyjíždělo do zaměstnání 11 občanů. Rovněž několik
ekonomicky aktivních obyvatel podle posledního sčítání z roku 2011 do
zaměstnání nevyjíždí a pracuje přímo v obci Suchý Důl. (Tab. 1) Tato skupina
obyvatel představuje kupní sílu pro místní stravovací i jiné služby. V rámci
zachování veřejného života v obci ve všedních dnech je důležité, aby se
skupina pracujících přímo v obci výrazně nezmenšovala.
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2.4 VYUŽITÍ PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozloha katastrálního území Suchého Dolu činí 1328 ha. Z hlediska využití
území polovinu celkové plochy (48,2 %) tvoří zemědělská půda s výměrou
640,4 ha, z čeho 236,94 ha tvoří orná půda, 13,35 ha zahrady, 0,67 ha
ovocné sady a 389,43 ha trvalé travní porosty. Lesy tvoří 48,04 % rozlohy
území. Zástavba se rozkládá pouze na malé ploše, jak je patrné z obrázku
13. Tvoří pouze 0,78 % z celé rozlohy Suchého Dolu. (Tab. 2, Obr. 13) Tento
fakt ukazuje na venkovský charakter území s velkým množstvím přírodních
ploch a nižším podílem ploch zastavěných. Území obce je díky vysoké
lesnatosti a značnému podílu trvalých trávních porostů na zemědělské půdě
vyvážené s hodnotným krajinným rázem.
Tabulka 2: Využití půdy (ha) v obci Suchý Důl k 31. 12. 2018.

Typ pozemku

Výměra (%)

Zemědělská půda celkem

Podíl (%)
640,40

48,20

236,94

17,84

13,35

1,00

0,67

0,05

389,43

29,32

687,95

51,80

Lesní plocha

637,99

48,04

Vodní plocha

2,56

0,19

Zastavěná plocha

10,32

0,78

Ostatní

37,08

20,79

Orná půda
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda celkem

Zdroj: ČSÚ (2019): Veřejná databáze
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Obrázek 13: Využití území
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1: 10 000, ČÚZK (2019); Corine Land Cover,
CENIA (2019)

Z hlediska ohroženosti půdy erozí se v katastrálním území obce Suchý Důl
nachází lokality, které jsou silně erozně ohrožené (SEO), a to zejména
severně a jižně od hlavní zástavby Suchého Dolu a jihozápadně na okraji
katastrální hranice obce. Největší plocha je situována v oblasti s mírnou
erozní

ohroženosti

(MEO)

a

dále

identifikujeme

půdy,

které

jsou

neohrožené – viz obrázek 14. Erozní ohrožení značí narušení a odnos půdy
vlivem vody, větru či jiných erozivních činitelů. Eroze může způsobovat
výrazné a ve většině případů i nevratné škody na půdě, a proto je důležité
v ohrožených místech realizovat vhodná a účinná protierozní opatření.
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Obrázek 14: Ohroženost půdy erozí v katastrálním území obce Suchý Důl
Zdroj: Veřejný registr půdy – LPIS (2019)

V katastru obce již byly realizovány pozemkové úpravy, které jsou nutné pro
zajištění

lepšího

prostorového

a

funkčního

uspořádání

pozemků.

Zemědělská výroba v oblasti je regulována v souvislosti s přítomností
ochranných pásem vodních zdrojů. V Suchém Dolu se nachází ochranné
pásmo vodního zdroje Teplice nad Metují, Polická křídová pánev – jedná se
o podzemní zdroj pitné vody se stupněm ochrany PHO2b (také označení II.
stupeň vnější). V této oblasti může být omezeno nebo zakázáno použití
některých přípravků na ochranu rostlin.
Regulace zemědělství dále plyne z polohy obce v chráněné krajinné oblasti
Broumovsko (dále jen CHKO). Národní přírodní památka Polické stěny
a Přírodní park Šafránová stráň leží v I. zóně CHKO, a kolem těchto
maloplošných chráněných území leží ochranná II. zóna CHKO, zatímco zbytek
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obce leží ve III. zóně CHKO. Zonace CHKO na území obce je znázorněna
na obr. 15.
V zóně I je při zemědělské činnosti zakázáno měnit současné skladby
a plochy kultur, měnit stávající vodní režim, hnojit, používat kejdu, silážní
šťávy, pesticidy a ostatní tekuté odpady, a odstraňovat stromy a keře
rostoucí mimo les. Při výkonu práva myslivosti je zakázáno zavádění
intenzívních chovů zvěře (např. obory, farmové chovy, bažantnice).
V zóně II, ve které se nachází část obce Suchý Důl, je při zemědělském
hospodaření nutno velikost pozemkových bloků přizpůsobit konkrétním
podmínkám z hlediska ohrožení erozí. Stavby zemědělské výroby mohou být
navrženy a budovány pouze v zastavěném území sídel – v případě staveb
živočišné výroby je nutno navrhovat a budovat stavby odpovídající úživnosti
území, přírodním a ekologickým podmínkám. Stavby musí také být začleněny
do prostředí vhodným architektonickým řešením i esteticky působící zelení.
Ve druhé zóně je nutno udržovat ekologicky únosný přísun živin, zejména
dusíku, omezovat úpravy vodního režimu s ohledem na ekologické zájmy
oblasti a chránit stromy a keře rostoucí mimo les. V II. zóně CHKO je při
výkonu práva myslivosti zakázáno zavádění intenzivních chovů zvěře.
Ve III. zóně CHKO je při zemědělském hospodaření nutno vytvářet
pozemkové bloky s přihlédnutím ke konfiguraci terénu, a s ohledem na
ochranu zemědělského půdního fondu proti erozi. Ochranná protierozní
opatření, jako terasy, větrolamy a břehové porosty, musí být zachována
a udržována, případně obnovena. V případě návrhu a budování staveb pro
živočišnou

výrobu

musí

stavby

kapacitně

odpovídat

úživnosti

území,

přírodním a ekologickým podmínkám, a přitom je nutné preferovat ustájení
na podestýlce. V území se musí udržovat ekologicky únosný přísun živin,
zejména dusíku. Používání pesticidů je přípustné pouze v případech hrozícího
nebezpečí přemnožení škůdců a kalamit. V území je nutné zabezpečovat
ochranu stromů a keřů rostoucích mimo les. Ve III. zóně CHKO je při výkonu
práva myslivosti zakázáno zavádění intenzivních chovů zvěře.
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Obrázek 15: Zonace CHKO Suchý Důl
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:50 000, ČÚZK (2019); Ústřední registr ochrany
přírody, Geoportál AOPK ČR (2019)
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2.5 CESTOVNÍ RUCH
Díky své poloze na úpatí národní přírodní rezervace Broumovské stěny má
obec Suchý Důl mnoho atraktivit pro turisty. Broumovské stěny jsou tvořeny
samostatnými

skalními

městy,

skalními

věžemi,

hlubokými

roklemi

a výjimečnými skalními hřiby, které se nacházejí nejvíce v okolí nejvyššího
vrcholu Broumovských stěn Božanovského špičáku. V blízkosti obce se
nachází několik roklí, které jsou oblíbeným turistickým místem. Jednou z nich
je například Třešňová rokle, kde zřícené skalní bloky vytvořily soustavu
průlezů a sálů.

Neméně významnou roklí je Zaječí rokle, která je díky

velkému množství skal v současné době nejvyhledávanější oblastí horolezců
v Broumovských

stěnách.

Dalšími

zajímavými

roklemi

jsou

například

Hájkova, Kovářova, Liščí či Hruškova.
Mezi přírodní pozoruhodnosti v obci a jejím okolí patří také naučná turistická
stezka za poznáním obce Suchý Důl, která turisty seznamuje s významnými
místy obce a jejího bezprostředního okolí. Stezka prochází místy, která
v minulosti souvisela s mariánskými zjeveními, a to k Lurdské kapličce,
Soudní bráně, Čertově skále a Zelené kapličce, kde se údajně celkem 11x
zjevila Panna Marie mladé dívce ke konci 19. století. Čertova skála je naopak
dalším významným geomorfologickým prvkem, který má podobu osamělého
skalního útvaru. Odtud je krásný rozhled na část Suchého Dolu a na Slavný,
a na obzoru na stolové hory Bor a polskou Hejšovinu.
Mezi zalesněnými skalami horního toku potoka Ledhujky, těsně nad horním
koncem obce Suchý Důl, v ústí Hájkovy rokle, se ukrývá nejsnáze přístupný
a nejznámější stálý vodopád pískovcových roklí Polických stěn, Suchodolská
Niagára.
Mezi kulturně historické památky v obci patří právě již výše zmíněná kaple
Panny Marie Lurdské z konce 19. století a dřevěná kaple Panny Marie
Růžencové neboli Zelená kaplička v Ticháčkově lese z roku 2010. Původní
zelená kaple byla postavena již v roce 1897, právě na místě mariánského
zjevení. Avšak 8. července 2010 ji úmyslně zapálil žhář a celá lehla popelem.
Byla vyhlášena dobročinná sbírka a kaplička mohla být zase obnovena.
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Kousek od kapličky se nachází historicky významné místo zvané Soudní
brána, kde se nachází vyústění léčivého pramene vody ze země. Tato
památka je však ve špatném stavu a do budoucna je potřeba renovace.
Odtud poté začíná křížová cesta, která byla dokončena roku 1893 a vede až
k Zelené kapličce.

Obrázek 16: Čertova skála
Zdroj: www.suchydul.cz (2019)

Obrázek 17:Kaple Panny Marie Růžencové (Zelená kaplička)
Zdroj: www.suchydul.cz (2019)
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2.6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
2.6.1 Zásobování pitnou vodou
V obci Suchý Důl je vybudován vodovod, jehož vlastníkem a provozovatelem
je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou
vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vodovod je napojen na
skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Oblast Policka
využívá bohaté zdroje podzemní pitné vody v Polické křídové pánvi (PKP),
oblasti rozkládající se od Hronova po Teplice nad Metují. Kvalitou se tato
voda řadí k těm nejlepším v celé České republice, a je proto možné pitnou
vodu jímat (odebírat) přímo z podzemí. Konkrétním zdrojem pitné vody pro
Vodovod Suchý Důl jsou pramenní zářezy z prameniště Machov „Vápenky”,
které jsou svedeny do dolní sběrny „Vápenky”. Jde o vodu vysoké kvality,
převážně

hydrogenuhličitano-vapenatého

typu

(Ca-HCO3),

s

celkovou

mineralizací (obsah rozpuštěných látek) mezi 0,1 a 0,4 g/l, vesměs vhodnou
pro veřejné zásobování.

2.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod
V Suchém Dole není vybudována veřejná kanalizace, pouze v části jsou
zatrubněny příkopy na odvádění dešťových vod se zaústěním do Ledhuje.
Část produkovaných odpadních vod je přesto svedena do tohoto potrubí přes
septiky a domovní čistírny odpadních vod (DČOV) u jednotlivých nemovitostí.
Obec využívá také systému propustků, struh a příkopů. Obec nedisponuje
obecní ČOV. Odpadní vody z 60 septiků a 8 DČOV jsou svedeny do kanalizace
a
18

dále

odváděny

bezodtokých

do

jímek

recipientu,

kterým

je

jako

stejně,

je

říčka

odpadní

vody

Ledhuje.

Obsah

vyprodukované

rekreanty, odvážen na likvidaci do ČOV Police nad Metují. Stáří a technický
stav septiků není znám. Vedení obce se bude do budoucna snažit o rozšíření
DČOV a postupné zavedení u jednotlivých domácností.
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2.6.3 Odpadové hospodářství
Na celém území obce funguje systém svozu komunálních odpadů. Tuto
službu zajišťuje firma Marius Pedersen, a.s. V obci se nenachází žádný sběrný
dvůr ani kompostárna. Je zde určeno šest sběrných míst pro třídění odpadů.
Lze třídit biologický odpad, papír, plasty vč. PET lahví a polystyrenu
a barevné sklo, v obci jsou i kontejnery na oleje. Obyvatelé vyjádřili zájem
o nový kontejner na plechovky. Obec do budoucna plánuje vybudovat sběrný
dvůr, o který je ze strany občanů velký zájem. Již jsou vytipovány dvě
lokality, které se jeví jako vhodné pro umístění sběrného dvora. Avšak je
stále potřeba vyřešit vlastnické vztahy, které brání této výstavbě. Obyvatelé
Suchého Dolu hodnotí nakládání s odpady spíše kladně, jak lze vidět na
obrázku č. 18.

Obrázek 18: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

2.6.4 Vytápění
Obec není plynofikována, vytápění je v celé obci řešeno individuálně
spalováním fosilních paliv či spalováním biomasy. Tuhá paliva přinášejí vyšší
obsah částic CO2 do ovzduší a zhoršují jeho kvalitu. Obec by měla dbát na
zavedení moderních kotlů a snažit se o ekologičtější formu vytápění,
například, prostřednictvím informování obyvatel o aktuálních dotačních
výzvách týkajících se kotlíkové dotace.
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2.6.5 Veřejné osvětlení
V obci je instalováno celkem 54 světelných bodů. Podle pasportu veřejného
osvětlení se zde nachází 3 světelné body v horším technickém stavu.
Do budoucna proto obec plánuje obnovu veřejného osvětlení a natření
kovových stožárů, na kterých jsou některá světla umístěna.

2.6.6 Dopravní obslužnost a infrastruktura
Na katastrálním území obce se nenachází žádné silnice I. ani II. třídy. Obcí
prochází pouze silnice III. třídy, která ji spojuje s okolními obcemi. Nejbližší
napojení na silnici II. třídy je ve městě Police nad Metují ve směru Náchod či
Trutnov, na kterou se ze Suchého Dolu napojuje silnice III. třídy přibližně
2,5 km západně od obce. Z obce Suchý Důl vede silnice III. třídy 30319,
která v Polici nad Metují navazuje na silnici druhé třídy II/301 ve směru
Trutnov a silnici II/303, která spojuje města Náchod a Broumov. Do Náchoda
a Broumova se obyvatelé Suchého Dolu osobní silniční dopravou dostanou
zhruba do 25 minut. Lze tedy konstatovat, že obec Suchý Důl má relativně
dobré silniční spojení s těmito regionálními městy. Naopak do Trutnova cesta
trvá již kolem 45 minut. Podle pasportu místních komunikací je v obci
identifikováno 1 295 metrů silnic 3. třídy a 1 388 metrů účelových
komunikací ve špatném technickém stavu. Do budoucna bude zapotřebí tyto
komunikace opravit. Hodnocení místních komunikací z dotazníkového šetření
je zobrazeno na obr. 19.

Obrázek 19: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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V obci není frekventovaná doprava mimo turistickou sezónu. Z pohledu
klidového režimu osobní automobilové dopravy nejsou dostatečně zajištěna
parkovací místa v obci, a to zejména v obecní části Slavný, kde je větší
zájem ze strany návštěvníků – ti poté z důvodu nedostačujícího parkovacího
stání parkují na nevhodných místech. Rozšíření stání není možné z důvodu
umístění parkoviště v chráněné krajinné oblasti a možného narušení
přírodního ekosystému. Parkoviště je výchozím bodem pro návštěvníky, ze
kterého vedou značené turistické cesty do CHKO Broumovsko.

Obrázek 20: Parkoviště ve vesnici Slavný a výchozí turistický bod
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2019)
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Z

dotazníkového

šetření

vyplývá,

že

občané

Suchého

Dolu

nejsou

v současnosti zcela spokojeni s parkovacími plochami v obci – viz obr. 21.

Obrázek 21: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Hromadnou dopravou se obyvatelé Suchého Dolu velmi rychle dostanou do
Police nad Metují díky přímému spojení. Do větších měst jako je Broumov či
Náchod je však nutné přestoupit na jiný spoj v Polici nad Metují. Většina
těchto spojení je obsluhována místní autobusovou linkou spojující okolní
obce. Nejvíce

dopravních spojení je v pracovních dnech, což souvisí

s pracovní a školní dojížďkou. O víkendu je dopravní obslužnost horší, kdy
zmíněné spoje jezdí pouze čtyřikrát denně.
Vzhledem k tomu, že přímo obcí neprochází žádný důležitý silniční tah, denní
i noční

provoz

v obci

je

minimální.

Nejsou

tedy

problémy

s hlukem

způsobeným silniční dopravou.
Obyvatelé obce Suchého Dolu mají také možnost využít železničního spojení
ve Žďáru nad Metují, který je vzdálen zhruba 6 km či v Polici nad Metují, jejíž
vlaková zastávka se nachází již na katastru Bezděkova asi 9 km od Suchého
Dolu. Železnice spojuje města Broumov, Teplice nad Metují, Polici nad Metují
s Náchodem. Avšak autobusové linky, které obsluhují vlakové nádraží ve
Žďáře nad Metují se Suchým Dolem, jsou nevyhovující. Cestující musí
přestoupit v Polici nad Metují, kde je dále nutno čekat delší čas na navazující
spoj. Celá cesta tedy nakonec zabere kolem 45 minut. Naopak železniční
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stanice v Polici nad Metují/Bezděkově je lépe dostupná autobusovými spoji
a cesta trvá i s přestupem v Polici nad Metují zhruba 30 minut.
Obcí prochází i několik značených cyklotras (viz obr. 22) které vedou krajinou
kolem Broumovských stěn. Významná je mezinárodní trasa č. 4000 (okruh
Stěny) protínající přírodní rezervace okolo horských hřbetů se skalními útvary
a vyhlídkami na obou stranách státní hranice (CZ/PL). Obcí dále prochází
také turistické trasy mířící do širšího okolí. Křižovatkou turistických cest je
osada Slavný. Začínají zde trasy na nejvyšší body Broumovských stěn
s několika vyhlídkami do Broumovské kotliny, na Javoří, Soví hory a na
sousední Polsko.

Obrázek 22: Cyklomapa a turistická mapa Suchého Dolu
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:10 000, ČÚZK (2019)
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2.7 OBČANSKÁ VYBAVENOST
2.7.1 Bydlení
Obec Suchý Důl má spíše charakter zástavby venkovského typu. Ubytovací
funkci naplňují zejména plochy bydlení v rodinných domech, výrazně méně
plochy bydlení v domech bytových. Dle Sčítání lidí, domů a bytů (dále jen
SLDB) z roku 2011 byl bytový fond obce tvořen 177 budovami. Z toho bylo
173 rodinných domů a 4 bytové domy. Celkový počet obydlených domů činil
124 (70 %) a počet neobydlených domů 53 (30 %). Většina obydlených
budov byla v soukromém vlastnictví fyzických osob.
Velkým problémem v obci je nedostatek stavebních pozemků na výstavbu
rodinných domů, o které je ze strany občanů velký zájem. Volné stavební
parcely by přilákaly do obce množství nových obyvatel. V současné době se
začíná s opravou bytového domu, kde je situováno 5 obecních bytů. O tento
druh bydlení byl v obci také projeven velký zájem.
Se současnou situací v obci z hlediska výstavby rodinných domů a kvality
bydlení není spokojena více než polovina dotazovaných – až 56 % hodnotí
tuto oblast negativně, jak vyplývá z dotazníkového šetření (viz obr. 23).

Obrázek 23: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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2.7.2 Školství
V obci Suchý Důl se nachází mateřská škola a malotřídní základní škola
s 1. až 5. ročníkem. Základní škola je umístěna společně s mateřskou školou
v historické budově z roku 1879, která je ve vlastnictví obce Suchý Důl.
Školní budova je sice stará, ale v posledních letech prošla postupně
generálními opravami vnějšího i vnitřního vzhledu. Došlo ke zlepšení
prostředí pro děti mladšího i školního věku a obec získala sportovní prostor,
který je využíván v odpoledních a večerních hodinách i ostatními složkami
a občany obce.
Základní škola nově disponuje třemi třídami s celkovou kapacitou 40 dětí.
Předškolní zařízení je umístěno v přízemí školy a tvoří propojenou vzdělávací
složku pro děti ve věku 3–11 let. Kapacita mateřské školy je omezena na
25 dětí. Dále se v budově nachází školní družina, šatna, jídelna a tělocvična,
kde si děti mohou zahrát ping-pong, florbal či nohejbal. Ke škole náleží také
zahrada. Kapacita školy je dle současných požadavků dostačující, obyvatelé
obce také velmi oceňují současnou vybavenost školy i školky. Se stavem
školských zařízení v obci je převážná část obyvatel spokojena, jak ukazuje
obr. 24.

Obrázek 24: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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2.7.3 Zdravotnictví
V obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení. Z tohoto důvodu musí
obyvatelé Suchého Dolu dojíždět za zdravotnickými službami do okolních
měst a obcí. Ordinace praktického lékaře, dětský lékař, stomatolog a další
specializovaní lékaři se nacházejí v Polici nad Metují. Nejbližší nemocnice se
nachází v Broumově a Náchodě. Lékárna je obyvatelům obce k dispozici
v Polici nad Metují. S dostupností zdravotní péče je spokojena 45 % obyvatel,
jak je vidět na obr. 25.

Obrázek 25: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

2.7.4 Organizace, sport a spolky
V obci Suchý Důl v současnosti funguje Sbor dobrovolných hasičů (SDH),
Občanské sdružení SPONA Suchý Důl, Tělovýchovná jednota Sokol Suchý Důl
a Sdružení Suchodolské ženy. Sbor dobrovolných hasičů má v obci Suchý Důl
tradici již od roku 1883. V současnosti má sbor 80 aktivních členů, kteří obec
Suchý Důl i okolní obce chrání před požáry a pomáhají při brigádách v obci.
Pořádají také kulturní akce - např. hasičský ples, Pouťovou zábavu,
Suchodolský den, Tradiční suchodolské posvícení a festival Dunění rockových
tamtamů. Hasičská zbrojnice je v horším technickém stavu, jelikož sídlí
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v budově bývalé pošty, která je nyní nevyužívaná. Pro zvýšení kvality
fungování hasičského sboru je potřebná její kompletní rekonstrukce.
Spolek nadšenců (SPONA) ze Suchého Dolu byl založen v roce 2007. Cílem je
zpestření života v obci a širšího okolí. Celoročně pořádají různé soutěže,
divadelní představení, kulturní akce či ochutnávky vín.
Velké oblibě se také těší loutkové divadlo v Suchém Dole, jehož vznik se
datuje do roku 1974. Od roku 2000 vystupuje soubor pod jménem Marná
snaha. Soubor odehrál již mnoho pohádek i představení pro dospělé. Spolek
nacvičuje v místním kulturním domě, který je nově zrekonstruovaný.
Počátky tělovýchovné jednoty v Suchém Dole sahají až do roku 1949, kdy
místní národní výbor začal budovat rozsáhlé hřiště. V roce 1959 pak byl
založen tělovýchovný kroužek, který nabízel pravidelné cvičení. Z kroužku se
brzy stala organizovaná tělovýchova.
V průběhu posledních let TJ Slovan upustil od organizování velkých kulturních
akcí a současně pronajímá sportoviště na turnaje a soustředění sportovců,
především fotbalistů. K dalším akcím patřilo nové oplocení části hřiště
a vybudování venkovního basketbalového koše. Na činnost TJ přispívá ze
svého rozpočtu obec. Od sportovních svazů získává organizace asi 50 %
částky na své výdaje. V majetku TJ je také travnaté fotbalové hřiště
s kabinami, které však nejsou v uspokojivém stavu a potřebují opravu. Avšak
vzhledem k tomu, že kabiny nepatří do majetku obce, není zatím možné
potřebnou opravu provést. V současnosti TJ pořádá pravidelně sportovní akce
jako míčový víceboj, atletický den, biatlon či tradiční běh okolo Čertovy
skály.
Dle dotazníkového šetření je s možnostmi sportovního vyžití v obci spokojeno
48 % obyvatel – viz obrázek č. 26.
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Obrázek 26: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

Posledním spolkem je sdružení Suchodolské ženy, který vznikl v roce 2004
a je pokračováním Svazu žen, který působil v obci téměř 30 let. V současné
době má sdružení 39 členek všech věkových kategorií. Hlavním cílem
sdružení je obohatit kulturní život v obci. Největší akcí roku je tradiční
lednový Ples žen, Dětský maškarní karneval a spousta různých výletů
a besed.
Pro děti je k dispozici nové dětské hřiště nacházející se u parkoviště na okraji
obce Slavný, které je výchozím bodem pro výlet k Broumovským stěnám.
K posezení jsou tady lavičky, informační tabule a na druhé straně parkoviště
i bezplatné toalety. Kulturní vyžití v obci je na velmi vysoké úrovni,
spokojeno bylo až 86 % obyvatel, což ukazuje obrázek č. 27.

Obrázek 27: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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2.7.5 Služby
Obec Suchý Důl není z hlediska nabídky služeb příliš vybavená. V obci
se nachází samoobsluha, která provozuje i poštu partner, což je pobočka
České

pošty

v

rukou

soukromníka.

Samoobsluha

se

však

potýká

s nedostatkem zákazníků a hrozí ukončení její činnosti. Pokud by byl obchod
zrušen, občané Suchého Dolu by museli využívat nákupních možností
především v Polici nad Metují. Většina obyvatel Suchého Dolu chce proto tyto
služby v obci zachovat. V Suchém Dole také funguje veřejná knihovna, která
se nachází ve 2. patře zrekonstruované školní budovy. Setkávání občanů
a

pořádání

společenských

akcí

v průběhu

roku

je

umožněno

v nově

opraveném kulturním sálu.
Pro ubytovací a gastronomické služby jsou v obci například k dispozici
Suchodolská restaurace Kačáma, Pension Ve Mlejně, Penzion Majka v obecní
části Slavný, Chata Ledhujka a další poskytovatelé ubytování. Budova obecní
restaurace není v příliš dobrém stavu, je potřeba opravit zejména střechu.
Jsou zde také plány na vybudování turistického ubytování v patře.
V obci jsou dále k dispozici tyto služby: zvěrolékař, truhlářství, zednické
práce, instalatérství, stavebnictví, zemní práce, vyjížďky s koňským povozem
a projekční poradenství.
Nejbližší policejní stanice se nachází ve městě Police nad Metují.
I přesto, že za lepší občanskou vybaveností a službami dojíždějí místní
obyvatelé především do nedaleké Police nad Metují, hodnotí tuto oblast
vcelku pozitivně, viz obr. 28.
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Obrázek 28: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

2.7.6 Informační servis obce
Obec Suchý Důl vydává Suchodolský občasník, který občany informuje
o činnosti spolků v uplynulém roce, o jednáních zastupitelstva a plánech na
nadcházející rok. Dále k informování obyvatel slouží místní rozhlas. Vedení
obce chce zavést i mobilní rozhlas, který umožní občanům zasílat hromadné
SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily i zprávy do mobilní aplikace a současně
od nich získat i zpětnou vazbu. Obec také spravuje webové stránky, na
kterých občany informuje o podstatných událostech v obci i okolí, obsahuje
však i současné a historické údaje o obci či kontakty. Stránka je pravidelně
aktualizována. Obec plánuje založit i facebookový účet pro rychlejší a snazší
komunikaci s občany. S informovaností ze strany OÚ je spokojeno 58 %
občanů – viz obrázek 29.
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Obrázek 29: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.

2.7.7 Správa obce
Obecní úřad obce Suchý Důl je úřadem se základní působností. Matrika
a stavební úřad se

nacházejí v Polici nad Metují,

zatímco

finanční

a živnostenský úřad se nacházejí ve městě Náchod.
Zastupitelstvo

obce

tvoří

9

členů,

a

v

jeho čele

stojí

starostka

a místostarostka – zastupitelé se schází nepravidelně. Zřízeny jsou kontrolní
a finanční výbor.
Obec zaměstnává celkem 6 osob, z toho 3 celoročně (pracovník údržby,
pracovnice úklidu, úřednice) a 3 pouze sezónně (pracovníci na parkovišti).
Starostka obce je ve funkci od roku 2018, a je pro výkon své funkce
uvolněná. Úřední hodiny pro občany obce jsou dva dny v týdnu, v pondělí
a ve středu. Budova obecního úřadu je sdílena s místními potravinami, které
se nachází v přízemí.
Rozpočet obce, podle kterého hospodaří v průběhu kalendářního roku, je
povinně každoročně sestavován na základě zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Tvorbu, postavení, funkci
a obsah rozpočtu upravuje uvedený zákon, kterým se Suchý Důl při svém
hospodaření musí řídit. Celkový přehled příjmů a výdajů obce po konsolidaci
(tj. s očištěnými ukazateli o takové částky peněžních prostředků, kdy obec
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převádí peněžní prostředky mezi vlastními bankovními účty a položkami
rozpočtu) je znázorněn v tabulce číslo 3.
Saldo příjmů a výdajů kolísá, což značí nestabilní finanční kondici a obec
nemůže dostatečně financovat větší investiční akce.
Tabulka 3: Přehled příjmů a výdajů Suchého Dolu

2016

DAŇOVÉ PŘÍJMY
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
PŘIJATÉ TRANSFERY
PŘÍJMY
BĚŽNÉ VÝDAJE
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

2017

6851
695
13
8367
15926
9 224
7 322
16 546
-620

2018

6169
474
6
623
7272
6 094
394
6 488
785

5535
534
x
1522
7591
5 009
3 029
8 038
-448

Zdroj: ČSÚ: Statistiky, finanční hospodaření Suchý Důl

Obec Suchý Důl je členem euroregionu Glacensis, mikroregionu DSO Policko,
MAS Stolové hory, Společnosti pro destinační management Broumovska
a Destinační společnosti pro Kladské pomezí. Partnerská spolupráce mezi
jednotlivými uskupeními napomáhá celkovému rozvoji obce a zachování
společného kulturního dědictví.

Obrázek 30: Budova obecního úřadu v Suchém Dole
Zdroj: Google Maps. [Online] (2019)
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2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Obec Suchý Důl leží v CHKO Broumovsko, která je členěna do několika
menších podcelků. CHKO Broumovsko byla zřízena v roce 1991 vyhláškou
Ministerstva životního prostředí č. 157 na ploše 410 km². K typickým znakům
oblasti náleží zejména povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků,
rostlinstvo

a

volně

žijící

živočišstvo,

rozvržení

a

využití

lesního

a zemědělského původního fondu a také rozmístění a urbanistická skladba
sídlišť a místní zástavba lidového rázu.
Konkrétně na území Suchého Dolu se rozprostírá Národní přírodní rezervace
Broumovské stěny, do níž spadají Národní přírodní památka Polické stěny
a Přírodní památka Šafránová stráň. NPP Polické stěny jsou geomorfologicky
ojedinělým

útvarem

tvořeným

formami

pseudokrasového

reliéfu

v kvádrových pískovcích svrchní křídy, jež se tu vyskytují hlavně ve formě
rozsáhlých skalních plošin a měst, složitě členěných hřbetů a skalních věží,
kaňonů, soutěsek, roklí a jeskyní, kde žijí specifická rostlinná a živočišná
společenstva. Naopak důvodem ochrany PP Šafránova stráň nejsou skalní
reliéfy, ale výskyt populace silně ohroženého šafránu bělokvětého na druhově
bohaté svahové louce. Celé toto pásmo leží v I. zóně CHKO, a kolem těchto
maloplošných chráněných území leží ochranná II. zóna CHKO, zatímco zbytek
obce leží ve III. zóně CHKO.
Jsou zde také evidovány menší lokality výskytu významných fenoménů
ohrožených rostlin a živočichů. Mezi ně patří Louka nad Suchým Dolem, kde
v údolí potoka lze najít druhově bohatá rostlinná společenstva, a lokalita
U školky, která je ceněná z důvodu výskytu Vemeníku zelenavého.
K neméně významnému prvku v obci utvářející příjemné prostředí k životu
patří i veřejná zeleň. Je proto důležité o ni pravidelně pečovat. Zejména
zeleň kolem silnic je nyní neudržovaná a může případně ohrozit bezpečnost
řidičů či chodců. V centru obce se dále nachází přerostlé, vysoké stromy,
které vyžadují značnou úpravu. Je tedy potřeba, aby obec věnovala
pozornost zejména její údržbě.
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Obrázek 31:Přírodní památka Šafránová stráň
Zdroj: www.ochranaprirody.cz (2019)

V katastrálním území obce se nachází ptačí oblast Broumovsko, která byla
také vyhlášena ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000. Předmětem
ochrany v této ptačí oblasti jsou biotopy a populace výra velkého a sokola
stěhovavého.
Pro obyvatele obce je přírodní prostředí důležitým aspektem spokojeného
života, je proto pozitivním zjištěním, že až 93 % respondentů hodnotí tuto
oblast velmi pozitivně – viz obrázek č. 32.
Jak hodnotíte prostředí v okolí obce?
3%
5%
25 %
1
2
68 %

3
4
5

N

Obrázek 32: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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Obrázek 33: Ptačí oblast a Evropsky významná lokalita na území Suchého Dolu
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:50 000, ČÚZK (2019); Ústřední registr ochrany
přírody, Geoportál AOPK ČR (2019)
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Obrázek 34: Chráněná území v Suchém Dole
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:50 000, ČÚZK (2019); Ústřední registr ochrany
přírody, Geoportál AOPK ČR (2019)
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2.9 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního
rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání
vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec.
Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce.
SWOT, což je zkratka z anglických slov:


S = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA

NÁS DOBRÉ


W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: CO

NÁS OHROŽUJE


O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: JAKÉ MÁME

MOŽNOSTI


T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO NÁS MŮŽE

OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování
(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
budoucí realizace příhodných možností, a naopak se omezuje dopad
pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce,
vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce.
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Silné stránky

Slabé stránky

 Poloha obce v CHKO
Broumovsko, přírodní památky
 Členství obce v MAS, DSO,
Euroregionu
 Nízká míra nezaměstnanosti
 Dobrá dopravní dostupnost
 Základní občanská vybavenost
(obchod, pošta, knihovna,
hospoda)
 Turisticky atraktivní oblast
(horolezectví, religiózní
turismus, cyklostezky, naučné
stezky)
 Bohatý kulturní a spolkový život
 Fungující školská zařízení
 Kvalitní pitná voda (PKP)
 Klidná, čistá a bezpečná lokalita
 Rekonstruovaná budova OÚ
 Klidná a bezpečná lokalita

 Nekompaktní prostorová struktura
obce
 Spalování tuhých paliv (zhoršené
ovzduší zejména v zimě)
 Regulace zemědělství z hlediska
polohy obce v CHKO a PKP
 Nízká diverzifikace zaměstnavatelů
 Některé místní komunikace
v neuspokojivém technickém stavu
 Technická infrastruktura (Absence
plynofikace, kanalizace, ČOV,
sběrného dvora)
 Nedostatek zastavitelných ploch
 Nedostatek parkovacích míst
 Horší dopravní obslužnost
 Nevyhovující stav sportovního zařízení
 Nedostatečná údržba veřejné zeleně
 Rozvoj obce regulován správou CHKO

Příležitosti

Hrozby

 Využití finanční podpory z fondů
EU a národních programů k
rozvoji obce
 Rozvoj sociálního bydlení
 Příchod mladého obyvatelstva
 Zlepšení kvality ŽP po
vybudování chybějící technické
infrastruktury
 Revitalizace budovy hasičské
zbrojnice a pošty
 Rozvoj cestovního ruchu
(budování turistické
infrastruktury)
 Posílení komunikace směrem
k občanům (mobilní rozhlas,
Facebook)
 Nová výsadba a údržba stávající
veřejné zeleně
 Zajištění lepší sociální pomoci
pro seniory

 Ukončení činnosti místních
komerčních služeb (obchod, pošta)
 Chátrání historických památek
 Masový turismus
 Stárnutí obyvatelstva a odchod
mladých do měst
 Hospodářská krize a zvýšení
nezaměstnanosti
 Zvyšující se rozloha silně erozně
ohrožených oblastí
 Zhoršující se stav ovzduší v důsledku
znečištění z lokálních zdrojů topenišť
 Zhoršující se stav vodstva v důsledku
nedostatečného čištění odpadních vod
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Obec

Suchý

Důl

byla

podpořena

v

rámci Operačního

programu

Zaměstnanost, k realizaci projektu „Efektivní a profesionální veřejná správa
regionu DSO Policko”. Tento projekt je zaměřen na tvorbu strategických
a koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí DSO Policko.
Obce

svazku

způsobem.

se

Na

rozhodly
základě

pro

zpracování

výběrového

řízení

dokumentů
byla

dodavatelským

vybrána

společnost

ENVIPARTNER, s. r. o. Se zpracovatelem byla uzavřena řádná smlouva.
Pro zpracování kvalitních strategických a koncepčních dokumentů byl již
od začátku spolupráce kladen značný důraz na zapojení široké veřejnosti
do celého procesu plánování.
Do každé domácnosti byly distribuovány informace o přípravě strategického
plánu včetně dotazníků. Hlavním účelem dotazování bylo zjištění názorů
a postřehů místních občanů. Pro vyšší návratnost byl dotazník k dispozici
také

v elektronické

dostatečného
dotazníku

podobě

povědomí

publikována

na

občanů
také

webových
byla

v místním

stránkách

informace
zpravodaji

o
a

obce.

K zajištění

možnosti

vyplnění

hlášena

obecním

rozhlasem. Občané odevzdávali vyplněné tištěné dotazníky v úředních dnech
na obecním úřadě, případně je vkládali do schránky obecního úřadu. Vzor
dotazníku je součástí tohoto dokumentu jako příloha.
V rámci přípravy strategického plánu proběhla tři veřejná projednávání
za účasti veřejnosti. Tato veřejná projednávání se konala vždy v pracovních
dnech v odpoledních hodinách v kulturním domě, aby byl umožněn přístup
všem občanům obce i voleným zastupitelům.
První veřejné projednávání se konalo 26. června 2019 od 16 hodin
a účastnilo se ho zhruba 8 občanů. Hlavním tématem tohoto setkání bylo
seznámení občanů se strategickým plánováním a dále projednání hlavních
rozvojových priorit obce.
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Výstupem tohoto projednání byly především body:


Aktualizace územního plánu



Rekonstrukce suchdolské restaurace Kačáma



Revitalizace bývalé budovy pošty a hasičské zbrojnice



Oprava místních komunikací



Renovace historické památky Soudní Brána



Záměr na vybudování sběrného dvora a pořízení kontejnerů na
plechovky

Druhé veřejné projednávání se konalo 18. září 2019 od 18 hodin
a účastnilo se ho 16 občanů. Hlavním tématem tohoto setkání bylo
seznámení občanů s předběžnými výsledky dotazníkového šetření. V rámci
tohoto setkání byly představeny také výstupy analytické části strategického
dokumentu pomocí SWOT analýzy a dále projednána problematická témata
obce, jež vyplynula

z dotazníkového

šetření. Forma projednání byla

diskusního charakteru, občané se tedy mohli aktivně účastnit debaty nad
rozvojem obce Suchý Důl.
Aktivní

činností

byla

specifikace

konkrétních

priorit

pomocí

krátkého

dotazníku, který přítomní obdrželi přímo na místě a měli za úkol jej vyplnit.
Dotazník měl za cíl zjistit prioritní akce, jimiž by se obec měla, dle názoru
obyvatel, zabývat. Ze tří vytyčených cílů (Spokojený život v obci, Udržitelný
rozvoj obce prostřednictvím kvalitní technické a dopravní infrastruktury
a Volnočasové aktivity a cestovní ruch) občané vybírali konkrétní aktivity.
Z každé oblasti (cíle) mohli občané vybrat maximálně 4 body, které by dle
jejich názoru měli být realizovány. Tento dotazník je součástí přílohy.
Nejvíce bodů z cíle 1, s názvem Vysoká kvalita života v obci získala aktivita
Podpora zachování provozu obchodu s potravinami a pošty (8 hlasů), Rozvoj
stavebních ploch pro výstavbu RD s Budováním startovacích bytů pro mladé
(shodně 6 hlasů). Z cíle 2 – Udržitelný rozvoj území, obdržela nejvíce hlasů
Podpora zavedení domácích čistíren odpadních vod nebo jiných individuálních
způsobů čištění (9 hlasů) a Obnova místních komunikací (8 hlasů).
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Z cíle 3 – Volnočasové aktivity a cestovní ruch byly obyvateli vybrány
Renovace přírodních a kulturních památek (13 hlasů) a Oprava obecní
hospody (7 hlasů).
Další aktivitou, do niž se mohli občané aktivně zapojit, byla pocitová mapa,
jejím úkolem bylo odhalit pozitivní i negativní zkušenosti obyvatel s územím
obce. Občané pomocí barevných špendlíků mohli určovat, která místa se jim
v obci líbí (zelená) nebo nelíbí (červená) a také místa, kde jim něco chybí,
např. služby, či mobiliář (žlutá). Ve většině případů se názory občanů
shodovaly.
Pozitivně občané označovali turistická místa jako Čertova skála a Kovářova
rokle, místní obchod, ZŠ a MŠ či obecní hospodu. Jako místo, které by
vyžadovalo změnu, byl nejčastěji označován chybějící prostor sběrného
dvora, prostor před školou, kde chybí parkovací místa nebo chybějící
hospoda na Slavným.
Negativně bylo hodnoceno parkoviště a požární nádrž na Slavným, přeplněná
kontejnerová stání, budova bývalé pošty a zbrojnice nebo prostor za
obchodem, kde se shromažďuje nepořádek.
Třetí veřejné projednávání se uskutečnilo 12. prosince 2019 od 17
hodin.

Obrázek 35: Výsledná pocitová mapa
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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3 NÁVRHOVÁ
ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy.
Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část
postupuje od obecných cílů ke konkrétním aktivitám.

STRATEGICKÁ VIZE
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude
obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části
a

z nápadů

pracovní

skupiny.

Realizace

strategických

cílů

napomůže

k naplnění této vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele
Suchého Dolu.

Vize obce Suchý Důl
Obec Suchý Důl vyniká aktivní a pečující komunitou, svým venkovským
charakterem osídlení a aktivní spoluprací s okolními obcemi. Využívá své
polohy v CHKO Broumovsko a čistého životního prostředí. Suchý Důl
poskytuje
kvalitní
zázemí
pro
rozvoj
rodinného
bydlení
s odpovídající nabídkou veřejných služeb a možnostmi trávení volného
času.
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STRATEGICKÉ CÍLE
Strategické cíle představují výsledný stav, kterého by mělo být dosaženo
v horizontu platnosti dokumentu.
Obec Suchý Důl si stanovila strategické cíle, kterých chce dosáhnout do roku
2025, cíle jsou tedy definovány na období 6 let. Strategické cíle vychází
z potřeb

občanů

obce

a definovaných

problémů

v analytické

části.

Strategické cíle vychází také z vize obce Suchý Důl. Strategické cíle vyjadřují
žádoucí stav, kterého by mělo být do roku 2025 dosaženo.

VIZE
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CÍL 1: VYSOKÁ KVALITA ŽIVOTA V OBCI
Priorita 1.A: Rozvoj občanské vybavenosti
Specifický cíl: Zajistit kvalitní občanskou vybavenost
Opatření 1.A.1:

Modernizace, údržba a rozvoj majetku obce

Priorita 1.B: Výkon veřejné správy
Specifický cíl: Zkvalitnit výkon veřejné správy
Opatření 1.B.1:

Efektivní řízení obecního úřadu

Opatření 1.B.2:

Lepší správa obecního majetku

Priorita 1.C: Rozvoj školských zařízení
Specifický cíl: Zajistit kvalitní školství v obci
Opatření 1.C.1:

Udržení a zvyšování kvality výuky ve školských
zařízeních
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CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Priorita 2.A: Územní rozvoj
Specifický cíl: Zajistit udržitelný rozvoj území
Opatření 2.A.1:

Obnova památkového fondu

Opatření 2.A.2:

Revitalizování, údržba a čistota veřejných prostranství a
zeleně

Opatření 2.A.3:

Správa bytového fondu

Priorita 2.B: Technická infrastruktura
Specifický cíl: Rozvoj dopravní a technické infrastruktury
Opatření 2.B.1:

Rozvoj udržitelného odpadového hospodářství

Opatření 2.B.2:

Modernizace a rozvoj sítí technické infrastruktury

Opatření 2.B.3:

Zlepšení kvality dopravní infrastruktury

Priorita 2.C: Rozvoj cestovního ruchu
Specifický cíl: Rozvíjet podmínky pro zvýšení návštěvnosti a
atraktivnosti obce
Opatření 2.C.1:

Rozvoj infrastruktury a služeb cestovního ruchu

Opatření 2.C.2:

Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost a atraktivnost
obce

CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Priorita 3.A: Podpora volnočasových aktivit
Specifický cíl: Zajistit kvalitní volnočasové a sportovní vyžití
Opatření 3.A.1:

Rozvoj kulturního života v obci

Opatření 3.A.2:

Podpora tělovýchovných aktivit pro děti a mladistvé

Opatření 3.A.3:

Zabezpečení kvalitního a moderního materiálního a
prostorového zázemí pro sportovní aktivity a hry dětí

Opatření 3.A.4:

Vytvoření organizačního i ekonomického zajištění dalších
možností zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na
území obce
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4 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu do
praxe řízení obce.
Strategický rozvojový plán byl sestaven v souladu s cíli následujících
strategických dokumentů:


Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017–2020



Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny
Stolové hory pro období 2014–2020

OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření a aktivity formulují konkrétní přístup k řešení strategických cílů.
Opatření budou naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit.
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CÍL 1: VYSOKÁ KVALITA ŽIVOTA V OBCI
Priorita 1.A: Rozvoj občanské vybavenosti
 Opatření 1.A.1: Modernizace, údržba a rozvoj majetku obce

Předpokládaný odpovědný subjekt

1.A.1.1: Oprava bývalé pošty a
hasičské zbrojnice
Postupná revitalizace objektu
využívaného SDH Suchý Důl.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020-2025

Odhad rozpočtu aktivity

5.000.000 Kč

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

1.A.1.2: Oprava kiosku s
občerstvením na Slavném
Oprava bude spočívat v zateplení
obvodových stěn, výměně výplní,
rozšíření restaurace do stávající stodoly
– vznikne zde nová kuchyně, zázemí pro
obsluhu a nové sociální zařízení pro
ženy. Pánské zůstane stávající. Změna
dojde i ve vytápění budovy – instaluje se
zde tepelné čerpadlo.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020

Odhad rozpočtu aktivity

1.500.000 Kč

Připravenost k realizaci

PD

Aktivita
Popis aktivity

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

1.A.1.3: Nástavba nad restaurací a
kulturním domem
Rekonstrukce obecní budovy nad
kulturním sálem, možnost realizace
nového ubytování v patře.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020-2025

Odhad rozpočtu aktivity

6.000.000 Kč

Připravenost k realizaci

Projekt – sociální oblast

Aktivita
Popis aktivity
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Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

1.A.1.4: Zachování služeb v obci
Zachování stávajících služeb v obci,
především obchodu a Pošty Partner
formou vytváření vhodných podmínek
pro podnikání.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020-2025

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

1.A.1.5: Rozvoj základních služeb
Podpora zdravotnictví a rozvoje dalších
základních služeb pro občany.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020-2025

Odhad rozpočtu aktivity

Dle potřeby

Popis aktivity

Popis aktivity

Priorita 1.B: Výkon veřejné správy


Opatření 1.B.1: Efektivní řízení obecního úřadu

Předpokládaný odpovědný subjekt

1.B.1.1: Vytvoření nového územního
plánu obce
Zefektivnění prostorového a funkčního
uspořádání území díky vytvoření nového
územního plánu.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020

Odhad rozpočtu aktivity

300.000 Kč

Připravenost k realizaci

Realizace probíhá

Aktivita
Popis aktivity
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 Opatření 1.B.2: Lepší správa obecního majetku
Aktivita

1.B.2.1: Efektivní správa obecního
majetku

Popis aktivity

Posílení role strategického řízení a
plánování při realizaci samosprávy obce.
Evidence hmotného majetku obce
pomocí pasportizace pro jeho efektivní
provoz, údržbu a modernizaci.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020

Odhad rozpočtu aktivity

Dle rozsahu aktualizace

Připravenost k realizaci

Pasportizace probíhá

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

1.B.2.2: Výkup
pozemků/nemovitostí v obci
Výkup pozemků územní samosprávou s
ohledem na možné budoucí zájmy a
potřeby obce.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Dle potřeby

Odhad rozpočtu aktivity

Dle typu pozemku

Popis aktivity
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Priorita 1.C: Rozvoj školských zařízení
 Opatření 1.C.1: Udržení a zvyšování kvality výuky ve školských
zařízeních

Předpokládaný odpovědný subjekt

1.C.1.1: Podpora a modernizace
výukových prostor, vč. učebních
pomůcek a školního vybavení
Zkvalitňování výukových prostor včetně
vybavení
(audiovizuální
technika,
technické vybavení učeben, podpora
technického vzdělávání, inovační aktivity
ve vzdělávání.)
Vedení obce a ZŠ

Předpokládaný termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

---

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

1.C.1.2: Podpora rozvoje
alternativních forem vzdělávání a
osvěty obyvatel
Podpora pořádání exkurzí, mimoškolních
vzdělávacích aktivit, zájmových kroužků,
atd.
Vedení obce a ZŠ

Předpokládaný termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

---

Aktivita

Popis aktivity

Popis aktivity
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CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Priorita 2.A: Územní rozvoj


Opatření 2.A.1: Obnova památkového fondu

Aktivita
Popis aktivity

2.A.1.1: Vyřešení vlastnických vztahů
za účelem opravy historické památky
Soudní brána
Soudní brána nespadá pod obecní správu,
je proto potřeba vyřešit vlastnické vztahy,
aby bylo možno tuto památku renovovat.

Předpokládaný odpovědný subjekt

Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020-2025

Odhad rozpočtu aktivity

1.500.000 Kč

Připravenost k realizaci

Záměr



Opatření 2.A.2: Revitalizování, údržba a čistota veřejných prostranství
a zeleně

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.A.2.1: Údržba zeleně v obci
Soubor sezónních prací za účelem udržení
bezpečného stavu zeleně (zametání,
pokos, průklest, …)
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

100.000 Kč

Připravenost k realizaci

Průběžně probíhá

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.A.2.2: Modernizace, údržba a
doplnění mobiliáře obce
Zlepšení vzhledu obce (údržba laviček,
košů, stojanů na kola a dalšího mobiliáře)
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Dle potřeby

Odhad rozpočtu aktivity

1.500.000 Kč

Připravenost k realizaci

Průběžně probíhá

Popis aktivity

Popis aktivity
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Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.A.2.3: Revitalizace nádrže na
Slavným
Zajištění provozní a technické bezpečnosti
nádrže. Utěsnění jílem.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Záměr

Popis aktivity



Opatření 2.A.3: Správa bytového fondu

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.A.3.1: Údržba obecního majetku
Správa nemovitostí v majetku obce,
opravy a udržování bytového fondu.
V plánu je také rekonstrukce bytového
domu č. p. 129 z důvodů vyšší vlhkosti.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Dle potřeby

Odhad rozpočtu aktivity

3.000.000 Kč

Připravenost k realizaci

Záměr

Popis aktivity
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Priorita 2.B: Technická infrastruktura


Opatření 2.B.1: Rozvoj udržitelného odpadového hospodářství

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.B.1.1: Vyřešení vlastnických
vztahů za účelem výstavby sběrného
dvora a jeho případná realizace
Lokalita pro výstavbu sběrného dvora
nepatří pod obecní správu, je proto
potřeba
nejdříve
vyřešit
vlastnické
vztahy.
Rozpočet
aktivity
počítá
s následnou výstavbou sběrného dvora.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020-2025

Odhad rozpočtu aktivity

8.000.000 Kč

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.B.1.2: Doplnění kontejnerů
Pořízení nádob na tříděný kovový odpad,
které doplní síť již stávajících kontejnerů.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020

Odhad rozpočtu aktivity

10.000 Kč

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.B.1.3: Efektivnější nakládání s
odpadními vodami
Projekt postupné realizace a zavedení
DČOV či septik s filtry, sloužící k čištění
komunálních odpadních vod izolovaných
zdrojů znečištění, jako jsou rodinné
domky, pravidelně navštěvované chaty,
atd.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Dle získání dotací a zájmu občanů

Odhad rozpočtu aktivity

---

Popis aktivity

Popis aktivity

Popis aktivity
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Opatření 2.B.2: Modernizace a rozvoj sítí technické infrastruktury

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.B.2.1: Obnova a údržba veřejného
osvětlení
Modernizace a výměna svítidel veřejného
osvětlení za účelem udržení jejich
dobrého
technického
stavu
(odstraňování zjištěných závad a poruch
VO a kabelů, výměna nesvítících
světelných zdrojů a svítidel, údržba
rozvaděčů)
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020-2025

Odhad rozpočtu aktivity

5.000.000 Kč

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.B.2.2: Změna způsobu vytápění MŠ
a ZŠ
Postupná výměna současného vytápění
školy, nově bude nainstalováno tepelné
čerpadlo.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Není stanoveno

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Nízká

Popis aktivity

Popis aktivity



Opatření 2.B.3: Zlepšení kvality dopravní infrastruktury

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.B.3.1: Opravy místních komunikací
Podle předběžných výsledků z pasportu
MK je potřeba opravit asi 1300 m
komunikací 3. třídy a 1400 m účelových
komunikací.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

2020-2025

Odhad rozpočtu aktivity

10.000.000 Kč

Připravenost k realizaci

Záměr

Popis aktivity
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Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.B.3.2: Rekonstrukce autobusových
zastávek
Zlepšení stavu autobusových zastávek
(obnova, údržba).
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

Cena dle rozsahu aktivity

Připravenost k realizaci

Nízká

Aktivita

2.B.3.3: Řešení parkovacích ploch
Obec musí řešit nedostatek parkovacích
ploch, nynější kapacita není dostačující,
a to zejména v letním období kvůli
turistům.
Možností
je
rozšíření
současného záchytného parkoviště či
vybudování nového.
Vedení obce

Popis aktivity

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt
Předpokládaný termín realizace

Není stanoveno, závisí na dostupnosti
rozvojových ploch v obci

Odhad rozpočtu aktivity

---

62

Strategický plán rozvoje obce Suchý Důl 2020–2025

Priorita 2.C: Rozvoj cestovního ruchu


Opatření 2.C.1: Podpora aktivit zvyšujících návštěvnost a atraktivnost
obce

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

2.C.1.1: Aktivní participace při
propagaci širšího okolí obce jako
turistického regionu (Kladské
pomezí, MAS apod.)
Propagace turistických atraktivit a obce a
okolí jako turistické destinace.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Průběžně probíhá

Popis aktivity
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CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Priorita 3.A: Podpora volnočasových aktivit


Opatření 3.A.1: Rozvoj kulturního života v obci

Aktivita
Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

3.A.1.1: Podpora spolkových činností
Zajištění kvalitního volnočasového vyžití
prostřednictvím kulturních aktivit, které
jsou pořádány či spolupořádány místními
spolky.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

100.000 Kč

Připravenost k realizaci

Průběžně probíhá

 Opatření 3.A.2: Podpora tělovýchovných aktivit pro děti a mladistvé
Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

3.A.2.1: Podpora činnosti místních
sportovních oddílů
Zajištění kvalitního volnočasového vyžití
prostřednictvím sportovních aktivit, které
jsou zajišťovány místními organizacemi a
propagace jejich činnosti.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

100.000 Kč

Připravenost k realizaci

Průběžně probíhá

Popis aktivity

 Opatření 3.A.3: Zabezpečení kvalitního a moderního materiálního a
prostorového zázemí pro sportovní aktivity a hry dětí
Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

3.A.3.1: Podpora ZŠ v oblasti
zajišťování adekvátního a moderního
zázemí pro tělocvičné činnosti
Rekonstrukce, modernizace a údržba
zařízení pro sportovní aktivity.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Dle potřeby

Odhad rozpočtu aktivity

---

Popis aktivity

64

Strategický plán rozvoje obce Suchý Důl 2020–2025
Aktivita

3.A.3.2: Údržba a zajišťování
bezpečnosti stávajících dětských
hřišť

Popis aktivity
Předpokládaný odpovědný subjekt

Rekonstrukce, modernizace a údržba
dětských hřišť.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

Cena dle rozsahu údržby

Připravenost k realizaci

Dle potřeby

Aktivita

3.A.3.3: Rekonstrukce kabin na
fotbalovém hřiště

Popis aktivity

Předpokládaný odpovědný subjekt

Sportovní kabiny na hřišti jsou ve
špatném technickém stavu, je proto
potřeba jejich oprava. Objekt však není
v majetku obce, tudíž je nejprve nutné
vyřešit vlastnické vztahy.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Závisí na vyřešení vlastnických vztahů

Odhad rozpočtu aktivity

Min. 250. 000 Kč

Připravenost k realizaci

Záměr

Aktivita

Předpokládaný odpovědný subjekt

3.A.3.4: Podpora cyklodopravy –
údržba a modernizace stávajících
cyklotras
Pravidelná kontrola, správa a údržba
cyklostezek, dle potřeby úpravy povrchu
či dopravního značení nebo změna
umístění trasy v terénu.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

---

Připravenost k realizaci

Dle potřeby

Popis aktivity
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 Opatření 3.A.4 Vytvoření organizačního i ekonomického zajištění
dalších možností zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území
obce
Aktivita

3.A.4.1: Lepší informovanost a
podpora v oblasti propagace
sportovních akcí

Předpokládaný odpovědný subjekt

Zvýšení informovanosti o možnostech
aktivního trávení
volného času a
propagace sportovních akcí.
Vedení obce

Předpokládaný termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu aktivity

---

Popis aktivity

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce Suchý Důl a
zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na
obecním úřadě.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
Plnění strategického plánu bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno,
do jaké míry byly naplánované záměry skutečně realizovány, či z jakých
důvodů případně realizovány být nemohly. Současně budou případně
přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich
realizace a bude také zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
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PŘÍLOHY

VZOR DOTAZNÍKU
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Milí občané,
obec

Suchý

Důl

zpracovává

v současné

době

nový

Strategický plán rozvoje obce Suchý Důl 2020–2025,
ve kterém chce vyjasnit priority rozvoje na následující roky
a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti.
Obracím se tedy na Vás s žádostí o vyjádření názoru na
otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu
poslouží

jako

důležitý

podklad

pro

určení

hlavních

rozvojových oblastí obce. Dotazník je možno vyplnit také
elektronicky na webových stránkách obce. Sběr dotazníků
bude probíhat do 30. 8. 2019. Vyplněné tištěné dotazníky
můžete odevzdat v úřední dny na obecním úřadě či kdykoliv
vhodit do schránky obecního úřadu.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost
naší obce!
Blanka Klímová
Starostka obce

VZOR DOTAZNÍKU

1. Jak se Vám v Suchém Dole žije?

Velmi dobře
Spíše dobře
Spíše špatně
Velmi špatně
2. Jak hodnotíte následující oblasti v obci
Oznámkujte jako ve škole: 1=výborně, 5=nedostatečně, N=nemohu posoudit

1
Celkový vzhled obce
Místní komunikace včetně chodníků
Dopravní obslužnost
Parkovací plochy
Bezpečnost v obci
Možnosti pro výstavbu RD a kvalita
bydlení
Dostupnost zdravotní péče
Dostupnost sociálních služeb
Občanská vybavenost
Možnost nakupování
Kvalita vzdělávání (ZŠ i MŠ)
Příležitost pro podnikání v obci
Přírodní prostředí v okolí obce
Množství a kvalita obecní zeleně
Nakládání s odpady, třídění a recyklace
Veřejná prostranství pro setkávání lidí
Úroveň kulturního vyžití
Veřejný přístup k internetu
Úroveň sportovního vyžití
Dětská hřiště, místa pro hraní dětí
Podpora zájmových (spolkových)
organizací
Komunikace obecního úřadu s občany

2

3

4

5

N

VZOR DOTAZNÍKU

3. Co je z Vašeho pohledu největším problémem obce Suchý

Důl?
Uveďte maximálně 3 body

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

4. Určete prioritu řešení problematických oblastí v obci
1=nejvyšší priorita, obec by měla řešit co nejdříve; 5=nízká priorita, N=nemohu
posoudit

1
Rozvoj pozemků pro výstavbu rodinných
domů
Výstavba obecních bytů
Podpora sportovního vyžití
Obnova kabin hřišti
Rozvoj sportovních ploch
Opravy a dobudování místních
komunikací a chodníků (např. spojnice
na Bělý)
Rozšíření a budování parkovacího stání
Vybudovaní sběrného dvoru
Revitalizace budovy bývalé pošty, č. p.
134
Vysoká míra cestovního ruchu v obci a
s tím spojený vysoký automobilový
provoz
Obnova veřejného osvětlení
Rekonstrukce a budování nových
dětských hřišť
Doplnění obecního mobiliáře (lavičky,
stojany na kola, odpadkové koše)
Stav veřejné zeleně
Zachování místního obchodu
Více kulturních a sportovních akcí
Zajištění lepší sociální pomoci pro
seniory (odvoz k lékaři, pomoc v
domácnosti, nákup, …)

2

3

4

5

N

VZOR DOTAZNÍKU

Vybudování nového turistického
ubytování
Rozvoj mobilního rozhlasu
Podpora rozvoje cestovního ruchu (nové
turistické značení, naučné stezky,
informační tabule, …)
Oprava historické památky Soudní
brána

5. Co je pro Váš život v obci Suchý Důl nejcennější?
Uveďte maximálně 3 body

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6. Pohlaví:

Muž
Žena
7. Věk

Do 25 let
25-40 let
41-64 let
65 a více let

VZOR DOTAZNÍKU

8. Jak dlouho již v obci žijete? (Kolik let)

………………………………………………………………………………………………………………

9. Prostor pro Vaše připomínky, náměty a názory k budoucímu

rozvoji obce
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Vyhodnocení dotazníků proběhne na veřejném projednání,
které se uskuteční v týdnu od 16. 9. 2019. O přesném termínu a
místě konání budete předem informování. Všichni jste srdečně
zváni!

Děkujeme

dotazníku.

Vám

za

Váš

čas

strávený

vyplňováním

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KE
STRATEGICKÉMU PLÁNU ROZVOJE OBCE
SUCHÝ DŮL 2020 - 2025

Srpen 2019

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Dotazníkové šetření probíhalo v obci Suchý Důl v srpnu roku 2019 za účelem
zjištění názorů občanů při přípravě Strategického plánu rozvoje obce Suchý
Důl 2020 – 2025.
Strategický plán je střednědobým dokumentem, který má nastínit hlavní
směry rozvoje a investic v horizontu do roku 2025.
Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů obce, formulaci možných
řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce je
důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti obce. Zapojení
občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při
řízení obce.
Dotazníkové šetření probíhalo v srpnu roku 2019. Dotazníky v papírové
formě byly rozneseny do schránek jednotlivých domácností. Pro vyšší
návratnost byl dotazník k dispozici také v elektronické podobě na webových
stránkách obce. Vyplněné tištěné dotazníky občané odevzdávali v úřední dny
na obecním úřadě, případně vkládali do schránky obecního úřadu.
Celkem bylo do domácností distribuováno 300 ks dotazníků.
Vyplněno bylo celkem 40 dotazníků. V papírové podobě bylo odevzdáno
22 vyplněných dotazníků.
Celková návratnost dotazníků tedy byla 12 % (počet osob v obci
oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku od 15 let činí 342).

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

V následujících kapitolách této zprávy jsou vždy v úvodu slovně
zhodnoceny výsledky průzkumu, které jsou následně doplněny grafy.
Dotazování

se

zúčastnilo

celkem

25

žen

(62,5

%)

a

15

mužů

(37,5 % dotazovaných).
Suchý Důl je relativně mladou obcí s nižším průměrným věkem v porovnání
s celorepublikovým trendem. Nejvíce dotazníků bylo vyplněno obyvateli
v produktivním věku (25-40 let a 41-64 let). Nejmladší skupina obyvatel
projevila nejmenší zájem o dotazování a vyplnila pouze 5 % dotazníků.
Senioři byli v dotazování aktivnější, a jejich podíl činil 20 % – viz obr. 1.

Obr. 1 Pohlaví a věk dotazovaných
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1. Jak se Vám v Suchém Dole žije?
V první otázce

měli obyvatelé

obce Suchý Důl šanci vyjádřit svoji

(ne)spokojenost s životem v obci. Z výsledků dotazování je patrné, že 95 %
obyvatel obce je velmi spokojeno, či spokojeno s životem v obci. Jedná se
tedy o velice pozitivní zjištění. Pouze 5 % obyvatel označilo život v obci jako
spíše špatný – viz obr. 2.

Obr. 2 Spokojenost obyvatel s životem v obci Suchý Důl

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

2.

Jak hodnotíte následující oblasti v obci?

V otázce číslo dvě mohli místní občané hodnotit různé aspekty života v obci.
Hodnocení probíhalo oznámkováním jednotlivých oblastí jako ve škole, kdy 1
znamenala výborně a 5 naopak nedostatečně.
Nejlépe byly hodnoceny přírodní prostředí (93 % hodnotilo pozitivně),
kulturní využití (86 %), obecní zeleň (78 %) a dopravní obslužnost
(71 %). Obyvatelé se v obci cítí bezpečně a oceňují dostatek veřejných míst
k setkávání.

Obr. 3: Nejlépe hodnocené oblasti v obci
Na druhé straně, nejhůře hodnoceným aspektem je kvalita bydlení a možnost
pro výstavbu rodinných domů (56 % hodnotí negativně). V téže podotázce
28 % dotázaných nemohlo posoudit – z dané otázky je tak cítit nesoulad
názorů mezi starousedlíky a nově příchozími.
Dalším problematickým bodem je nedostatek parkovacích ploch v obci,
především pro potřeby cestovního ruchu – viz obr. 4. Návštěvníci v důsledku
nedostačující kapacity parkoviště parkují nezodpovědně i v místech, která
k tomuto nejsou určena.
Hůře hodnocenými body jsou také místní komunikace (negativně hodnotí 20
% dotazovaných), nakládání s odpady (18 %) a možnosti sportovního vyžití
(15 %).

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Obr. 4 Nejproblematičtější (nejhůře hodnocena) témata v obci
U dvou podotázek největší část obyvatel „nemohla posoudit“, tedy ohodnotit
současný stav daného aspektu – šlo konkrétně o veřejný přístup k internetu
(41 %) a příležitosti k podnikání (46 %). Slabší podnikatelská činnost
obyvatel může představovat slabou stranu a překážku pro rozvoj obce
v budoucnu.
Další zajímavostí je hodnocení komunikace s obecním úřadem, jelikož jde o
téma, kde se vyskytly velké rozpory v odpovědích – 58 % respondentů
hodnotí komunikaci kladně, zatímco 18 % dotazovaných ji považuje za
špatnou.
Přehled všech výsledků je uveden na obrázku 5.

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Obr. 5: Hodnocení klíčových oblastí v obci Suchý Důl
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3. Co je z Vašeho pohledu největším problémem obce Suchý Důl

Obr. 6: Největší problémy v obci Suchý Důl
Respondenti

měli

možnost

slovního

vyjádření

k

nejproblematičtějším

tématům v obci v otevřené otázce. Na obrázku č. 6 jsou zobrazena témata,
která byla nejčastěji zmiňována. Kromě opakujících se oblastí z první části
dotazníku, se zde objevovaly nejčastěji termíny jako hasičárna, odpady
(občanům chybí sběrný dvůr v obci) či obchod.
Nejčastějšími odpověďmi na otázku č. 3 byly:


Nedostatek stavebních míst pro RD, opadající zájem spoluobčanů o
dění v obci, spolcích atd, velký vliv CHKO;



Neřešení čištění odpadních vod u starší zástavby;



Nevyhovující stav páteřní komunikace Suchý Důl – Slavný.
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4. Určete prioritu řešení problematických oblastí v obci Suchý Důl
Ve 4. otázce mohli obyvatelé obce Suchý Důl určit největší priority obce –
známkou 1 byla hodnocena témata s nejvyšší prioritou, zatímco známkou 5
byly označovány nejméně prioritní body.
Lze říci, že určené priority z velké části korespondují s vytyčenými problémy.
I když se možnost pro výstavbu rodinných domů a nedostatek parkovacích
ploch jeví jako nejproblematičtější, mezi prioritami se umístily až na 5.,
respektive 4. místě. Pro dotazované obyvatele Suchého Dolu největšími
prioritami jsou zachování místního obchodu (81 % hodnotí jako největší
prioritou) a vybudování sběrného dvoru (75 %). Opravy a dobudování
místních komunikací a chodníků se také objevily v největších prioritách
(63 %).
Poměrně významným tématem v obci je i sportovní využití, které bylo
zároveň hodnoceno hůře, a označováno za prioritu. S podporou sportovního
využití, rozvojem sportovních ploch a obnovou kabin na hřišti souhlasí kolem
15 % dotazovaných.

Obr. 7 Nejvyšší priority v obci Suchý Důl
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Zajímavostí je, že u některých prioritních bodů existují určité rozpory, což se
i

dá

očekávat

vzhledem

k pestřejší

věkové

struktuře

obyvatel

a

dotazovaných.
Například

parkování

se

v předchozí

otázce

umístilo

mezi

nejvíce

problematickými body, i když s budováním nových parkovišť souhlasí zhruba
polovina dotazovaných. Rozvoj pozemků pro výstavbu nových rodinných
domů představuje prioritu pro 56 % dotazovaných obyvatel, zatímco
výstavba obecních bytů je prioritním bodem pouze pro čtvrtinu respondentů.
Nejmenší zájem o dané body projevili obyvatelé v nejvyšším věku – lze
uvažovat, že jde o starousedlíky, kteří úplně nesouhlasí s rozšiřováním obce.
U podotázek týkajících se lepší sociální pomoci pro seniory nebo výstavby
nových hřišť se nejlépe projevuje zmíněna věková pestrost obyvatelstva. Oba
body byly prioritou pouze pro skupiny, kterých se nepřímo týkaly.
Lze říci, že rozvoj cestovního ruchu neláká obyvatele Suchého Dolu – dvě
nejméně prioritní témata se týkají právě cestovního ruchu. S vybudováním
nového turistického ubytování a podporou rozvoje cestovního ruchu souhlasí
pouze 12 %, respektive 10 % dotazovaných.
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Obr. 8 Prioritní oblasti v obci Suchý Důl
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Na závěr lze říci, že je situace v obci Suchý Důl již poměrně vyhovující, což je
vidět z výsledků dotazování. Místní obyvatelé většinu aspektů ve své obci
chválili,

a

vykrystalizovalo

Nejproblematičtějšími

jsou

se

pouze

bezesporu

několik

problematických

kvalita

bydlení

a

bodů.

nedostatek

parkovacích ploch – daná dvě témata zároveň však nejsou i největšími
prioritami.

Dotazovaní

obyvatelé

před

kvalitou

bydlení

a

parkováním

upřednostňují zachování místního obchodu a vybudování sběrného domu.
Dané dva body jsou největšími prioritami pro všechny věkové skupiny
obyvatel.
Dotazovaní obyvatelé

nejlépe hodnotí životní prostředí a

rozmanitost

kulturních akcí. Kladně hodnocenými tématy jsou i obecní zeleň, bezpečnost
a veřejná prostranství pro setkávání lidí.
Souhrnně lze říci, že se názory obyvatel více rozcházejí v otázce týkající se
priorit. Jde o předvídatelný jev, jelikož různé skupiny obyvatel mají různé
potřeby a zájmy.

5. Co je pro Váš život v obci Suchý Důl nejcennější?
Dotazovaní mohli zmínit kromě negativních aspektů i pozitivní stránky života
v obci Suchý Důl. Zde se většinou opakují témata z předchozích částí
dotazníku. Souhrnně lze říci, že dotazovaní obyvatelé obce nejvíce oceňují
klid, okolní přírodu, sousedské vztahy, rozmanitost kulturních akcí a
občanskou vybavenost obce - obr. 9.
Nejčastějšími odpověďmi na otázku č. 5 byly:


Klid, krásná příroda, vesnická pospolitost;



Obecní úřad, prodejna a pošta, základní a mateřská škola.
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Obr. 9 Nejcennější oblasti objevující se v slovní části dotazníku

DOTAZNÍK Z DRUHÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ

Strategický plán rozvoje obce Suchý Důl
2020–2025

Milí občané,
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Suchý

Důl

zpracovává

v současné

době

nový

Strategický plán rozvoje obce Suchý Důl 2020–2025,
ve kterém chce vyjasnit priority rozvoje na následující roky
a rozvrhnout konkrétní rozvojové činnosti.
Proto prosím z každé následující oblasti vyberte maximálně
4 body, které mají podle Vás nejvyšší prioritu a měly by být
realizovány.
Děkujeme

Vám

za

o budoucnost Vaší obce!

spolupráci

a

projevený

zájem

DOTAZNÍK Z DRUHÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ

CÍL 1: SPOKOJENÝ ŽIVOT V OBCI
1)

Podpora zachování provozu obchodu s potravinami a pošty

2)

Lepší vybavení školských zařízení (ZŠ i MŠ)

3)

Podpora rozvoje služeb v obci (jakých ______________________)

4)

Obnova veřejných prostranství v lokalitě _____________________

5)

Doplnění obecního mobiliáře (lavičky, koše, …)

6)

Posílení sociálních služeb pro seniory

7)

Pravidelná údržba a obnova veřejné zeleně (dendrologické
posouzení)

8)

Podpora informovanosti občanů ohledně možností ekologičtějšího
vytápění (př. kotlíkové dotace)

9)

Komplexní pozemkové úpravy (protierozní opatření)

10)

Podpora obnovování funkcí krajiny (výsadba zeleně, ochrana půdy,
obnova toků apod.)

11)

Budování startovacích bytů pro mladé

12)

Výstavba sociálního bydlení

13)

Rozvoj stavebních ploch pro výstavbu RD

14)

Revitalizace nevyužívaných budov (např. budova bývalé pošty)

15)

Jiné:

DOTAZNÍK Z DRUHÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ

CÍL 2: UDRŽITELNÝ ROZVOJ OBCE
PROSTŘEDNICTVÍM KVALITNÍ TECHNICKÉ A
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
1)

Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení

2)

Vybudování obecní kanalizace a ČOV

3)

Podpora zavedení domácích čistíren odpadních vod nebo jiných
individuálních způsobů čištění

4)

Zvýšení počtu sběrných míst na tříděný odpad a včasný vývoz

5)

Vybudování sběrného dvora v obci

6)

Obnova místních komunikací v lokalitě:

7)

_______________________________________________________
Vybudování chodníků v lokalitě:

8)

_______________________________________________________
Oprava chodníků v lokalitě:
_______________________________________________________

9)

Vybudování dalšího parkoviště

10)

Zajištění bezpečnosti dopravy a provozu v obci (měřiče rychlosti,
zrcadla v nepřehledných úsecích, přechody, apod.)

11)

Zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou

12)

Obnova a výstavba cyklostezek v lokalitě:
_______________________________________________________

13)

Rozvoj mobilního rozhlasu

14)

Zkvalitnění pokrytí signálu obecního rozhlasu v lokalitě:
_______________________________________________________

15)

Jiné:

DOTAZNÍK Z DRUHÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ

CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH

1)

Renovace přírodních a kulturních památek (např. Soudní brána)

2)

Podpora podnikatelů v turistickém ruchu

3)

Budování naučných stezek a informačních tabulí

4)

Propagace obce jako atraktivní oblasti vhodné pro horolezectví,
cykloturismus, religiózní turismus či pěší turistiku

5)

Vybudování ubytovny pro turisty

6)

Oprava obecní hospody

7)

Podpora kulturních, sportovních a společenských akcí

8)

Podpora spolkových činností a občanských sdružení

9)

Podpora aktivit pro seniory - zdravé a aktivní stárnutí (zdravotní,
bezpečnostní a jiné přednášky, společné výlety atd.)

10)

Podpora aktivit pro rodiny s dětmi – pořádání dětských dnů, her

11)

Odkoupení fotbalového hřiště od TJ Sokol Suchý Důl

12)

Rekonstrukce sportovních kabin na hřišti

13)

Oprava a budování dětských hřišť v lokalitě:
_____________________________________________________

14)

Rozvoj sportovní infrastruktury (venkovní workout hřiště,
víceúčelové hřiště)

15)

Stanice první cyklopomoci (přístřešek s pevně uchyceným setem
nářadí pro nejnutnější opravy a seřízení kol)

16)

Jiné:
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VÝSLEDNÁ POCITOVÁ MAPA Z DRUHÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ

PLÁN ROZVOJE
SPORTU OBCE
SUCHÝ DŮL
2020–2025

PLÁN ROZVOJE SPORTU

Obsahem plánu rozvoje sportu v Suchém Dole je vymezení oblastí
podpory sportu, stanovení priorit rozvoje a také konkrétních aktivit
k zajištění kvalitního sportovního vyžití pro občany obce. Součástí
tohoto plánu je rovněž vymezení finančních prostředků z rozpočtu
obce, které jsou potřebné pro naplnění tohoto plánu, časových
možností i personální odpovědnosti.
Plán rozvoje sportu je v souladu se Strategickým plánem rozvoje
obce Suchý Důl. Plánovacím obdobím tohoto dokumentu jsou roky
2020–2025. Plán rozvoje sportu obce Suchý Důl 2020–2025 je
zpracován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů.
Základní pojmy vycházející ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve
znění pozdějších předpisů:
-

Sportem je každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím
organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj
tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování
zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích
všech úrovní, a to individuálně nebo společně.

-

Sportovní organizací je právnická osoba založená za jiným účelem
než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby
činnost v oblasti sportu.

-

Sportovcem je každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce
skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní
organizace evidována.

-

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný
sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

- Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo
jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

PLÁN ROZVOJE SPORTU

Péče o sport patří mezi jeden z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi. Suchý
Důl se proto rozhodl vymezit, ve své samostatné působnosti, postavení
sportu na svém území. Úkolem obce je vytvořit příznivé podmínky pro sport,
zejména:

-

Zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a připravit sportovní talenty,
včetně zdravotně postižených občanů

-

Zajistit výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních
zařízení a poskytnout je pro sportování občanů

-

Kontrolovat účelné využití svých sportovních zařízení

-

Zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu

Obec Suchý Důl si uvědomuje nezastupitelnou úlohu sportu. Snahou obce do
budoucna proto bude motivovat zejména děti a mládež ke vhodnému,
sportovnímu využití volného času a předcházet tak negativním společenským
jevům.
Význam sportu pro děti a mládež:
-

Zdravý životní styl,

-

Sociální kontakt,

-

Smysluplné trávení volného času,

-

Seberealizace,

-

Aktivní odpočinek.

Sport hraje významnou roli také v životě dospělých občanů.
Význam rekreačního sportování:
-

Významný výchovný prostředek,

-

Socializační faktor,

-

Účinná forma primární prevence sociálně patologických jevů mládeže,

-

Důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.

PLÁN ROZVOJE SPORTU

A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
V Suchém Dole je vybudována základní sportovní infrastruktura, která však
není dostačující a potřebovala by do budoucna modernizovat či rozšířit, aby
vyhovovala aktuálním požadavkům ze strany občanů.
V centru obce se nachází travnaté fotbalové hřiště, které je v majetku
Tělovýchovné jednoty Sokol Suchý Důl (dále jen TJ Sokol). Sportoviště je
využíváno zejména členy TJ Sokol a Sborem dobrovolných hasičů (dále jen
SDH). Na jaře a na podzim zde trénují mladí hasiči v počtu 15 členů a
družstvo dospělých, v počtu osmi členů. Členové hasičského sboru využívají
sportoviště k rekreačnímu sportu, nohejbalu, fotbalu či jako prostory sloužící
k pořádání akcí pro veřejnost. Mezi tyto akce patří Suchodolská pouť –
soutěže pro děti či sousedské posezení na Suchodolské pouti při country
hudbě.
Na sportovišti jsou dále vybudované kabiny, které slouží také jako zázemí
pro kulturní akce. V neposlední řadě je budova využívána jako sklad. V
současné době jsou zde uskladňovány např. překážky pro mladé hasiče,
které jsou každoročně obnovovány. Kabiny však nejsou v uspokojivém
technickém stavu a potřebovaly by opravit. Avšak vzhledem k tomu, že
kabiny nepatří do majetku obce, není zatím možné potřebnou opravu
provést.
Počátky tělovýchovné jednoty v Suchém Dole sahají až do roku 1949, kdy
místní národní výbor začal budovat rozsáhlé hřiště. V roce 1959 pak byl
založen tělovýchovný kroužek, který nabízel pravidelné cvičení. Z kroužku se
brzy stala organizovaná tělovýchova.
V průběhu posledních let TJ Sokol upustila od organizování velkých kulturních
akcí a příjmem se staly pronájmy sportovišť na turnaje a soustředění jiných
sportovců, především fotbalistů. K dalším akcím patřilo nové oplocení části
hřiště, vybudování venkovního basketbalového koše. Na činnost TJ přispívá
ze svého rozpočtu obec. Od sportovních svazů získává organizace asi 50 %
částky na své výdaje. V současnosti TJ pořádá pravidelně sportovní akce jako
míčový víceboj, atletický den, biatlon či tradiční běh okolo Čertovy stěny.

PLÁN ROZVOJE SPORTU

Pro menší děti je k dispozici dětské hřiště nacházející se u parkoviště na
okraji obce Slavný. Jsou zde dvě pružinové houpačky letadlo a zebra a
dřevěné autíčko. K posezení jsou tady lavičky, informační tabule a na druhé
straně parkoviště i bezplatné toalety. Hřiště se nachází dále v zahradě
mateřské a základní školy a slouží především potřebám předškolních dětí.
Názory občanů byly zjišťovány v průběhu dotazníkového šetření. Téměř 50 %
občanů je s možnostmi sportovního vyžití v obci spokojeno.

Podobné

množství občanů (55 %) hodnotí pozitivně také dětská hřiště a místa pro
hraní dětí.

Lze říci, že obec všechny akce spolků a sportovní činnost podporuje. Na
akcích se podílí finančně i materiálně (ceny pro vítěze, drobné vybavení).

PLÁN ROZVOJE SPORTU

SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Pozitivní postoj zástupců místní
samosprávy k rozvoji oblasti sportu

Nedostatek jednoduchých otevřených
prostranství pro některé sportovní
aktivity

Zájem občanů o sportovní akce a
aktivity

Zhoršený stav sportovních kabin na
hřišti

Silná tradice spolkové činnosti, řada
aktivně působících spolků se
zaměřením na sport

Neúplná informovanost občanů o rozvoji
sportu v obci

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Rozvoj spolkových činností v obci

Prohlubující se podceňování významu
sportu

Zajištění modernější vybavenosti
sportovních zařízení

Pokles zájmu mládeže o sportování v
souvislosti s nárůstem nabídky jiných
volnočasových aktivit

Potenciál rozšíření společných
meziškolních či meziobecních
sportovních aktivit a klání

Nedostatek finančních prostředků na
provoz a investice v případě stávajících
zařízení

PLÁN ROZVOJE SPORTU

B. PRIORITNÍ OBLASTI
1. SPORT PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 Popis priority: Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný
růst a psychický vývoj. Sport má značný vliv na chování dětí a
mládeže, jako silný výchovný prostředek a prevence sociálně
patologických jevů. Cílem je podnícení zájmu o sport, vypěstování
samozřejmé každodenní potřeby mladých.
o

Opatření

1.1.:

Zabezpečení

kvalitního

a

moderního

materiálního a prostorového zázemí pro sportovní aktivity a
hry dětí, podpora tělovýchovných aktivit pro děti a mladistvé.
1.1.1. Aktivita

Podpora činnosti místních sportovních oddílů zaměřených
na děti a mládež

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Suchý Důl
Odpovědnost: Obec Suchý Důl
Termín realizace: Průběžně

1.1.2 1.1.2 Aktivita

Podpora ZŠ v oblasti zajišťování adekvátního a moderního
zázemí pro tělocvičné činnosti

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Suchý Důl
Odpovědnost: Obec Suchý Důl
Termín realizace: Průběžně

1.1.3 Aktivita

Údržba a zajišťování bezpečnosti stávajících dětských hřišť

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Suchý Důl
Odpovědnost: Obec Suchý Důl
Termín realizace: Průběžně

PLÁN ROZVOJE SPORTU

2. SPORT PRO VŠECHNY
 Popis priority: Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný
sport a sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám
obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou
třídu nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravého životního stylu,
sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace a
aktivní odpočinek.
o

Opatření

2.1.:

zajištění

dalších

Vytvoření
možností

organizačního i
zábavy

pro

ekonomického

všechny

věkové

kategorie žijící na území obce. Obec bude nadále podporovat
sportovní akce pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel.

2.1.1 Aktivita

Podpora činnosti místních sportovních oddílů

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Suchý Důl
Odpovědnost: Obec Suchý Důl
Termín realizace: Průběžně

2.1.2 Aktivita

Rekonstrukce kabin na fotbalovém hřiště

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Suchý Důl
Odpovědnost: Obec Suchý Důl
Termín realizace: Průběžně

2.1.3 Aktivita

Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení
volného času a podpora v oblasti propagace sportovních akcí

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Suchý Důl
Odpovědnost: Obec Suchý Důl
Termín realizace: Průběžně

PLÁN ROZVOJE SPORTU

2.1.4 Aktivita

Podpora cyklodopravy – údržba a modernizace stávajících
cyklotras

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Obec Suchý Důl
Odpovědnost: Obec Suchý Důl
Termín realizace: Průběžně

