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ÚVOD: 
 
 
 
     Na základě podnětu starosty Oldřicha Koblížka se zastupitelstvo Obce Vraclav 
rozhodlo pozvat všechny občany obce k tvorbě společného strategického plánu 
zpracovaného s účastí všech, které zajímá obec, jako veřejný prostor a místo pro 
život. 
Společná strategie je zpracována komunitně týmovým způsobem se zapojením 
občanů, zastupitelů a podnikatelů a všech věkových  
a zájmových skupin, které cítily potřebu se do tvorby zapojit. 
 
        
      Strategický dokument vychází z aktuálního auditu zdrojů  
a vedle územního plánu obce se stává základním strategickým rozvojovým 
dokumentem pro přípravu střednědobých a operativních plánů nejenom Vraclavi, ale 
chce přispět svým dílem a příkladem  
i k rozvoji a spolupráci sousedních obcí a celého regionu MAS. 
 
           
V prvním čtvrtletí 2017 proběhla týmová evaluace a aktualizace strategie. 
Aktualizované údaje jsou uvedeny modře, v případě, že se aktualizace týká většiny 
kapitoly, je modře i název kapitoly 
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SCHVALOVACÍ  DOLOŽKA 
 

 
 

Strategický rozvojový plán obce Vraclav 
na roky 2014 – 2025 

 
byl zastupitelstvem obce Vraclav schválen jako součást základních 
dokumentů obce na řádné veřejné schůzi zastupitelstva dne            2014 
 
     Jméno    Podpis 
Pro přijetí hlasovali:           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proti přijetí hlasovali:   
 
 
 
 
 
 
Zdrželi se hlasování:                   
 
 
 
 
 
Nepřítomni:                           

 
    
 
 
Občané obce byli se strategií seznámeni na veřejném setkání dne……............,  na  
internetových stránkách obce a zájemci si mohou vyzvednout kompletní Strategii na 
obecním úřadu na CD. Výtah a vysvětlení článků strategie bude publikováno ve 
zpravodaji č.1 /2014.  

 
   Kulaté razítko obce 
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2.  STRATEGICKÁ VIZE 2025 
 
 
 
Vraclav i Sedlec jsou atraktivními místy pro stávající i nové obyvatele včetně 
mladých rodin. Obec buduje a zkvalitňuje infrastrukturu, veřejná prostranství, 
místa setkávání, veřejné komunikace a pečuje o svůj vzhled. 
 
Ve Vraclavi jsou škola i školka plně obsazené dětmi. Škola je přitažlivá pro 
místní děti. Škola je vzdělávacím centrem obce přístupným všem věkovým 
kategoriím. 
 
Obec zdobí bohatá činnost spolupracujících spolků udržujících tradice. 
Občané, zejména mladí, znají historii obce, jsou motivováni k přebírání 
tradičních zvyků. 
 
Nejsou zde supermarkety, prosperují živnostníci a obchodníci, jsou plné 
hospody. Hřiště jsou vybavena a využívána všemi generacemi. 
 
Zemědělci se vrátili k tradičnímu hospodaření. Je zachována typická česká 
krajina, kterou doplňuje nový rybník. Obec neznečišťuje ŽP. Jsou využívány 
prostory a pozemky vhodné k podnikání. 
 
Podnikatelé a řemeslníci spolupracují s obcí a zajišťují pracovní místa. 
Veřejnost se zajímá o dění v obci a ta je finančně soběstačná. 
 
Vraclav patří k turisticky významným cílům ve východních Čechách. 

 

 

 
3.  PROCES TVORBY STRATEGIE 

  
FÁZE PROCESU 
 
První fáze byla komunitně týmová práce s facilitací 
S důrazem na spolupráci v týmu a týmovou kulturu a dávající rovný hlas všem jeho 
členům. 
 
Cíli první – skupinové fáze, která proběhla s facilitací, bylo: 
 

- Oslovit všechny občany obce a zapojit je do tvorby strategie 
prostřednictvím komunitně plánovací společné dílny. 
  

- Z nejaktivnějších účastníků úvodní společné práce, kteří reprezentovali jak 
veřejný sektor, tak podnikatele i občanskou společnost byl 

     vybudován strategický tým dále doplněný o klíčové aktéry 
     Vraclavi. 
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-    V týmu byla provedena S.W.O.T. analýza obce (analýza silných 
 a slabých stránek, příležitostí a hrozeb).  
 
- Byl týmem vypracován audit zdrojů Vraclavi s využitím technik týmové 

práce. 
 
-     Formulována strategická vize obce pro rok 2025. 
  
-  Formulovány priority strategie členěné na opatření jako cesty 

 k naplnění strategické vize. 
  

-  Byly dohodnuty termíny aktualizace strategie. 
 
 
Druhá fáze byla zpracována expertně (Partnership-EŠP, o.s.) a obsahuje 
 
  -     sociodemografickou analýzu s komentáři k dílčím charakteristikám 
    

-  proces tvorby strategie 
 

-     editaci práce týmu (bez věcných změn) – struktura a uspořádání hesel 
       S.W.O.T. analýzy podle tématických okruhů a formální doplnění  
       procesních parametrů a příloh 
  
-      komentáře ke S.W.O.T analýze a k auditu zdrojů 
 
-   rozbor návaznosti strategie na další strategické dokumenty obce 
 
-      redakci a zpracování strategie do formy dokumentu 

 
 
STRATEGICKÝ OBČANSKÝ TÝM 
 
Strategický komunitní tým obce byl utvořen takto: 
 
Po realizaci úvodní komunitní dílny, na niž byli pozváni všichni občané, byli do 
strategického týmu pozváni nejaktivnější účastníci komunitního workshopu, 
opakovaně osloveni zastupitelé obce, učitelé školy a členové spolků a NNO tak,  
aby byly zastoupeny všechny místní části a cílové i věkové skupiny obyvatelstva. 
Výzva byla zveřejněna s tím, že se může zúčastnit kdokoliv, komu jde o rozvoj 
Vraclavi a chce se na této práci podílet. 
Oslovení zajišťoval prostřednictvím několika komunikačních kanálů starosta. 
V týmu spolupracovalo 18 lidí, z toho 7 členů zastupitelstva, 6 žen. Podíl na práci 
týmu a rozsah týmové práce jsou zachyceny v sumáři týmové práce níže. 
Průměrný věk členů týmu byl 45,8 let a byly zastoupeny všechny věkové, zájmové  
i profesní kategorie občanů. Tým se scházel na večerních schůzkách, na termínu 
konání se vždy dohodl na schůzce předchozí. Schůzky byly obvykle tříhodinové 
s jednou přestávkou v půli. Kromě komunitní dílny se konalo 5 schůzek.   
Členové týmu odpracovali ve svém volném čase v týmu strategie celkem 183 hodin 
(člověkohodin). 
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Členové týmu 
 

Jméno Věk Sektor Zaměstnání Zastupitel 

Marie Drdajová 67 O důchodce ne 

Květuše Škopová 59 O důchodce ne 

Jiří Táborský 61 V zedník ano 

Karolína Kyselová 16 O student ne 

Milan Jiroušek 36 O vedoucí nákupu ne 

Miloš Tuček 58 S/V OSVČ - projektant ano 

Jaromír Soušek 37 V správce ne 

Ing. Ladislav Novák 63 S/V 
OSVČ - pojišťovací 
makléř 

ano 

Oldřich Koblížek 55 V starosta obce ano 

Pavel Kovačka 38 O logistik ne 

Mgr. Pavlína Filipi 43 V ředitelka ZŠ a MŠ ne 

Jana Jonášová 56 O vedoucí kuchařka ne 

Jan Zerzán 44 V nástrojař ano 

Zdeněk Brýdl 40 V 
vedoucí oddělení, 
vedoucí žák. fotbalu 
při Sokolu Vraclav 

ne 

Ing. Pavel Osinek 41 V technik ano 

Bořivoj Pitra 57 V úředník ano 

Barbora Osinková 16 O student ne 

František Novák 37 V 
předseda MS Vrcha, 
vedoucí skautů 

ne 

 
Sektor: veřejný – soukromý – občan 
 
 
 
 
ZPŮSOB PRÁCE TÝMU 
 
Tým pracoval podle pravidel, která za souhlasu všech členů přijal.  
Jejich dodržování bylo úkolem facilitátora týmové práce. 
Ten sledoval rovněž procesní kroky vedoucí ke splnění cílů a řídil procesy. 
Byly využívány metody týmové práce, zejména brainstorming, práce ve skupinách,  
a metoda OPERA. Facilitátor nezasahoval věcně do práce a neomezoval ani 
neusměrňoval členy týmu v jejich názorech. 
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Pravidla strategického týmu 
 

1. Všichni jsme si rovni 

2. Navzájem si nasloucháme 

3. Nezavrhujeme (zvážíme) každý nápad – názor 

4. Aktivně spolupracujeme 

5. Snažíme se být dochvilní 

6. Pravidla jsou otevřený systém 

 

 

I když výslovně nebylo formulováno schvalovací pravidlo, schválení probíhalo za 
souhlasu všech členů. 
Vždy po seznámení s programem dílčího setkání se tým seznámil s výsledky 
dotazníku zpětné vazby z minulé schůzky, zohlednil a zapracoval závěry pro další 
práci. 
Hlavní náplň každé schůzky byla facilitovaná tvůrčí práce v týmu s co nejvyšším 
využitím spolupráce, kreativity a synergie za respektování pravidel. 
Na konci schůzky se členové týmu písemně vyjádřili k průběhu a závěrům ve 
zpětnovazebním dotazníku.  
Klíčové zpětnovazební ukazatele jsou v následující tabulce. 
 
 
ZPĚTNÁ VAZBA – VYBRANÉ UKAZATELE 
(procenta pozitivity odpovědi při schůzkách týmu) 
 
 

Datum 18.6.2013 27.6.2013 28.8.2013 3.9.2013 30.1.2014 

Jste spokojeni s dnešním 
setkáním? 

70% 96% 92% 94% - 

Jste spokojeni s výsledkem práce 
týmu na strategii obce? 

- - - - 97% 

Pocítili jste synergii – sílu týmu 
v průběhu dnešní práce? 

- 87% 87% 88% - 

Co dnes v programu chybělo? (nic) 92% 96% 100% 94% 100% 

Vystihuje dle Vašeho názoru 
dnešní SWOT analýza situaci 
v obci? 

77% 79% - - - 

Souhlasíte s rozdělením hesel 
SWOT analýzy do uvedených 
oblastí? 

- - - 94% - 

Je vize formulována jasně, 
srozumitelně a postihuje místní 
specifika? 

- - 95% 97% - 

Jste spokojeni s facilitací? 85% 100% 92% 94% 97% 

Souhlasíte s navrhovanými 
prioritami a opatřeními? Postihují 
všechny oblasti rozvoje obce? 

- - - 97% 90% 
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Komentáře členů týmu Co chybělo, co chcete doplnit 
 
1. setkání – Budování týmu 18. 6. 2013 
 
Co Vám chybělo? Co byste se chtěli dozvědět? 

- Na jak dlouho 
 

Co by měla obsahovat vize obce na rok 2025? 
- Dohodu 
- Plán dalšího rozvoje obce přece. 
- Podstatné věci 
- Konkrétní věci, ne obecné fráze. 
- Další úspěšný rozvoj obce 
- Rozvoj obce. Životní prostředí. 
- Měla by obsahovat vše, co vede ke spokojenému životu občanů obce. 
- Měla by obsahovat to, na čem se jako skupina dohodneme. 
- Vznik komunitní školy 
- Hlavní směry, resp. cestu, k fungující venkovské obci. 
- Zapojení občanů 
- Konkrétní body rozvoje obce s využitím jejího historického potenciálu. Pokusit se o změnu 

myšlení lidu, aby se zapojili do života obce. 
- Měla by obsahovat podněty, kterými se chce obec zabývat, aby se zlepšila životní úroveň. 
- Zlepšení života na vesnici; společenské, sportovní příležitosti a vybavenost 

 
Chcete něco sdělit nebo se zeptat? 

- Určitě pokračovat 
- Ne 
 

 
Setkání strategického týmu 27. 6. 2013 
 
Co Vám chybělo?  

- slabá docházka 
 

Chcete něco sdělit nebo se zeptat? 
- Dovnitř týmu – slabá účast 
- ani ne 
- Popřát příjemný večer 
- ne 
 
 
 

Setkání strategického týmu 28. 8. 2013 
 
Co Vám chybělo? Co byste se chtěli dozvědět? 
 
Chcete něco sdělit nebo se zeptat? 

- ne 
 
 

 
Setkání strategického týmu 3. 9. 2013 
 
Co Vám chybělo? Co byste se chtěli dozvědět? 

- lidi 
 

Chcete něco sdělit nebo se zeptat? 
- ne 
- ne 
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- ne 
 

 
 
Setkání strategického týmu 30. 1. 2014 
 
Co Vám chybělo? Co byste se chtěli dozvědět? 

 
Chcete něco sdělit nebo se zeptat? 

- Ne, již jsem sdělil v diskuzi  
 
 
 
 

 
Prezenční listina a sumář týmové práce 

  
V prvním čtvrtletí roku 2017 byla provedena evaluace a aktualizace strategického 
plánu obecním komunitním týmem ve složení v tabulce níže. Proběhlo opětné 
budování týmu, jenž se dohodl na respektování pravidel přijatých původním týmem 
při tvorbě strategie. Byla částečně aktualizována sociodemografická data, doplněna 
SWOT analýza, do strategie jsou doplněny srovnávací mapy krajiny území, 
poznámky z evaluace a komentáře. Byla přidána nová opatření a návaznosti na 
strategie vyšší. Strategie je formálně i věcně připravena aby byla základem pro 
střednědobé a operativní plánování v obci. 
 
 

 Datum 18. 6. 2013 27. 6. 2013 28. 8. 2013 3. 9. 2013 30. 1. 2014 

 Jméno Hodin 3 3 3 3 3 

CELKEM 183      

Marie Drdajová 12 X  X X X 

Květuše Škopová 9 X X X   

Jiří Táborský 15 X X X X X 

Karolína Kyselová 6 X  X   

Milan Jiroušek 9 X  X X  

Miloš Tuček 15 X X X X X 

Jaromír Soušek 12 X X  X X 

Ladislav Novák 15 X X X X X 

Oldřich Koblížek 15 X X X X X 

Pavel Kovačka 9 X  X X  

Pavlína Filipi 12 X  X X X 

Jana Jonášová 3 X     

Jan Zerzán  15 X X X X X 

Zdeněk Brýdl 6 X X    

Pavel Osinek 9 X   X X 

Bořivoj Pitra 15 X X X X X 

František Novák 3   X   

Barbora Osinková 3   X   
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Jméno Věk Sektor Zaměstnání Zastupitel 

Eva Kulhavá 61 O prodavačka  

Martin Knil 45 O dělník  

Jiří Táborský 64 O zedník/důchodce  

Marie Drdajová 70 O kuchařka/důchodkyně  

Jiří Holomek 69 O elektrikář  

Jaromír Soušek 40 O 
správce obecního 
majetku 

 

Bořivoj Pitra 61 V místostarosta ano 

Libor Liml 56 O mistr výroby  

Pavel Volák 57 P truhlář  

Petr Kulhavý 36 O projektant  

Miloš Tuček 62 V projektant ano 

Liana Špatenková 34 P OSVČ restaurátorka  

Oldřich Koblížek 58 V starosta ano 

Mgr. Pavlína Filipi 46 V ředitelka  

Luděk Špatenka 50 P kameník  

Jan Zerzán 48 V nástrojař ano 

Věra Abrahámová 69 O přadlena/důchodkyně  

Václav Šprojcar 38 O řidič  

Květa Škopová 62 O prodavačka/důchodkyně  

Jitka Exnerová 63 O zdravotnice  

Miroslav Mikelka 68 O zámečník  

Zdeněk Brýdl 44 O 
zaměstnanec 
autoservisu 

 

Michal Rozlivka 40 P soukromý zemědělec  

Ing. Pavel Osinek 45 V technik ano 

MgA. Jakub Vlček 37 V sochař ano 

Ing. Ladislav Novák 66 V finanční poradce ano 

Olga Prušková 73 O důchodkyně/zemědělství  
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4.  SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA 

I. Úvod 

 Obec Vraclav leží v nadmořské výšce 310m ,v okrese Ústí nad Orlicí přibližně 
4 km na západ od Vysokého Mýta. První písemné zmínky o obci se datují k roku 
1073. 
 

 

  
 
 Ke konci roku 2016 žilo ve třech místních částech obce celkem 761 obyvatel. 
Údaj s posledního sčítání uvádí 288 domů. 
 
Vraclav je tvořena místními částmi : 

 Vraclav 

 Sedlec 

 Svatý Mikuláš 

 
 Půdní fond, který zahrnuje 1389 ha tvoří z přibližně 79% zemědělská půda, z 
převážné části pole. Díky velkému podílu polí je index ekologické stability katastru 
obce nízký. 
 

 

Ilustrace 1:  Geografické umístění obce Vraclav 
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II. Obecná demografie 

 Pro účely srovnání jsou sociodemografické údaje obce zasazeny dle možnosti 
datových zdrojů do časových řad a porovnávány s územními celky: 

 okres Ústí nad Orlicí 

 Pardubický kraj 

 Česká republika 

 
  

 

 
 
 Počet obyvatel na historickém území Vraclavi od konce 19. století do sčítání v 
roce 2001 (přibližně 120 let) vytrvale klesal. V roce 2011 poprvé po 130ti letech došlo 
k mírnému nárůstu. K nejprudšímu poklesu v počtu obyvatel došlo v období 1930-
1950, kdy pokles činil 25%. 
 Dalších padesát let od roku 1950 do roku 2001 počet obyvatel dále klesal. Při 
posledním sčítání v roce 2011 počet obyvatel mírně vzrostl. Poslední údaj z 31. 
prosince roku 2016 uvádí opětovný nárůst na současných 761 obyvatel. 

 
 

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950

Počet obyvatel

Počet domů 227 232 237 242 246 247 259 273

1961 1970 1980 1991 2001 2011 2016

Počet obyvatel 938 893 862 806 739 723 761

Počet domů 258 252 239 279 281 288 -

1 350 1 439 1 424 1 408 1 369 1 372 1 372 1 021

Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel na historickém území Vraclavi; zdroj malý lexikon obcí ČSÚ 
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Graf 1 : Vývoj počtu obyvatel a domů na historickém území Vraclavi; zdroj  malý lexikon obcí ČSÚ 
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 Srovnání počtu obyvatel mezi jednotlivými porovnávanými oblastmi bylo 
provedeno pomocí indexování absolutních hodnot parametrů obce a jednotlivých 
oblastí. Hodnoty z roku 1991 jsou považovány za 100%. Hodnoty ostatních let jsou 
uvedeny jako poměr k hodnotě z roku 1991. Tímto způsobem můžeme porovnat 
vývoj mezi jednotlivými oblastmi bez zkreslení způsobeném rozdílnými absolutními 
počty.  
  

 
 

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950

Vraclav

Okres

Kraj

ČR

1961 1970 1980 1991 2001 2011 2016

Vraclav 938 893 862 806 739 723 761

Okres

Kraj

ČR

1 350 1 439 1 424 1 408 1 369 1 372 1 372 1 021

150 395 152 496 154 673 154 328 160 828 152 120 155 436 124 103

486 227 508 728 518 094 528 830 551 164 531 909 544 849 448 382

7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086

129 516 129 898 136 210 136 150 138 247 139 178 138 038

483 254 488 766 512 573 508 718 508 281 516 411 517 087

9 571 531 9 807 696 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 505 445 10 578 820

Tabulka 2: Porovnání vývoje počtu obyvatel ve Vraclavi, okrese, kraji a ČR; zdroj malý lexikon obcí ČSÚ 
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Graf 2: Počet obyvatel indexovaný k 31.12.1991; zdroj ČSÚ 
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 Ve Vraclavi poklesl nejméně ze všech sledovaných územních celků počet dětí 
(skupina 0-14 let). Podobně jako v ostatních porovnávaných územních celcích v 
podstatě stagnoval procentní podíl obyvatel věkové skupiny 15-64 let a nezvýšil se 
procentní podíl obyvatel nad 65 let. 
 Pokud se podíváme na jednotlivé skupiny podrobněji, pak v roce 2015 byl 
absolutní počet dětí nižší o cca 24% oproti roku 1991. Počet obyvatel v ekonomicky 
aktivním věku se nezměnil a počet obyvatel v důchodovém věku vzrostl o 16%. 

 
 
  

 
 
  
 
 

0-14 15-64 65+

Vraclav 1991 164 496 121

Vraclav 2001 111 515 122

Vraclav 2011 124 513 113

Vraclav 2015 125 496 140

okres 1991

okres 2001

okres 2011

Okres 2015

kraj 1991

kraj 2001

kraj 2011

Kraj 2015

ČR 1991

ČR 2001

ČR 2011

ČR 2015

30 013 89 555 16 910

24 026 95 419 18 349

21 470 95 698 22 010

21 691 91 182 25 306

107 469 337 304 64 510

83 924 351 803 71 449

77 030 354 670 84 711

79 315 341 189 95 645

2 120 802 6 876 788 1 314 958

1 621 862 7 170 017 1 414 557

1 541 241 7 262 768 1 701 436

1 623 716 6 997 715 1 932 412

Tabulka 3: Porovnání věkové struktury obyvatel Vraclavi, okresu, kraje a ČR; 

zdroj SLDB 1991, 2001, 2011, údaje za obce 2015, ČSÚ 

natalita mortalita imigrace emigrace

1971-1980 170 128 140 237 42 -97 -55 0

1981-1990 110 116 178 217 -6 -39 -45 0

1991-2000 63 97 184 232 -34 -48 -82 0

2001-2010 90 90 167 171 0 -4 -4 0

2011-2016 48 47 120 99 1 21 22 0

celkem 481 478 789 956 3 -167 -164 0

přirozený 

přírůstek

přírůstek z 

migrace

přírůstek 

celkem

změna 

území

Tabulka 4: Vývoj přírůstku obyvatel Vraclavi v letech 1971-2016; zdroj ČSÚ 
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V letech 1971-2012 nedošlo k připojení nebo odtržení částí obce. Celkově přibylo 3 
obyvatel přirozeným přírůstkem a o 167 obyvatel klesl počet obyvatel v důsledku 
stěhování. Nejvyšší úbytek zaznamenala obec v letech 1981-2000. V letech 2001-
2010 došlo k velmi mirnému úbytku obyvatel. Naopak  v posledních dvou letech 
(2011-2012) zaznamenává obec výrazný přírůstek z migrace a mírný přírůstek 
přirozený.  Nejvýraznější podíl na úbytku obyvatel letech 1971-2000 má emigrace. 
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Graf 4 Demografický pohyb obyvatel ve Vraclavi r. 1971-2016, ČSÚ 
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III. Vzdělanost  

 
 

 

Graf 5: Struktura vzdělanosti r. 2001; zdroj 

ČSÚ
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Graf 6: Struktura vzdělanosti r. 2011; zdroj 

ČSÚ
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Ve struktuře vzdělanosti došlo na úkor vzdělanostních skupin neobsahujících 
maturitní zkoušku k posílení skupin vyššího středního s maturitou a vysokoškolského 
vzdělání. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel se téměř zdvojnásobil. Zvýšení  
o 25% ve skupině vysokoškolského vzdělání bylo v porovnání s ostatními regiony 
výraznější. 
 

Tabulka 5: Porovnání struktury vzdělanosti ve Vraclavi, okrese, kraji a ČR v letech 2001-

2011; zdroj ČSÚ 

SLDB
2001 2011

Vraclav 152 293 153 23 8 106 245 169 45 6

okres 446 513

kraj

ČR

základní 

vč.  

neukonče-

ného

střední vč. 

vyučení 

(bez 

maturity)

úplné 

střední (s 

maturitou) 

a vyšší 

odborné

vysoko- 

školské

bez 

vzdělání

základní 

vč.  

neukonče- 

ného

střední vč. 

vyučení 

(bez 

maturity)

úplné 

střední (s 

maturitou) 

a vyšší 

odborné

vysoko- 

školské

bez 

vzdělání

26 687 46 375 33 171 7 086 21 674 42 514 36 114 10 163

96 137 172 362 118 648 29 662 1 673 77 974 159 784 135 844 43 246 1 911

1 975 109 3 255 400 2 431 171 762 459 37 932 1 574 856 2 963 972 2 794 996 1 117 830 47 253
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IV. Náboženství 

 

 

 

Graf 8: Uvedené náboženství r. 2011; zdroj 
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Graf 7: Uvedené náboženství 

r.2001
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Při sčítání v roce 2011 odmítlo napříč všemi regiony téměř 50% obyvatel uvést 
svoji příslušnost k církvi. Ve Vraclavi poklesl počet obyvatel uvádějících, že jsou  
bez náboženského vyznání. Velmi výrazně poklesl počet obyvatel hlásících se  
k některé z církví a nejvýrazněji vzrostla skupina obyvatel, u kterých nebyl zjištěný 
vztah k církvi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabulka 6: Porovnání struktury náboženského vyznání ve Vraclavi, okrese, kraji a ČR v 

letech 2001-2011; zdroj ČSÚ 

SLDB
2001 2011

bez vyznání věřící nezjištěno bez vyznání věřící nezjištěno

Vraclav 418 264 57 234 109 335

okres

kraj

ČR

80 148 45 724 13 515 47 172 19 597 61 253

299 199 162 695 46 387 178 566 70 150 232 034

6 039 991 3 288 088 901 981 3 612 804 1 467 438 4 774 323
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V. Národnostní složení 
 

 
Při sčítání obyvatelstva v roce 2011 uvedlo svoji národnost méně obyvatel. Došlo 

k poklesu počtu obyvatel hlásících se k české národnosti. 

 

 

Graf 9: Národnostní složení r. 2001; zdroj 

ČSÚ
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Graf10: Národnostní složení r. 2011; zdroj 

ČSÚ

obec

okres

kraj

ČR

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

521 72%

97 845 72%

362 436 72%

6 732 104 66%

Národnost

2011

česká moravská ostatní + neuvedeno

  

Tabulka 7: Vývoj struktury uváděné národnosti ve Vraclavi, okrese, kraji a ČR; zdroj ČSÚ 

SLDB
2001 2011

česká moravská česká moravská

Vraclav 716 2 18 521 3 196

okres 387 398

kraj

ČR

ostatní + 

neuvedeno

ostatní + 

neuvedeno

134 158 3 611 97 845 36 752

489 142 3 132 10 763 362 436 4 514 137 061

9 249 777 380 474 426 982 6 732 104 522 474 2 967 280   



 
 

23 

VI. Nezaměstnanost  

 
 Časový průběh míry nezaměstnanosti ve Vraclavi kopíruje trendy v ostatních 
srovnávaných územích jak v sezónnosti, tak v rámci hospodářského cyklu. Hodnoty v 
obdobích vyšší nezaměstnanosti bývají vyšší a v dobách nižší nezaměstnanosti nižší 
než průměrné údaje za okres či kraj. 
 V roce 2012 došlo v souvislosti se změnou řízení Úřadů práce a v souvislosti s 
úspornými opatřeními ve státní správě k omezení podrobnosti údajů o 
nezaměstnanosti. Z tohoto důvodu obsahuje počínaje rokem 2012 graf pouze data 
za okres, kraj a republiku. 
 Obecně míra nezaměstnanosti dosáhla v posledních deseti letech svého 
maxima v roce 2010. Od té doby vykazuje setrvalý klesající trend. S ohledem na 
dřívější míru korelace lze odhadnout míru nezaměstnanosti ve Vraclavi na úrovni 2-
4%. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Nezaměstnanost

Vraclav okres Ústí nad Orlicí kraj Pardubický ČR

n
e

z
a

m
ě

s
tn

a
n

o
s

t 
(p

ro
m

ile
)

Graf11: Míra nezaměstnanosti r. 2005-2017; zdroj MPSV 
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VII. Vybavenost obce 

Ve Vraclavi je veřejný vodovod a kanalizace s dílčím napojením na ČOV.  Obec 
je plně plynofikována. 

Obyvatelé mohou využít služeb fungující mateřské školky, základní školy pro 
první až pátý stupeň a dvou knihoven.  

Obec má dobré napojení na silniční síť. V obci je 5 autobusových zastávek ve 
dvou místních částech. Železnice obcí nevede.  

VIII. Krajina a nemovité kulturní památky 

Krajina 
 
Index ekologické stability (KES) Vraclavi je 0,32. 
KES – Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv. stabilních  
a nestabilních krajinotvorných prvků. 
 

Stabilní prvky Nestabilní prvky 

Lesní půda Orná půda 

Vodní plochy a toky Antropogenizované plochy 

Trvalý travní porost Chmelnice 

Pastviny  

Mokřady  

Sady  

Vinice  

 
 
Hodnoty koeficientu jsou interpretovány následovně: 
 
KES <= 0,1 území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické 
funkce musí být trvale nahrazovány technologickými zásahy 
0,1< KES <= 0,3  území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením 
přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány 
technickými zásahy 
0,3 < KES <= 1,00  území intenzivně využívané zejména zemědělskou 
velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich 
značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie 
1,00 < KES < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně  
v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba 
energo-materiálových vkladů 
KES >= 3,00  přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky 
stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. 
 
Následující dva letecké snímky ukazují strukturu krajiny Vraclavi v roce 1954 
(první snímek) a v roce 2010 (druhý, barevný snímek) Zdroj: www.cenia.cz 
(portál MŽP) 
 

http://www.cenia.cz/
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Kulturní památky 
 

Evidenční číslo Název památky Místní část 

18399 / 6-4095 Kostel Nanebevzetí Panny Marie se zvonicí 
 
Venkovský, původně raně gotický kostel, upravovaný 
kol.r.1618, se samostatně stojící zvonicí, v barokní 
úpravě a dostavbě po požáru r. 1719, zvonice po požáru 
r. 1737. Objekt s bohatou stavební historií, spojující 
aditivně gotickou i barokní fázi.  

Vraclav 

100263 Hasičská zbrojnice na návsi 
 
Venkovská návesní hasičská zbrojnice z 1. pol. 19. 
století, představuje jeden z nejstarších dochovaných 
objektů svého druhu v Pardubickém kraji. Hodnotný 
příklad zděné lidové stavby v charakteristickém 
provedení z opuky, dotvářející prostředí návsi.  

Vraclav 

101687 Venkovská usedlost č.p. 47 
 
Rozlehlá selská usedlost z 1.pol.19. století na 
Vysokomýtsku, tvořící čtyřstranný dvůr, v tradiční již 
zděné podobě z místní opuky s hliněnými omítkami. 
Autenticky zachovaná dispozice, stavební detaily a 
konstrukce, včetně klenutých sklepů.  

Vraclav 

37712 / 6-5514 Venkovský dům č.p. 49 
 
Roubený dům venkovské usedlosti se světnicí typu jizby 
dendrochronologicky datovanou do r. 1651 a patrovým 
komorovým dílem. Jeden z nejstarších příkladů lidové 
architektura regionu, dokládající přeměnu jizby na 
světnici z období třicetileté války.  

Vraclav 

26838 / 6-4096 Kostel sv. Václava, bývalý - fragmenty ve zdivu 
 
Původně románský kostel ze 13. století, zrušený r. 1786, 
přestavěný po požáru r. 1841 na patrový hostinec s 
pavlačí do dvora. Významný doklad raného historického 
vývoje obce a ojedinělý doklad románské architektury 
regionu.  

Vraclav 

10274/6-5740 Kamenný smírčí kříž  
 
při silnici je jedním z mála dochovaných zástupců svého 
typu na Vysokomýtsku, pravděpodobně připomínající již 
neznámou tragickou událost v místě. Doklad uplatňování 
dobového smírčího práva.  
 
 

Sedlec 
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11135/6-5907 Venkovská usedlost č.p. 16 
 
Klasicistní venkovská zděná usedlost z doby po požáru 
vsi r.1852, s charakteristickou siluetou většího a 
menšího štítového objektu (obytného patrového domu a 
nižšího výměnku), propojených zdí s branou a brankou. 
Příklad tradiční venkovské stavby z opuky.  

Sedlec 

46716/6-4094 Kostel sv. Mikuláše 
 
Vrcholně barokní poutní kostel z let 1724-26 postavený 
na terase ve strži nad léčivým pramenem, podle plánů 
C.A.Canevaleho. Spolu s obnovenou poustevnou z r. 
1692 tvoří urbanisticky hodnotný soubor, s expozicí 
barokního umění východočeského regionu.  

Svatý Mikuláš 

24876/6-4093 Výšinné opevněné sídliště – hradiště; archeologické 
stopy 
 
Hradiště z pol. 11. století, snad sídlo prince Vratislava, 
ve výhodné poloze nad řekou Loučnou poblíž Trstěnické 
stezky. Mnohovrstevnatá archeologická lokalita, jejíž 
pravěké pozůstatky překrylo slovanské osídlení.  

Svatý Mikuláš 

16276/6-4554 Lázeňský dům č.p. 5 
 
Původně barokní lázeňský dům z let 1711-19, později 
hostinec, situovaný pod poutním kostelem sv. Mikuláše, 
v historizující úpravě asi z r.1891. Doklad barokních 
poutních tradic založených na zázračných účincích 
léčivého pramene.  

Svatý Mikuláš 

 

  

 
IX. Struktury občanské společnosti ve Vraclavi 
 
 
331 – Příspěvková organizace IČ 
Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí 
Vraclav 52 71008934 
 
 
706 – Spolek 
Občanské sdružení Vesnice 
Vraclav 183 26589354 
Adykt 
Vraclav, Sedlec 15 26983419 
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z.s. Patriot - Klub vojáků v záloze Pardubického kraje 
Vraclav, Svatý Mikuláš 30 27054781 
Spolek BAMAZUP Vraclav 
Vraclav 44 04808002 
Spolek přátel táborových her (SPTH) 
Vraclav 141 04859120 
TJ Sokol Vraclav 
Vraclav 49317121 
Tělovýchovná jednota TTC Sedlec z.s. 
Vraclav 76 44470231 
SPOLEK PAPRSKY NADĚJE 
Vraclav 73 26567555 
Spolek přátel Vraclave 
Vraclav 61234311 
Spolek proti nudě 
Vraclav 61238902 
Myslivecký spolek VRCHA 
Vraclav 204 47499184 
Hasiči Sedlec 
Sedlec 70848050 
 
 
736 – Pobočný spolek 
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Vraclav 
Vraclav 52 70917957 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 
Vraclav 69 61239771 
 
 
761 – Honební společenstvo 
Honební společenstvo Vraclav 
Vraclav 144 47499192 
 
V ARES podle IČ ani názvu nenalezeno: 
                
Místní skupina ČČK Vraclav  
Vraclav 71247424  
 
 
Činné spolky bez IČ 
 
Včelaři 
 
Klub důchodců 
 
Astronomický klub 
 
Mariášníci 
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5. SWOT ANALÝZA KOMUNITNÍHO TÝMU 
 
SWOT analýza komunitního týmu vznikla metodou brainstormingu v průběhu 
úvodních setkání týmu a je sloučena s hesly z úvodní komunitní dílny obce, která 
jsou uvedena v druhé části každého oddílu pod přerušovanou čarou. 
SWOT analýza je členěna do oddílů, které jsou opatřeny nadpisem. Některá hesla se 
v relevantních oblastech opakují. V závorkách počty preferenčních hlasů. Modře jsou 
uvedena hesla aktualizace SWOT z roku 2017 
 
 
S - Silné stránky W - Slabé stránky O - Příležitosti T - Hrozby 

Vzdělávání napříč generacemi 

Škola (4) 

  

Vzdělávání všech 
věkových kategorií ve 
škole (1)   

Školka plně obsazená       
Škola    

        
  Není zájem od občanů o 

kurzy 
Lepší pedagogická 
práce s dětmi v MŠ (3) 

  

  

  

Zasvěcovat děti MŠ/ZŠ 
do tradic a místní 
identity 

  

  

  

Lepší komunikace mezi 
rodiči a MŠ 

  

    

 

  

Turistika, cestovní ruch 

  
Cyklostezka (2) 

Zatraktivnit Vraclav 
pro turisty (maketa 
hradu…) (3)   

  

Slabá úroveň služeb 
pro turisty 

Propagace na 
místech, která 
navštěvují turisté (1)   

    Větší propagace obce   

    

Zlepšit gastronomické 
služby pro turisty   

    
Rozvinout turistický 
ruch   

Vyšší návštěvnost 
turistů  

 
 

        

  Cyklostezky Vraclav – 
Sedlec (2)   

  

  Údržba pomníku pana 
Majdy, zpřístupnění 
pomníku   

  

  Turistické značení     
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Poloha obce, infrastruktura 
Geografická poloha 
(1) 

Zchátralost domů 
v centru obce (1) 

Rozumná cena 
stavební parcely   

Blízkost Vysokému 
Mýtu 

Nevyužití obecních 
budov (hasičárny, 
stodola) (1) 

Realizace R35 

  

Dostupnost stavebních 
parcel 

Silnice (2) Startovací byty (1) 
  

Blízkost infrastruktury 
Kanalizace (3) 

Výstavba domova 
důchodců (2) 

  

 
Nedodělaná náves 

Odkoupit dům se 
základy kostela (13. 
stol.) (2) 

 

 Nedostatek parcel (1)   

 Startovací byty chybí   

 Nedostatečné značení 
– směrovky 

  

 Náves na Sedleci (6)   

 Budova bývalé školy 
Sedlec (1) 

  

 Hřbitovní zeď   

    

    

        

  

KD (8) 
Vytvoření podmínek 
pro stavbu RD na 
Sedleci (1) 

  

  Místnost – klubovna ke 
scházení seniorů (1)   

  

  Chodníky (5)     

  Obnova a prodloužení 
chodníků   

  

  Rekonstrukce veřejného 
osvětlení   

  

  Náves Sedlec (3)     

  Stará hasičárna (2)     

  Hřbitov (1)     

  Barokní areál – 
muzeum + kostel   

  

  Budova bývalého 
kostela sv. Václava   

  

  Oprava schodů u 
kostela   

  

  Zeď u pomníku padlých 
Sedlec   

  

  Samostatné lavičky     
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  Údržba domů 
v soukromém 
vlastnictví (1)   

  

  Zahrady a okolí domů     

  Komunální technika (1)   
  

  Rekonstrukce veřejného 
rozhlasu   

  

  Místní komunikace (1)     

  Státní silnice (1)     

  Silnice     

  Silnice ke Sv. Mikuláši     

  Zákaz vjezdu kamionů 
přes Sv. Mikuláš   

  

  Autobusová zastávka 
Sedlec (1)   

  

  Autobusová doprava 
Sedlec   

  

  Stojany na kola u 
muzea (1)   

  

  Parkování na veřejném 
prostranství   

  

  Parkování v barokním 
areálu   

  

        

Lidé, místní identita, tradice 

Historie 
Nezájem o veřejný 
život (prostor) (1) 

Využít společenský 
potenciál hospody, 
kulturního domu (1) 

Stárnutí populace (1) 

Tradice 
Uvadající činnost 
spolků 

Vytvořit místa 
setkávání (1) 

Přísun obyvatelstva ze 
sociálně slabších vrstev 

Četnost spolků Lidé se málo setkávají 
Vzájemná komunikace 
mezi obcemi 

Nevedení dětí 
k tradicím 

Hasiči Sedlec 
Hasiči Vraclav by mohli 
dělat víc   

 Odchod mladých 

 

Sportovní klub Sedlec Rivalita mezi obcemi     

Klub důchodců Vztahy mezi spolky     

Aktivní činnost spolků 
Důchodci s mladými 
nejdou dohromady     

Dobrá spolupráce 
spolků       
Dobré sousedské 
vztahy     

  

Nežijí zde národnostní 
menšiny     

  

Činnost spolků (1)    

Kulturní dědictví    

Kulturní památky    

Potkávání mezi 
generacemi funguje   
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v knihovně 

Kulturní akce jsou 
navštěvované občany   

 

        

  Nezájem občanů o 
tradice (1)   

  

  Úpadek hasičského 
sboru Vraclav   

  

  Spolky upadají     

  Není zájem občanů o 
kulturu 

    

        

Kvalita života a služby 
Kvalitní občanská 
vybavenost 

Zrušení obchodu na 
Sedleci (1) 

Dětské hřiště (1) 
  

Možnosti sportovního 
vyžití 

Blízkost supermarketu 
– ohrožení občanů   

  

V hospodě se vaří 
obědy 

Nechodí lidi jíst do 
hospody   

  

  Omezení činnosti pošty     

  
Není obvodní lékař 
v obci   

  

  

Není udržován majetek 
občanů   

  

  

Sportovní vybavenost 
(1)   

  

  
Špatná vybavenost 
dětského hřiště   

  

Vybavenost obce Kulturní dům (6)   

Promítací plátno 
s projektorem 

Chybí pohostinství 
  

 Nedostatečně otevřená 
hospoda (v 6 otevírá) 

  

 Chybí tělocvična (2)   

 Hřiště (1)   

 Chybí klubovna pro 
spolky 

  

        

  
Málo sportovišť (3) 

Seniorská sleva 
v hospodě 

  

  Nevybavenost 
místního hřiště (1)   

  

  Chybí dětská hřiště (1)     

  Zoufalý stav dětského 
hřiště   

  

  Sortiment a ceny 
v místním obchodě (1)   

  

  Prodejna potravin na 
Sedleci (1)   

  

  Vázne služba pošty     
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  Chybí zdravotnické 
služby   

  

  Nefunkční kino     

  Služby pro seniory (1)     

  Nabídka volnočasových 
aktivit pro mládež   

  

  Omezení činnosti 
místních „Rowdies“ 

    

  Podpora včelařů     

        

Příroda, životní prostředí, zemědělství 

Nemohou nastat 
povodně 

Životní prostředí 
(Sedlec) (1) 

Vytvoření rybníka (1) 
Hospodaření se 
zemědělskou půdou 
(degradace) (1) 

Obecní les Spalování odpadků Zlepšení lesních cest 
Intenzivní zemědělství 
průmyslovým 
způsobem 

  

Není jak kontrolovat 
čistotu spalin 

Nalézt způsob 
nakládání 
s bioodpadem 

Černé skládky 

  

Utupování půd 
pohybem těžké 
techniky 

Dokončení KPÚ – 
komunikace v krajině, 
protierozní opatření, 
poldry 

Špatné osevní 
postupy ZD (záplavy) 
(2) 

  
Pohyb těžké 
zemědělské techniky   

Přeložená (přetížená) 
mechanizace ZD + 
ničení cest 

Budování poldrů 
Chybí osazení cest 
stromořadím (2) 

 
Degradace půdy 

 Stav zeleně  Eroze půdy 
 Zdraví stromů   
 Způsob nakládání 

s bioodpadem (1) 
  

 Odkládání zeminy (1)   
 Vodní plochy   
        

  
Odpadkové koše v obci 
(2) 

Řešení zápachu z 
bioplynové stanice 
Sedlec 

  

  Sběr psích výkalů 
v obci (1) 

Rekultivace obecní 
skládky 

  

  Kanalizace + ČOV (1)     

  Kanalizace Sedlec     

  Údržba zeleně     

  
Keřovitá zeleň na náves 

  

  

  Výsadba zeleně podél 
cest   

  

  Údržba polních, lesních 
cest   

  

  Chybí vodní plocha     
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  Oprava hráze rybníka 
Sedlec   

  

  Ochrana před 
povodněmi   

  

  Úprava a výsadba 
vodního koryta u 
Sedlece (Lesy ČR)   

  

  Nedořešená likvidace 
odpadu - zeleň   

  

  Černé skládky     

  Těžká zemědělská 
technika 

    

        

Podnikání, finance, správa obce 

Obec má podnikatele a 
řemeslníky 

Chybí pracovní 
příležitosti 

Využití místních 
nemovitostí a 
pozemků obce 
k výrobě domácích 
produktů (2)   

Kdo chce dělat, práci 
má   

Zapojit občany do 
veřejného dění   

    
Zapojit podnikatele do 
veřejného dění   

    
Tlak na policii ohledně 
důkladného vyšetřování   

 Hradiště Vršovců 
v soukromých rukou 
(2)   

        

  Chybí zapojení 
místních firem do 
života obce (2) 

Zvýšení produktivity 
práce zaměstnanců 
obce (1)   

  Podpora studentských 
brigád 

Využívání dotací 
  

  Posezení s občany – 
občané i návštěvníci 

Využití prostor bývalé 
školy na Sedleci 

  

  

  

Lepší komunikace 
zastupitelstva s občany 

  

  

  

Posunutí začátku schůzí 
zastupitelstva o hodinu 
dopředu (dřív) 

  

        

 

Komentář ke SWOT analýze 
 
Nejvíce vyzdvihovanou silnou stránkou Vraclavi je škola, ale i geografická poloha  
a sousedské vztahy, klub důchodců a hospoda, která vaří obědy. Mezi slabé stránky 
byl zařazen kulturní dům (8 preferenčních hlasů) s velkým rozvojovým potenciálem, 
je žádaná cyklostezka propojující zejména Vraclav a Sedlec. Na Sedleci by měla být 
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obnovena prodejna a spravena náves, jako slabá stránka je vnímán nedostatek 
sportovišť v obci. Zemědělství je vnímáno nejednoznačně, vadí pohyb těžké 
techniky, zápach z bioplynové stanice na Sedleci, kde by mohly být vytvořeny 
podmínky pro výstavbu rodinných domů. Jako příležitost je vnímáno celoživotní učení 
v komunitní škole a zatraktivnění obce pro turistický ruch. Zajímavou příležitostí 
hodnou pozornosti je využití nemovitostí a pozemků k produkci domácí produktů, 
jako ohrožení strategický tým označil jednak stárnutí obyvatel obce, ale i necitlivé 
nakládání s půdou, zejména nájemci polí, kteří k půdě, kde nežijí, nemají osobní 
vztah. 
V rámci evaluace a aktualizace strategie občanský tým znovu jako silnou stránku 
vyzdvihl školu, která sice působí do komunity obce, ale uvítala by založení komunitní 
školy za spolupráce občanů, takže by se rozložila organizační zátěž. Pomohla by  
zlepšit i přesgenerační spolupráci a vztahy mezi obcemi. Jako největší slabá stránka 
je vnímána náves na Sedleci, dále nedostatek parcel pro stavbu rodinných domů,  
nedodělaná kanalizace a silnice, kde může dojít ještě ke zvýšení provozu v důsledku 
stavby D35. Chybějí místa setkávání, která by mohla nejen více zapojit seniory, ale i 
minimalizovat hrozbu, že odejdou mladí. Je třeba opravit kulturní dům. Místní identitu 
by posílil obecní odkup domu se základy kostela z 13. století a využít by se dalo i 
místo bývalého hradiště Vršovců. Prostředí by oživilo osazení cest stromořadím. Za 
tři roky od vytvoření strategie se přes uskutečněné komplexní pozemkové úpravy 
zvýraznily hrozby ze strany zemědělců. Špatné osevní postupy ohrožují obec 
záplavami z polí, v důsledku hnojení chemickými hnojivy a používáním těžké 
zemědělské techniky dochází k degradaci a erozi půdy  
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6. AUDIT ZDROJŮ OBCE VRACLAV 
 
Které jsou klíčové strategické rozvojové zdroje Vraclavi? 
 

A  B C D E F G 
Vzdělání a 
výchova 

Obecní 
majetek 

Historie + 
památky + 
tradice 

Samostatnost 
obce 

Tvořivý 
potenciál 
všech 
obyvatel 

Vybavenost 
obce 

Geografická 
poloha 

Škola (3) Využití 
místních 
nemovitostí a 
pozemků (2) 

Historie 
(památky a 
tradice) (2) 

Vlastní 
samospráva (2) 

Tvořivý 
potenciál 
obyvatel (1) 

Vybavenost 
obce (1) 

Geografická 
poloha ve 
všech 
aspektech (1) 

Škola a 
školka (1) 

Obecní 
majetek – 
nemovitosti 
(2) 

Historie 
obce (1) 

   Životní 
prostředí a 
krajina 

 
 

Komentář k auditu zdrojů 
 
Jako nejvýznamnější strategický zdroj označil strategický tým Vzdělání a výchovu (4) 
se stejným počtem preferencí jako Obecní majetek (4) těsně následovaným zdrojem 
Historie, památky, tradice (3). Dalšími zdroji jsou samostatnost (2), Tvořivý potenciál, 
Vybavenost a Geografická poloha. Facilitátor vidí (i když nevybraná hesla) ještě 
zajímavým zdrojem pro rozvoj obce stavební parcely, obecní lesy a úrodnou půdu. 
Je překvapivé, že mezi nejdůležitějšími rozvojovými zdroji se neobjevují dle mínění 
týmu finance.  
 
V rámci evaluace 2017 zmíněny jako zdroj FINANCE coby podmínka nutná pro 
některé z aktivit a byo doplněno ve zdroji Tvořivý potenciál VŠECH obyvatel a heslo 
Životní prostředí a krajina nutně patřící do geografické polohy.  
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7. STRATEGICKÉ PRIORITY OBCE A JEJICH  
ČLENĚNÍ 

 
 
Vize Vraclav v roce 2025 
 
Vraclav i Sedlec jsou atraktivními místy pro stávající i nové obyvatele včetně 
mladých rodin. Obec buduje a zkvalitňuje infrastrukturu, veřejná prostranství, 
místa setkávání, veřejné komunikace a pečuje o svůj vzhled. 
 
Ve Vraclavi jsou škola i školka plně obsazené dětmi. Škola je přitažlivá pro 
místní děti. Škola je vzdělávacím centrem obce přístupným všem věkovým 
kategoriím. 
 
Obec zdobí bohatá činnost spolupracujících spolků udržujících tradice. 
Občané, zejména mladí, znají historii obce, jsou motivováni k přebírání 
tradičních zvyků. 
 
Nejsou zde supermarkety, prosperují živnostníci a obchodníci, jsou plné 
hospody. Hřiště jsou vybavena a využívána všemi generacemi. 
 
Zemědělci se vrátili k tradičnímu hospodaření. Je zachována typická česká 
krajina, kterou doplňuje nový rybník. Obec neznečišťuje ŽP. Jsou využívány 
prostory a pozemky vhodné k podnikání. 
 
Podnikatelé a řemeslníci spolupracují s obcí a zajišťují pracovní místa. 
Veřejnost se zajímá o dění v obci a ta je finančně soběstačná. 
 
Vraclav patří k turisticky významným cílům ve východních Čechách. 
 
 

 
Priorita 1 Vzdělávání napříč generacemi 
 
Ve škole a školce je výuka zajišťovaná kvalitními pedagogy v zajímavém 
prostředí využívajícím nové moderní metody. Prorodinnou politikou obce je 
zajištěn příliv nových žáků. Děti jsou vzdělávány také v historii a tradicích 
obce. Jsou vytvářeny podmínky pro celoživotní učení občanů obce dle jejich 
zájmu a potřeb. 
 

 
Opatření 1.1 
Získat budovu školky do majetku obce. 
 
Opatření 1.2 
Směřovat k založení komunitní školy. 
 
Opatření 1.3 
Postupně zlepšovat propagaci školy směrem do obce. 
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Priorita 2 Turistika, cestovní ruch 
 
Obcí je opravován a udržován barokní areál včetně pískovcového schodiště  
i ostatní památky. Jsou obnoveny a zakládány tradice zajímavé pro 
návštěvníky (slavnosti, festivaly…). Vraclav je propojena cyklostezkami 
s okolními obcemi. Jsou zajištěny ubytovací kapacity. Je zajišťována 
propagace Vraclavi a Sedlece jako atraktivních turistických cílů. 
 

 
Opatření 2.1 
Vybudovat a postupně doplňovat informační systém (ukazatele, značky…). 
 
Opatření 2.2 
Založit a budovat archeopark. 
 
Opatření 2.3 
Budovat i pro návštěvníky zábavně-sportovní centra (lanové centrum…). 
 
Opatření 2.4 
Vybudovat místní turistické okruhy zahrnující všechny zajímavé památky (Vraclav, 
Sedlec). 
 
Opatření 2.5 
Udržovat pro turisty aktuální internetové stránky obce. 
 
Opatření 2.6 
Propagovat navzájem obě části obce, Vraclav i Sedlec. 
 
Opatření 2.7 
Podporovat občany v údržbě vlastních nemovitostí a veřejných prostranství. 
 
Opatření 2.8. 
Dohodnout se v komunitě na rozsahu a zaměření turistického ruchu na Vraclavi a 
Sedleci 
 

 
Priorita 3 Poloha obce, infrastruktura 
 
KD je rekonstruován a zapadá do stavebního rázu obce. Sedlec má opravenou 
náves. Jsou vytvářeny podmínky pro novou bytovou výstavbu na Vraclavi  
i Sedleci. Nemovitosti ve vlastnictví obce jsou efektivně využívány. Jsou 
realizovány komplexní pozemkové úpravy. V obci je snižována energetická 
náročnost budov. 
 

 
Pozn. evaluace: Komplexní pozemkově úpravy provedeny. 
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Opatření 3.1 
Udržovat chodníky v dobrém stavu po celé délce hlavní silnice. 
 
Opatření 3.2 
Účelně využívat lokality vhodné pro průmyslovou a zemědělskou výrobu (pozemek 
bývalých radarů, areál společnosti ZEVAS). 
 
Opatření 3.3 
Využít přízemí bývalé budovy školy na Sedleci. 
 
Opatření 3.4 
Rekonstruovat budovy hasičáren. 
 
Opatření 3.5 
Iniciovat změnu územního plánu pro zajištění bytové výstavby na Sedleci. 
 
Pozn. evaluace: Je připravena změna UP, 2 lokality na Sedleci, 10RD parcel na 
Vraclavi,  KPU provedeny, vybudováno parkoviště a úprava komunikací na sv 
Mikuláši, probíhá výkup pozemků pro RD, rekonstruují se všechny 4 hasičárny 
(obec) 
 
 

 
Priorita 4 Lidé, místní identita, tradice 
 
Jsou vytvářeny podmínky pro zapojování spolupracujících spolků do 
kulturních a sportovních akcí. Spolky mají atraktivní nápady pro všechny 
skupiny občanů. Obec podporuje školu při udržování tradic. Škola buduje 
v dětech vztah k obci, spolkům a spoluobčanům. 
 

 
Opatření 4.1 
Budovat místa setkávání. 
 
Opatření 4.2 
Propagovat akce způsoby vhodnými pro jednotlivé věkové kategorie. 
 
Opatření 4.3 
Motivovat občany k účasti na veřejném životě. 
 
Opatření 4.4 
Využívat kurzy komunitní školy k seznamování a startu spolupráce občanů. 
 
Opatření 4.5  
Koordinovat akce mezi Vraclaví a Sedlecí a okolními obcemi. 
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Priorita 5 Kvalita života a služby 
 
Sportoviště a dětská hřiště v obci, stejně další místa setkávání jsou budována, 
renovována a vybavována podle potřeb cílových skupin občanů, které je 
využívají a jsou jimi svépomocně udržována. V obou částech obce je 
zajišťována možnost nákupu potravin a zboží denní potřeby. Je využívána 
nabídka stravování v obci. Jsou zajišťovány běžné služby seniorům dle potřeb 
a poptávky, stejně jako dostupnost lékařské péče a dopravní obslužnost. 
 

 
Opatření 5.1 
Budovat dětská hřiště a sportoviště dle potřeb a míst nové bytové výstavby. 
 
Opatření 5.2 
Usilovat o zajištění odpovídajících poštovních služeb v obci. 
 
Opatření 5.3   
Nacházet nové způsoby pro zlepšení dopravní obslužnosti. 
 
Opatření 5.4 
Zapojovat seniory do svépomocných aktivit v oblasti služeb. 
 
Opatření 5.5 
Minimálně udržet rozsah a kvalitu stávajících služeb v obci. 
 
Pozn. evaluace Vybudováno dětské hřiště na Sedleci, problémy s provozem pošty, 
zlepšila se dopravní obslužnost obce, nedaří se však udržet rozsah a kvalitu služeb. 
 
 

 
Priorita 6 Příroda, ŽP, odpady a zemědělství 
                                                                                                                                       
Je  
nastavena a zvyšována úroveň vstřícné komunikace mezi vedením obce a 
zemědělci pro nalézání společných řešení a kompromisů mezi zemědělskou 
produkcí a životním prostředím s ohledem na obyvatele, přírodu a kvalitu 
zemědělské půdy na katastru obou částí obce. Krajinná opatření jsou 
prováděna v souladu s územním systémem ekologické stability (ÚSES). 
 

 
Pozn. Evaluace: Komunikace s hlavním zemědělským podnikem probíhá 
v konfrontační rovině, nedaří se hledat a nacházet oboustranně výhodná řešení 
 
Opatření 6.1 
V rámci KPÚ realizovat protierozní opatření a budovat suché poldry. 
 
 
Opatření 6.2 
Rozšiřovat síť polních a lesních cest pro zvýšení prostupnosti krajiny. 
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Opatření 6.3 
Zavést účinný způsob nakládání s bioodpadem. 
 
Opatření 6.4 
Vzděláváním a zvyšováním povědomí občanů napomáhat při omezování topení 
znečisťujícími a nebezpečnými palivy. 
 
Opatření 6.5 
Vysazovat keřovitou zeleň a aleje stromů v obci a podél cest. 
 
 
 
 
 

 
Priorita 7 Podnikání, finance, správa obce 
 
Do zakázek obce jsou za respektování platné legislativy zapojováni místní 
podnikatelé a řemeslníci. Vhodné obecní budovy, prostory a pozemky jsou 
využívány pro rozvoj podnikání a služeb v obci. Jsou podporovány aktivity 
zaměstnavatelů, přinášející nová pracovní místa. Ze strany vedení obce jsou 
vyhledávány a zaváděny nové formy komunikace s občany s cílem většího 
zapojení do veřejného života obce. Jsou využívány dostupné finanční zdroje 
pro rozvoj obce. 
 

 
 
Opatření 7.1 
Zvyšovat kvalitu a efektivitu práce zaměstnanců obce. 
 
Opatření 7.2 
Využívat dotačních možností obce - zapojit spolky. 
 
Opatření 7.3 
Vyškolit a zaměstnat obecního koordinátora jako hybatele rozvoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

43 

8. KALENDÁŘ AKTUALIZACE STRATEGIE a 
metody jejího rozšiřování mezi občany 

 
V roce 2016 bude provedena první evaluace a aktualizace tohoto 
strategického plánu. 
 
Aktualizace bude provedena společně s evaluací za použití stejných týmových 
metod, jakými byla strategie vytvořena, facilitovaně v občanském komunitním týmu. 
 
Další evaluace a aktualizace bude vždy ve dvouletých intervalech (2018, 2020….) se 
zapojením občanské společnosti, všech sektorů a napříč politickými stranami 
s využitím facilitované práce v týmu. 
 
Evaluace a aktualizace strategie provedena v I. čtvrtletí 2017, dále doporučena 
aktualizace ve dvouletých intervalech komunitně týmovou metodou (2019,2021…). 
Přímým dotazem na členy občanského komunitního týmu se ukázalo, že 
rozšíření strategie široce mezi občany a její vysvětlování v posledních třech 
letech nebylo odpovídající. O její existenci nevěděla polovina týmu. Na 
seznámení občanů se musí nejen zastupitelstvo, ale  
i členové strategického týmu zaměřit. 
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9. VAZBA STRATEGIE NA VYŠŠÍ  
STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

 
Po pracování nové ISÚ MAS Nad Orlicí v rámci první evaluace a aktualizace bude 
strategie v tomto bodě doplněna. 
 

MAS nad Orlicí 
Strategie „2020 je blízko“  
 
Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 
 
 

Strategický cíl č. 1:  
Posílení sebevědomí, soudržnosti a otevřenosti místního společenství 

 
Specifický cíl 1.1.: Zvýšení aktivity a otevřenosti místní samosprávy 
Souvisí Priorita 7 
 
Specifický cíl 1.2. Zvýšení pestrosti a dynamiky spolkového života 
Souvisí Priorita 4, Priorita 7, opatření 7.2 
 
Specifický cíl 1.3.: Posilování identity a sounáležitosti obyvatel s regionem 
Souvisí Priorita 4 
 
 

Strategický cíl č. 2:  
Zvýšení kvality a dostupnosti komunitních služeb a vzdělávání 

 
Specifický cíl 2.1.: Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a komunitních 
služeb 
Souvisí Priorita 1 
 
Specifický cíl 2.2. Zvýšení kvality, diverzifikace a modernizace ve vzdělávání 
Souvisí Priorita 1, Priorita 7, opatření 7.3 
 
Specifický cíl 2.3.: Podpora celoživotního vzdělávání obyvatel 
Souvisí Priorita 1, opatření 1.2, Priorita 4, opatření 4.4 
 
 

Strategický cíl č. 3:  
Posílení provázanosti a různosti místní ekonomiky 

 
Specifický cíl 3.1.: Zvýšení ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce a nových 
forem podnikání 
Souvisí Priorita 7 
 
Specifický cíl 3.2. Rozvoj různých forem zaměstnání a kvalifikace obyvatel 
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Souvisí Priorita 7 
 
Specifický cíl 3.3.: Zvýšení nabídky a spotřeby regionálních produktů a služeb a jejich 
marketing 
Souvisí Priorita 5, opatření 5.5 
 
Specifický cíl 3.4.: Rozvoj šetrného a místně orientovaného cestovního ruchu a 
podnikání, zvýšení kapacit pro cestovní ruch v regionu 
Souvisí Priorita 2 
 
 

Strategický cíl č. 4:  
Zvýšení kvality životního prostoru 

 
Specifický cíl 4.1.: Koncepční a moderní prostředí v obcích 
Souvisí Priorita 3, Priorita 5 
 
Specifický cíl 4.2.: Zlepšení využití krajiny a kulturního dědictví pro aktivní život 
obyvatel 
Souvisí Priorita 4, Priorita 6, opatření 6.2, 6.5 
 
Specifický cíl 4.3.: Zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti místní dopravy a dostupnosti 
služeb 
Souvisí Priorita 5 
 
Specifický cíl 4.4.: Péče o rozmanitost a stabilitu krajiny 
Souvisí Priorita 6 
 
 

Strategický cíl č. 5:  
Snížení energetické závislosti a udržitelné využívání místních zdrojů 

 
 
Specifický cíl 5.1.: Snižování energetické náročnosti života v regionu 
Souvisí Priorita 3 
 
Specifický cíl 5.2.: Udržitelné využívání a ochrana přírodních zdrojů 
Souvisí Priorita 6 
 
Specifický cíl 5.3.: Zlepšení environmentální odpovědnosti a uplatňování šetrných a 
udržitelných nástrojů ve výrobě a spotřebě 
Souvisí Priorita 6, opatření 6.3, 6.4, 6.5 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

46 

Strategická koncepce „Lidské zdroje a celoživotní učení 
v Mikroregionu Vysokomýtsko 2016 – 2022“ 

Priorita1   

 

Vzdělávání samospráv - tvůrců místní politiky 

S využitím dovedností získaných osobním rozvojem a vzděláváním starostů a 
zastupitelů jsou vytvářeny podmínky pro rozvoj obcí zdola a využívání 
potenciálu občanů.  

 

Opatření 1.1 

Formovat názory a myšlení starostů na roli lidských zdrojů v rozvoji obce a 
nezbytnost podpory a financování aktivit v této oblasti. 
Souvisí Priorita 4 

Opatření 1.2 

Měnit postoj starostů a zastupitelstev k vlastnímu „učení se“ tak, aby cílem 
vzdělávání nebyly informace a znalosti, ale praktické dovednosti vedoucí ke 
konkrétním aktivitám uplatňovaným v rozvoji obcí. Učit se jak se účinně učit! 
Souvisí Priorita 1, opatření 1.2 

Opatření 1.3 

Zvyšovat manažerské kompetence vedení obcí a zavádět moderní systémy řízení s 
využitím delegování rozvojových aktivit. 
Souvisí Priorita 7, opatření 7.1 

Opatření 1.4 

Podporovat aktivní občany, přispívat jim na vzdělávání k rozvoji obce a využívat 
jejich potenciál ve veřejném prostoru. 
Souvisí Priorita 4 

Opatření 1.5 

Podporovat vzdělávání ředitelů a vedení veřejnoprávních škol v obcích (MŠ, ZŠ) aby 
pochopili nezbytnost úzké spolupráce školy s komunitou a z ní vycházejících aktivit 
např. zakládání a činnost komunitních škol stejně jako přínos této spolupráce pro 
vnímání role školy v obci 
Souvisí Priorita 1, opatření 1.2, 1.3 
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Opatření 1.6 

Využívat možností, které skýtá členství v MAS a Místní akční plán nejenom pro tvrdé 
projekty, ale i pro rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání. 

  

Priorita 2 

 

Start celoživotního učení veřejnosti 

S využitím přirozené zvídavosti, zručnosti a zájmu občanů a s použitím 
netradičních metod a jedinečných podmínek v každé z obcí je podporováno 
komunitní vzdělávání. 

 

Opatření 2.1 

Zjišťovat zájem o zaměření kurzů různých cílových skupin a hledat inspirativní lektory 
pro jejich vedení. 
Souvisí Priorita 4, opatření 4.4 

Opatření 2.2 

Podporovat nové efektivní metody získávání dovedností občanů (exkurze, učení při 
práci, zážitkové kurzy…) 
Souvisí Priorita 4, opatření 4.4 

Opatření 2.3 

Zapojovat občany do organizace obecního vzdělávání. 
Souvisí Priorita 4, opatření 4.4 
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Priorita 3  

 

Školení pro zaměstnatelnost 

Prostřednictvím komunitních kurzů a školení jsou dle potřeb prohlubovány 
obecné kompetence občanů a zlepšováno jejich postavení na trhu práce a 
tím i sociálně ekonomická situace obcí. 

 

Opatření 3.1 

Používat podmínky a zázemí v obcích pro vzdělávání občanů, aby se tak zvyšovaly 
jejich šance na trhu práce. 
Souvisí Priorita 1, opatření 1.2 

Opatření 3.2 

Usnadňovat občanům formou speciálních kurzů start vlastní podnikatelské činnosti a 
sebezaměstnávání (OSVČ). 
Souvisí Priorita 1, opatření 1.2 

 

Priorita 4 

 

Komunitní rozvojové strategie 

Obce si za široké spolupráce zastupitelstev, občanů, podnikatelů a škol 
navrhují dlouhodobé rozvojové strategie zahrnující všechny oblasti života. 
Strategie jsou schvalovány jako konsensuální rozvojové dokumenty stavící 
na průniku zájmů bez ohledu na politickou příslušnost a podporující veřejný 
prostor obce a kvalitu života. 

 

Opatření 1 

Motivovat občany k účasti na plánování společné budoucnosti s využitím jejich 
sounáležitosti s obcí a místní identity. Zajišťovat a podporovat co nejširší účast na 
společném plánování. 
Souvisí Priorita 4, opatření 4.3 
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Opatření 2 

"Nikdo není doma prorokem! ", proto využívat kvalitní facilitaci společných 
plánovacích procesů s důrazem na kvalitu facilitátora, jeho zkušenosti na venkově a 
průkazné výsledky předchozích facilitací. 

Opatření 3 

Seznamovat veřejnost s komunitní strategií a ukazovat možnosti jak jejím 
prostřednictvím mohou občané realizovat vlastní nápady a přispívat k rozvoji obce. 
Souvisí Priorita 4, opatření 4.3 

Opatření 4 

Zapojovat zájmové skupiny a aktivní občany do projektů naplňujících strategie včetně 
jejich realizace a řízení. 

 

Priorita 5 

 

Komunitní školy 

Aktivita a zájem místních lídrů a komunitních koordinátorů spolu s 
pochopením vedení škol a zastupitelstev jsou využívány k zakládání 
komunitních škol otevřených všem občanům. 

 

Opatření 5.1  

Provozovat, financovat a profesionálně vést komunitní školy jako udržitelné a 
reflektující potřeby a zájmy obyvatel obcí.  
Souvisí Priorita 1, opatření 1.2 

Opatření 5.2 

Zapojovat místní lektory včetně seniorů do zájmových a řemeslných kurzů v 
komunitní škole s důrazem na podporu místní identity a umožňovat jim další 
zdokonalování. 
Souvisí Priorita 5, opatření 5.4, Priorita 7, opatření 7.3 

Opatření 5.3 

Využívat komunitní školy k různým typům vzdělávání v obci napříč generacemi a 
zavádět nové účinné vzdělávací metody. 
Souvisí Priorita 1 
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Opatření 5.4 

Využívat doprovodné aktivity komunitních škol a zvyšovat jejich prestiž v rozvoji a 
propagaci obce. 
Souvisí Priorita 1 

 


