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Preambule:  

Strategický plán rozvoje obce Lísek je strategickým rozvojovým dokumentem 

obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2019 do roku 2029. 

Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Lísek v souladu 

se zásadami regionální politiky Vysočina a také jako dokument pro konkrétní rozvojové 

aktivity a projekty, které se v obci připravují. 

Strategický dokument představuje společně s územním plánem a s rozpočtovými 

výhledy základní koncepční dokument obce Lísek. 

Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti 

financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů. 

Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem 

(dotazníky) mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Lísek a 

v částech obce Lísek, žijí, nás zajímají. Dále byla provedena statistická šetření 

z dostupných zdrojů (Český statistický úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány 

kritické oblasti, které je nutné v obci řešit. v další části dokumentu jsou pak navrženy 

prioritní oblasti rozvoje s ohledem na splnění globálního cíle tohoto plánu. 

Zich Josef, starosta obce Lísek 
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I. METODIKA 

Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která 

je v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie. 

Při zpracování Strategického plánu obce Lísek (dále jen SPR) byl kladen důraz na soulad 

s těmito dokumenty: 

1. národní úroveň 

• Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020; 

• Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+; 

• Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 - 2020; 

• Národní rozvojové priority 2014-2020; 

• Program rozvoje venkova pro období 2014-2020. 

2. regionální úroveň 

• Strategie rozvoje Kraje Vysočina. 

3. místní úroveň 

• Mikroregion Bystřicko. 

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika 

a cíle dané oblasti rozvoje. 

 

II. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

2.1. Úvod 

Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo 

rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto 

vycházejí z následujících dostupných informačních zdrojů: 

• ze statistických údajů ČSÚ; 

• z údajů ÚP; 

• z ad hoc šetření dotazníky; 

• z údajů analýzy kraje Vysočina; 



SENSEI consult s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Úvalská 33, Praha 10 

sensei@senseiconsult.cz                   Lísek       

 2019-2029  
 

  

 

7 

 

• z údajů analýzy Žďár nad Sázavou; 

• z údajů analýzy Bystřice pod Perštejnem; 

• z údajů obce Lísek; 

• z údajů Mikroregionu Bystřicko. 

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování. 

Dokument by měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných 

klíčových oblastech, a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za 

rozvoj daného území identifikovány směry dalšího rozvoje. SPR musí přinést argumenty 

pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak 

ohrožení daného území. 

Předkládaná analýza nenese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se 

jen na oblasti identifikovaného zájmu. 

Zkoumaná obec Lísek může mít, vzhledem ke své rozloze a významu, v zásadě dvě 

rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování: 

1. rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji 

finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky 

použitelné na rozvoj dokáží generovat, 

2. rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků, 

nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj 

z jiných než vlastních zdrojů.  

Těmito okolními územními celky mohou v tomto případě být: 

a) město Žďár nad Sázavou; 

b) Mikroregion Bystřicko; 

c) Kraj Vysočina. 

Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném 

souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry. 

Bylo by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních 

větších měst a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní 

podporu občanů, neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů 

z místní akční skupiny, případně i z okolí. 
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2.2. Vymezené území 

2.2.1. Územní a administrativní členění 

Kraj Vysočina  

Kraj Vysočina v rámci České republiky zaujímá centrální polohu. Sousedí s krajem 

Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským. S krajem Jihomoravským 

vytváří region soudržnosti NUTS 2 za účelem podpory regionálního rozvoje. Je pro něj 

charakteristická členitost území, vyšší nadmořská výška a řídké osídlení. Rozdrobená 

sídelní struktura přispívá v některých případech k vylidňování menších obcí a odchodu 

mladých a kvalifikovaných obyvatel. 

Území Kraje Vysočina se sice státní hranice České republiky přímo nedotýká, jižní část 

kraje však zasahuje do její těsné blízkosti, a díky tomu se Vysočina společně s krajem 

Jihočeským a Jihomoravským zapojuje do řady aktivit v rámci přeshraniční spolupráce s 

Rakouskem. Povrch území je tvořen pahorkatinami Českomoravské vrchoviny. Region 

je atraktivní svým poměrně nízkým znečištěním ovzduší a relativně zdravými lesy, 

nacházejí se v něm též vodohospodářsky významné vodní plochy a zdroje vody. Územím 

kraje prochází od jihozápadu na severovýchod hlavní evropské rozvodí a rovněž 

historická zemská hranice Čech a Moravy. 

Rozlohou (téměř 6 800 km2) se Vysočina řadí mezi regiony nadprůměrné velikosti – 

pouze čtyři kraje jsou rozlehlejší. Nejvýše položeným bodem je vrchol Javořice (837 m 

n. m.) v Javořické vrchovině na jihu okresu Jihlava, nejnižší bod se nachází v místě, kde 

na jihovýchodě okresu Třebíč opouští území kraje řeka Jihlava (239 m n. m.). Na území 

kraje se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti – Žďárské vrchy a Železné hory. Vrch 

Melechov v havlíčkobrodském okrese je v některých pramenech označován za 

geografický střed Evropy. 

Území Kraje Vysočina se administrativně člení na 5 okresů, 15 správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností (ORP) a 26 obvodů pověřených obecních úřadů (POÚ). Základní 

samosprávnou jednotkou jsou obce, kterých je v kraji 704 (stav od 1. ledna 2005). Obec 

na Vysočině má v průměru 723 obyvatel, tedy nejméně ze všech krajů České republiky. 

V kraji jsou nejčetněji zastoupeny obce s méně než 500 obyvateli. Statut města má v 
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současnosti 34 obcí kraje, což je v rámci České republiky vzhledem k velikosti regionu 

mírně podprůměrné. 

 

Tabulka č. 1 - Základní informace o Vysočina 

Vysočina 

 

 

 

     znak kraje                 vlajka kraje 

Sídlo: Jihlava 

Zeměpisné souřadnice: 49°24′36″ s. š., 15°40′12″ v. d. 

Hejtman: Jiří Běhounek (nestr. za ČSSD) 

Rozloha: 6 796 km² 

Počet obyvatel: 509 274 (2019) 

Hustota zalidnění: 75 obyvatel/km² 

Nejvyšší bod: Javořice (837 m. n. m.) 

Historické země  Morava a Čechy 

Počet okresů: 5 

Počet správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností: 

15 

Počet správních obvodů obcí 

s pověřeným úřadem: 

26 

ISO 3166-2: CZ-VY a CZ-63 

CZ-NUTS: CZ063 

CZ061 (do 31.12.2007) 

RZ: J 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
https://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CZ
https://cs.wikipedia.org/wiki/CZ-NUTS
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pozn%C3%A1vac%C3%AD_zna%C4%8Dka
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_Bohemian_Region_CoA_CZ.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Central_Bohemian_Region.svg
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Mapa č. 1 – Administrativní členění Kraje Vysočina 

 
 

 

Charakteristika okresu Žďár nad Sázavou 

Okres Žďár nad Sázavou leží ve východní části Českomoravské vrchoviny na horních 

tocích řek Sázavy, Oslavy, Svratky a Chrudimky. Na jihu sousedí s okresy Třebíč a Brno-

venkov, na východě s okresem Blansko, na severu s okresy Svitavy a Chrudim a na 

západě s okresy Havlíčkův Brod a Jihlava. Nynější území žďárského okresu bylo 

vytvořeno v rámci reformy administrativního členění republiky v roce 1960 spojením 

částí několika menších okresů. Vznikl tak velký okres, jehož území se však výrazně 

zmenšilo v roce 2005 přesunem více než dvaceti obcí k Jihomoravskému kraji. 

Žďárský okres má tvar nepravidelného šestiúhelníku orientovaného v ose od 

severozápadu k jihovýchodu. Převážně se rozkládá ve vrcholové části Českomoravské 

vrchoviny. Průměrná nadmořská výška je 561 m. Nejvyšším bodem žďárského okresu je 

Devět skal (836 m n. m.) a nejvýše položenou základní sídelní jednotkou Studnice (784 

m n. m.). Žďárským okresem prochází hlavní evropské rozvodí dělící od sebe úmoří 

Černého a Severního moře. Z 84,7 % plochy okresu odvádí vody řeka Svratka, Bobrůvka 
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a Oslava do Dyje, Moravy a pak Dunajem do Černého moře. Zbytek plochy odvodňují 

řeky Sázava, Chrudimka a Doubrava patřící do povodí Labe. 

Okres Žďár nad Sázavou je typický vysokým podílem obyvatel bydlících ve venkovských 

obcích do dvou tisíc obyvatel a nižším podílem obyvatel bydlících ve městech s deseti 

tisíci a více obyvateli. V okrese je šest obcí se statutem města. Žďár nad Sázavou, Bystřice 

nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Svratka, Velká Bíteš a Velké Meziříčí, v nichž 

žije o málo více než polovina populace okresu. 

I pro žďárský okres je typický průmyslově-zemědělský charakter, tak charakteristický pro 

celou Vysočinu. Průmyslová výroba s významným podílem strojírenství se soustřeďuje 

hlavně do měst, z nichž významné místo zaujímají centra v blízkosti dálnice (Velké 

Meziříčí, Velká Bíteš). Zemědělství se na Žďársku vzhledem k přírodním podmínkám 

vyznačuje relativně nižším zorněním a vyšším podílem trvalých travních porostů. 

Mapa č. 2 – Obecně-geografická mapa okresu Žďár nad Sázavou 
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Bystřice nad Pernštejnem  

Obec Lísek patří do obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem. 

Bystřice nad Pernštejnem je město v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina, 24 km 

východně od Žďáru nad Sázavou na říčce Bystřici. ORP Bystřice nad Perštejnem zahrnuje 

39 obcí. Počet obyvatel OPR Bystřice na Perštejnem je 20 260, rozloha 348 km2. 

Obec Lísek 

Obec Lísek, pod kterou spadají vesnice Lhota, Vojtěchov a osada Lísek, leží 9 km 

severozápadně od Bystřice nad Pernštejnem v nadmořské výšce asi 650 m. Vesnice Lísek 

se vine podél silnice v délce 1 km a má kolem 120 obytných domů. Dominantou je kostel 

sv. Mikuláše z roku 1846. Práh kostela je ve výšce 660 metrů nad mořem. 

Mapa č. 3 - Umístění obce Lísek 

 

 

Správní území obce sousedí s následujícími obcemi: 

• Bystřice n. P.  (k. ú. Divišov a k.ú. Rovné) – na jihu; 

• Nové Město n. Mor. (k.ú. Olešná na Moravě) – na jihozápadě; 

• Zubří (k.ú. Zubří u Nov. Města n. Mor.) – na západě; 

• Věcov (k.ú. Koníkov, k.ú. Roženecké paseky, k.ú. Michov) – na severu; 

• Velké Janovice (k.ú. Velké Janovice) – na východě; 
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• Bohuňov (k.ú. Bohuňov, k.ú. Janovičky u Bohuňova) – na jihovýchodě. 

 

Mapa č. 4 - Části obce Lísek 

 

Historie obce Lísek  

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360, kdy nesla původní jméno Lhota. Obec 

je poprvé připomínána v roce 1360 pod původním názvem Lhota, ale v roce 1951 byla 

přejmenována na Lísek, což je název blízké osady spadající pod její působnost, společně 

s vesnicí Vojtěchov. 

Obec náležela hradu Pyšolec, později Pernštejn, po roce 1588 pak k Bystřici nad 

Pernštejnem. V roce 1951 byla obec přejmenována na Lísek a byla k ní přidružena osada 

Lísek, která do té doby náležela Velkým Janovicím. Osada Lísek byla přejmenována na 

Malý Lísek. Na dnešním území obce stávala již zaniklá ves Pičulín. 

V roce 1830 byl u Lísku zastřelen poslední pernštejnský vlk, což připomíná Vlčí kámen. 

Vycpaný vlk je vystaven na hradě Pernštejn. 
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Obec Lísek má své významné rodáky. Z obce Lísek pocházel ThDr. František Kozák 

(1857-1926), který byl evangelickým farářem, překladatelem, vydavatelem, básníkem. 

Jan Kozák (1860-1934) byl učitelem a autorem zajímavých učebnic. Od roku 1832 

působil v Lísku farář Jan Pleskáč (1797-1873), národní buditel, autor četných povídek, 

pohádek a dramat. V letech 1931-1965 byl farářem v Lísku Ludvík Vrána (1883-1969), 

literát, spolupracovník J. Demla a J. Floriana na Dobrém díle ve Staré říši, jeden z prvních 

Kafkových překladatelů do češtiny. V Lísku je také pochován. 

Obrázek č. 1- Pohled na obec Lísek 

 

 

Symboly obce 

Znak obce představuje polcený štít, vpravo zlato-červeně dělený, nahoře trojlist (2, 1) se 

třemi lískovými oříšky přirozené barvy, dole stříbrný kůl. V levém zeleném poli stříbrná, 

zlatem a drahými kameny zdobená mitra se stříbrnými fimbriemi se zlatým třepením nad 

třemi (2, 1) zlatými koulemi. 
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Vlajka 

List vlajky tvoří tři svislé pruhy, červený, zelený a bílý, v poměru 7 : 10 : 7. V zeleném 

pruhu bílá, žlutě lemovaná a drahými kameny zdobená mitra s bílými fimbriemi se žlutým 

třepením, nad třemi (2, 1) žlutými koulemi. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3. 

Tabulka č. 2 – Obec Lísek – základní informace 

Lísek 

                                                            

       Znak obce                                              Vlajka obce 

Status: obec 

Kraj (NUTS 3): Vysočina (CZ063) 

Okres (LAU 1): Žďár nad Sázavou (CZ0635) 

Obec s rozšířenou působností: Bystřice nad Pernštejnem 

Pověřená obec: 

Katastrální výměra:      16,71 km² 

Počet obyvatel: 377 

Zeměpisné souřadnice: 49°35′13″ s. š., 16°12′4″ v. d. 

Nadmořská výška:  663 m n. m. 

Části obce: 3 

Základní sídelní jednotky 3 

Katastrální území: 3 

Adresa obecního úřadu: Lísek 80 

59245 Lísek u Bystřice n.Pern. 

Starosta: Josef Zich 

Oficiální web obce: www.lisek.cz 
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Lhota 

Lhota (německy Lhotta) je část obce Lísek v okrese Žďár nad Sázavou. Nachází se na 

jihu obce Lísek. V roce 2009 zde bylo evidováno 143 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 

323 obyvatel. Lhota leží v katastrálním území Lhota u Lísku o rozloze 6,26 km2. 

Vojtěchov 

Vojtěchov (německy Wojtiechow) je vesnice, část obce Lísek v okrese Žďár nad 

Sázavou.  

Osada Vojtěchov se poprvé připomíná v roce 1392. Ves byla založena v mírné proláklině 

kolem prameniště Vojtěchovského potoka. Shluk původních usedlosti byl postupem času 

zaplněn drobnější chalupnickou zástavbou a několika rodinnými domy. Na 

severovýchodním okraji zástavby byl po 2. světové válce postaven areál zemědělské 

výroby. 

Nachází se asi 3,5 km na jihozápad od Lísku. V roce 2009 zde bylo evidováno 85 adres.  

V roce 2001 zde trvale žilo 32 obyvatel. Vojtěchov leží v katastrálním území Vojtěchov 

u Lísku o rozloze 9,3 km2. V okolí vesnice jsou dva smírčí kameny, jeden je chráněn jako 

kulturní památka. 

Malý Lísek 

Osada Lísek, založená v roce 1746, je lánovou vsí sestávající z několika málo usedlostí 

založených podél horního toku Janovického potoka, založených s poměrně velikým 

rozestupem. Tento charakter osady se zachoval dodnes. 

 

2.2.2. Partnerství a spolupráce 

Obec Lísek je členem Mikroregionu Bystřicko. Hlavním důvodem založení mikroregionu 

Bystřicko bylo sdružení většího počtu obcí s cílem společného postupu při vytvoření  

a realizace strategického plánu udržitelného rozvoje regionu a realizace aktivit, zejména 

v oblastech ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního 

prostředí, rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních 

a vnějších vztahů. Území je třeba rozvíjet koordinovaně, důležitá je spolupráce obcí na 

základě schváleného systému. 
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2.3. Geografická a demografická charakteristika 

2.3.1. Geografické a přírodní podmínky 

Z hlediska geomorfologického členění republiky území obce Lísek spadá do provincie 

Česká vysočina, Česko – moravské subprovincie (II), oblasti Českomoravská vrchovina 

(II C). Obec Lísek leží v celku Hornosvratecká vrchovina (II C - 4), podcelku Žďárské 

vrchy (II C - 4 A), okrsku Pohledeckoskalská vrchovina (II C - 4 A - b). 

Žďárské vrchy jsou plochou vrchovinou tvořenou krystalickými horninami, střední 

nadmořská výška je 658,9 m n. m., střední sklon 5°13´. Jedná se o vrchovinu s 

vyklenutým povrchem, charakteristickou protáhlými úzkými hřbety se skalními tvary 

oddělené hlubokými, ale rozevřenými údolími.  Na hřbetech jsou četné skalní útvary, v 

údolích jsou rybníky.  

Obec Lísek se nachází v 5. vegetačním stupni, potencionální přirozenou vegetací je 

buková bučina (v jihovýchodní části katastru), smrková bučina (v převážné části katastru) 

a v nejvyšších partiích (komplex kolem vrchu Samotín) acidofilní bory. V dnešní lesní 

vegetaci jsou dominantní smrky s příměsí buku, modřínu, jedle a borovice.   

Při severovýchodní hranici správního území obce prochází ve směru SZ- JV výrazný 

zalesněný masív Pohledeckoskalské vrchoviny tvořený vrchy Pohledecká skála – 

Samotín – Pletenice. Směrem k jihu se terén členěný několika údolími svažuje až do 

široce otevřeného údolí Bystřice. Reliéf je charakteristický několika výraznými, často 

holými vrchy - Lhotský křib (695 m. n. m), Pletenice (734 m. n. m), Kopec (645 m. n. 

m). Území je poměrně různorodé, převládají  polohy mírné, jsou zde však i polohy prudce 

svažité, v blízkosti vodních toků jsou menší údolní nivy.  

Sídlo Lhota je umístěno v méně členité, zvlněné části území obce. Osou zastavěného 

území je široce otevřené údolí probíhající ve směru sever - jih, ústící na jihu do údolí 

Bystřice.  

Obec se nachází v nadmořské výšce 663 m n.m., nejvyšším bodem je vrch Samotín ležící 

v horském masivu v severní části území obce, nejnižší bod obce se nachází v 

jihovýchodním cípu území pod Skalským mlýnem, v místech kde Bystřice vytéká z území 

obce (cca 573  m. n. m).  
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Z geologického hlediska se území obce nachází ve velice pestrém prostoru. Převažují 

dvojslídné  pokročilé migmatity až ortonuly, objevují se složky metalpelitických hornin, 

u kterých lze předpokládat silný stupeň tektonického postižení a výraznou foliaci – 

dvojslídné svory, svorové ruly a pararuly svrateckého kristalinika. 

 

2.3.2. Demografická charakteristika 

Počet obyvatel v obci Lísek byl 377 obyvatel k 31. 12. 2018. Mužů žilo v obci 200 

(53,1 %) a žen 177 (46,9 %). Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2018 v obci byl 40. 

Tabulka č. 3 - Stav obyvatel v obci Lísek v letech 2014 – 2018 (vždy k 31.12.) 

Počet obyvatel 

celkem 
2014 2015 2016 2017 2018 

363 369 372 374 377 

v tom 

podle 

pohlaví 

muži 188 188 191 194 200 

ženy 
175 181 181 180 177 

v tom 

ve věku 

(let) 

0-14 62 62 65 71 70 

15-64 
248 254 249 244 248 

65 a 

více 
53 53 58 59 59 

Průměrný věk 39,9 39,8 40 39,6 40 

 

Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v obci Lísek v letech 1971-2018 (vždy k 31. 12.) 
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Maximálního počtu obyvatel obec dosáhla na přelomu 19. a 20.  století. Od té doby počet 

obyvatel postupně klesá, od začátku 90. let 20. století je jejich počet stabilizovaný. 

Uvedený počet obyvatel v obci ve Strategickém rozvojovém plánu, vychází z Územního 

plánu obce Lísek a z Databáze demografických údajů za obce ČR, ve které je počet 

obyvatel v obci sledován od roku 1971.  

V letech 1971-2018 se počet obyvatel v obci Lísek pohyboval pod hranicí 400 obyvatel, 

s výjimkou roku 1972, kdy v obci žilo 401 obyvatel (k 31.12.), to byl také maximální 

počet obyvatel ve sledovaném období. Minimum obyvatel bylo v obci v roce 1987 (340 

obyvatel k 31.12). 

 

Tabulka č. 4 - Počet obyvatel v obci Lísek 2008-2018 (vždy k 31.12.) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Stav 

31.12. 368 370 367 369 361 363 363 369 372 374 377 

 

V rozmezí let 2008-2018 byl celkový přírůstek v obci Lísek byl kladný 

(v letech 2010, 2011, 2012 byl celkový přírůstek obyvatel v obci záporný). Celkový 

přírůstek obyvatel je způsobem více přirozeným přírůstkem. Celkový přírůstek v obci 

Lísek v letech 2008-2018 činí 6 osob. 

 

Tabulka č. 5 - Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatelstva v obci Lísek 

2008-2018 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Přírůstek 

přirozený 1 1 1 - -6 5 -2 1 3 2 2 8 

Přírůstek 

migrační -1 1 -4 -1 -2 -3 2 5 0 0 1 -2 

Přírůstek 

celkový 0 2 -3 -1 -8 2 0 6 3 2 3 6 

 

2.3.3. Vzdělanostní struktura 

Popis vzdělanostní struktury obce Lísek vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011. 

Nejvíce obyvatel obce Lísek má střední vzdělání bez maturity (42,5 %) a úplné střední 

vzdělání s maturitou (23,9 %). 
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Vysokoškolské vzdělání má 6,6 % obyvatel obce. Základní vzdělání má 21,4 % obyvatel 

obce. Vyšší odborné a nástavbové vzdělání má 2,5 %. Vzdělání nebylo zjištěno u 3,2 % 

obyvatel. 

Tabulka č. 6 - Vzdělanostní struktura obce Lísek podle SLBD 2011 

Obyvatelstvo 15leté a starší 

Abs. % 

318 100 % 

v tom podle 

stupně 

vzdělání 

bez vzdělání, základní vč. 

neukončeného 68 21,4 % 

vyučení a stř. odborné bez mat. 135 42,5 % 

úplné střední s maturitou 76 23,9 % 

vyšší odborné a nástavbové 7 2,5 % 

vysokoškolské 21 6,6 % 

nezjištěné vzdělání 10 3,2 % 

 

2.4. Ekonomický potenciál 

2.4.1. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů 

Vybrané podnikatelské subjekty sídlící v obci Lísek a oblasti jejich převažujících činností 

jsou popsány v níže uvedené tabulce.  

Tabulka č. 7 - Vybrané ekonomické subjekty v obci Lísek 

Název podniku  Předmět činnosti 

Římskokatolická farnost Lísek u Bystřice nad 

Peršntejnem 

Církev 

Profi rescue s.r.o. Kurzy profesionální záchrany 

z výšky a hloubky.  

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lísek Dobrovolní hasiči. 

Obec Lísek Obec (obecní úřad). 

Základní škola Lísek, okres Žďár nad Sázavou Školství. 

Mateřská škola Lísek , příspěvková organizace Školství. 

Hotel Skalský dvůr Turistický ruch. 

Penzion Skalský mlýn Turistický ruch. 

Lesní zátiší Vojtěchov Turistický ruch. 
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2.4.2. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce 

Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel 

registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který 

vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel 

ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované 

nezaměstnanosti. 

Míra nezaměstnanosti na Bystřicku, kam obec Lísek spadá, se pohybuje nad 

republikovým průměrem, ale také trvale překračuje i průměr kraje Vysočina. Z kraje 

Vysočina (6,2 %) vykazoval nejnižší míru nezaměstnanosti region Žďár nad Sázavou  

(5,4 %) a nejvyšší region Nové Město na Moravě (8,0 %). Z čehož vyplývá, že v 

souvislosti s mírou nezaměstnanosti je na tom hůře region Nové Město na Moravě a hned 

po něm region Bystřice nad Pernštejnem (MPSV 2016). 

Ekonomiku na Bystřicku do jisté míry ovlivnila restrukturalizace uranových dolů. 

V dobře zpracování Strategického rozvojového plánu nebylo možné dohledat detailnější 

informace k nezaměstnanosti v obci Lísek. Portál Ministerstva práce a sociálních věcí, 

který informace z územního hlediska obsahuje, procházel v období zpracování plánů 

restrukturalizací.  

 

2.5. Podmínky pro zemědělství 

Obec Lísek má katastrální výměru 16,71 km². Obec Lísek se nachází v bramborářsko - 

ovesné výrobní oblasti. Z hlediska způsobu primární zemědělské produkce jsou na 

správním území obce zastoupeny orné půdy, zahrady a trvalé travní porosty. Z celkové 

výměry obce tvoří 53,69 % tvoří lesní půda. Vzhledem k charakteru krajiny a přírodním 

podmínkám zaujímají lesy v obrazu krajiny významné postavení.   

Orné půdy jsou v oblasti zemědělské půdy jednoznačně dominantní. Jsou situovány 

především na vhodných méně svažitých plochách v pahorkatině. Méně vhodné lokality 

orné půdy jsou v údolních nivách a v blízkosti vodních toků a nádrží.   

Trvale zatravněné plochy jsou situovány zejména na svažitých pozemcích, na mezích a v 

okolí vodních toků. Zahrady jsou situovány v současně zastavěném území a jeho 

bezprostředním okolí. Podstatná část těchto pozemků je součástí obytné funkce. 
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2.6. Dopravní a technická infrastruktura 

2.6.1. Dopravní infrastruktur 

Územím obce prochází následující krajské silnice: 

• III/36034 Rozsochy – Jimramovské Pavlovice 

• III/36035 Lísek – Bystřice nad Pernštejnem 

• III/36039 Lísek – Nové Město na Moravě 

Nejvýznamnější komunikací je silnice III/36034, umožňující propojení obce se silnicí 

I/19, která umožňuje napojení s nejdůležitějšími spádovými středisky. Silnice prochází 

okrajovou částí zastavěného území Lhoty.  

Silnice III/36035 má lokální význam, propojuje obec s okolními sídly.  Odbočuje na 

křižovatce ve Lhotě od silnice III/36034 a prochází východní části zastavěného území.  

Silnice III/36039 má lokální význam, umožňuje napojení místní části Vojtěchov a dále 

spojení do Nového Města na Moravě.  

V blízkosti obce Lísek se nachází několik významných celorepublikových i 

mezinárodních koridorů.  

• Jižně od obce prochází silnice I/19 spojující Vysočinu se střední Moravou.  

• Západně od obce, Žďárem nad Sázavou, prochází silnice I/37 Velká Bíteš – 

Pardubice, která je důležitou dopravní páteří Vysočiny a alternativní trasou z jižní 

Moravy do východních Čech.   

Lokální železnice Tišnov – Žďár nad Sázavou prochází jižně od obce, nejbližší zastávka 

je ve vsi Rozsochy. 
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Mapa č. 5 - Dopravní infrastruktura v obci Lísek 

 

 

2.6.2. Technická infrastruktura 

Plyn 

Část obce Lhota je plynofikována rozvody STL z regulační stanice VTL/STL v Písečném. 

Přívod je veden od Bohuňova, přes hotel Skalský dvůr až do vsi. Plynofikováno je celé 

zastavěné území Lhoty. Plynofikace byla zrealizována před několika léty a kapacitně je 

vyhovující. 

Současný způsob zásobování plynem v části obce Lhota je vyhovující. Plynofikace osady 

Lísek a Vojtěchova se nepředpokládá. 

 

Vodovod 

Místní (městská) část Lhota 

V místní části Lhota (625 - 692 m n.m.) je vybudovaný vodovod. Zdroj vody tvoří 

prameniště s několika studněmi a 1 vrtem (vydatnost 0,4 l/s), ze kterého je voda vedena 



SENSEI consult s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Úvalská 33, Praha 10 

sensei@senseiconsult.cz                   Lísek       

 2019-2029  
 

  

 

24 

 

do sběrné jímky. Ze sběrné jímky je voda čerpána přes odkyselovací stanici do vodojemu 

Velký Lísek 100 m3 (712,0/709,0 m n.m.). 

Místní (městská) část Lísek 

V místní části Lísek není vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. 

Místní (městská) část Vojtěchov 

V místní části Vojtěchov (632 - 656 m n.m.) není vybudovaný vodovod pro veřejnou 

potřebu. V místní části je jedna obecní studna s užitkovou vodou, ZD má vlastní zdroje. 

 

Kanalizace 

Místní (městská) část Lhota  

V místní části byla v roce 1977 dokončena výstavba jednotné kanalizační sítě, na kterou 

je napojena celá místní část. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1280 m, 

byly použity trouby profilů DN 300 až DN 1000 mm. V místní části je vybudováno 

zařízení pro čištění odpadních vod. Jedná se o stabilizační nádrž o ploše 2750 m2, 

doplněnou plovoucím aeračním zařízením - turbínou Sigma BSK - Gigant. Přitékající 

silně naředěné odpadní vody jsou předčišťovány na jemných ručně stíraných česlích a ve 

štěrbinovém lapáku písku. Pro dočištění odpadních vod slouží stávající rybník František. 

Stávající ČOV pro 350 EO neodpovídá technickým a legislativním požadavkům na 

komunální čistírnu odpadních vod. V současnosti napojené obce (místní části): Lhota.  

Místní (městská) část Lísek  

V místní části Lísek není v současnosti vybudovaná veřejná kanalizační síť. Splaškové 

odpadní vody jsou soustřeďovány v jímkách jednotlivých nemovitostí k individuální 

likvidaci odpadních vod. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.  

Místní (městská) část Vojtěchov  

Místní část nemá do této doby vybudovanou veřejnou kanalizační síť, část odpadních vod 

odtéká bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo 

do místního vodního toku ústící do Skalského rybníka. U části rodinných domků jsou 

odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek. V místní části není vybudována 

čistírna odpadních vod. 
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2.7. Služby pro obyvatele obce 

2.7.1. Bydlení 

Sídelní struktura obce Lísek je charakteristická středně hustou sítí menších sídel 

venkovského typu s kompaktním zastavěným územím. Obec je obklopena sídly 

venkovského typu srovnatelné velikosti a charakteru. Nejvýznamnějšími spádovými 

středisky jsou města Bystřice n. P., Nové Město na Mor. a Žďár n. Sáz. 

Tabulka č. 8 - Počty domů, bytů v obci Lísek podle Územního plánu obce Lísek 

Místní část 

Počet domů 

s č.p. Objekty rodinné rekreace 

Lhota 107 2 

Vojtěchov 48 13 

Lísek 7 0 

Skalský rybník 0 23 

Celkem 162 38 

 

2.7.2. Školství 

V obci Lísek je mateřská škola a základní škola. Mateřská škola je umístěna v novější 

budově přibližně ve středu Lhoty.  Je umístěna v budově ze 70. let a je v současné době 

navštěvována 40. dětmi. Kromě místních, navštěvují školku i děti z Domanína, Míchova, 

Janoviček a Bohuňova. 

Základní škola Lísek vykonává činnost základní školy neúplné – 1. – 3. ročník v 1 třídě 

a školní družiny. 

 

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče 

Zdravotnictví a sociální péče je dostupná v Bystřici nad Perštejnem a ve Žďáru nad 

Sázavou.  
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2.7.4. Občanská vybavenost 

Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do 

tohoto pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře 

a polikliniky, dále také lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost 

občanské vybavenosti je jedním z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení. 

V obci Lísek jsou pouze nejzákladnější zařízení občanské vybavenosti. Z hlediska 

zbývajících složek základní občanské vybavenosti a pracovních příležitostí obec spáduje 

k Bystřici n. P., z hlediska vyšší občanské vybavenosti k městu Žďár nad Sázavou. 

Tabulka č. 9 - Instituce občanské vybavenosti v obci Lísek 

Instituce občanské vybavenosti Výskyt v obci 

Pošta Ano 

Škola a mateřská škola Ano 

Zdravotnické zařízení  Ne 

Zásahová jednotka SDH  Ano 

Knihovna Ano 

Hřiště  Ano 

Hřbitov Ano 

Kostely Ano 
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Obrázek č. 2 - Obecní úřad Lísek 

 

 

2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce 

Obec Lísek poskytuje svým občanům informace několika způsoby: a to pomocí 

webových stránek obce //www.lisek.cz/, úřední deskou. 

 

2.8. Volný čas v obci 

Spolky 

V obci Lísek funguje spolek SDH Lísek.  

V obci jsou pořádány tyto akce: hody, dětský den, čarodějnice, rozsvícení vánočního 

stromu.  

 

2.9. Cestovní ruch 

Obec Lísek náleží do turistického regionu Vysočina. Turistický region Vysočina je 

totožný s územím kraje Vysočina a tvoří také samostatnou turistickou oblast Vysočina. 

http://www.lisek.cz/
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Region je přezdíván jako zelené srdce republiky, oblast je charakteristická rozsáhlými 

lesy a malebnou krajinou.  

Region Vysočina nabízí příležitosti pro pobytovou letní a zimní turistiku a pro návštěvy 

hodnotných kulturně historických památek. Z atraktivit mezinárodního významu lze 

uvést městskou památkovou rezervaci Telč a areál národní kulturní památky poutního 

kostela sv. Jana Nepomuckého v Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, které jsou zapsány 

do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

Převládající rekreační funkcí území je středně náročná pobytová a pohybová turistika s 

významnou letní sezónou.  

 

2.9.1. Turistické cíle a památky v okolí obce 

Turistický ruch v obci Lísek je spojen se slogany týkajících se vlků např. „Kde se již vlků 

nemusíte bát“, „Kde už vlci nedávají dobrou noc“. Není divu, na území obce je velké 

zastoupení lesů a obec má specifické genius loci. 

Genius loci obce Lísek  

Okolí obce je protkáno turistickými stezkami a je bohaté na turistické zajímavosti. Mezi 

Lískem, Vojtěchovem, Zubřím a Koníkovem lze v lesích najít nádherné smírčí a památné 

kameny (U Pytláka, Krejčího kámen, U Kubíka, U Tří srnců). Na místě prvního myslivec 

zastřelil pytláka, u druhého vojáci usmýkali krejčího za koněm, u třetího padl na 

vesničana strom a na místě toho posledního hrabě zastřelil jednou ranou hned tři srnce. 

Zbudování některých památníků se stalo aktem usmíření viníka zlého činu s pozůstalými 

i se svým svědomím. 

V místě, kde byl počátkem roku 1830 zastřelen poslední pernštejnský vlk, zase stojí Vlčí 

kámen. Od toho roku už se vlků nemusíme bát. Vlk vážil 88 funtů a byl po vycpání 

instalován na hradě Pernštejně. Ve stejném místě najdete přírodní památku Vlčí kámen 

(porost kyselé bučiny). 
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Obrázek č. 3 - Vlčí kámen 

 

 

Nemovité kulturní památky, památky a rekreační zařízení v obci Lísek 

V obci Lísek se nachází níže uvedené nemovité kulturní památky, památky a rekreační 

zařízení.  

• Nemovité kulturní památky 

Na správním území obce jsou evidovány následující nemovité kulturní památky: 

Tabulka č. 10 - Nemovité kulturní památky v obci Lísek 

Poř. č. Katastr. území Název Ev. číslo 

1. Lhota u Lísku stodola u čp. 10  4196 

 

• Památky v obci Lísek 

Ve Lhotě se nachází farní kostel sv. Mikuláše. Je umístěn v dominantní poloze na 

osamělém vrchu v jihozápadním cípu Lhoty. Původní kostel stál uprostřed hřbitova a byl 

po vysvěcení nového zbořen. Vlevo před současným kostelem stojí původní Boží hrob z 

kostela. Kostel byl postaven v letech 1848 – 52. 
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Ve střední části obce se nachází rychta (č.1), původně stavba ze 16.století. 

Ve Vojtěchově je kaplička se zvoničkou. 

• Rekreační zařízení 

V obci Lísek se nachází rekreační zařízení Skalský dvůr, Penzion Skalský mlýn a Lesní 

zátiší Vojtěchov. 

Hotel Skalský Dvůr 

Skalský Dvůr je hotel vystavěný na místě původního panského dvora se zámečkem. 

Skalský Dvůr se nachází při silničce spojující Lísek se silnicí I/19, u hotelu je umístěna i 

autobusová zastávka Lísek, Skalský Dvůr. Cyklisty sem přivádí cyklotrasa 19 od 

Vojtěchova na Lísek. 

Hotel Skalský dvůr na Vysočině disponuje celkem 68 pokoji. Ubytovací kapacita je 176 

lůžek – z toho 166 pevných lůžek a 10 přistýlek. Ve všech pokojích i ostatních prostorách 

hotelu je WiFi připojení zdarma. 

Penzion Skalský Mlýn 

Penzion je nově postaven (r. 2010) na základech obytné části bývalého mlýna, který se 

nachází pod hrází Skalského rybníka o rozloze 7,5 ha v malebném zákoutí 

Českomoravské vrchoviny, na rozhraní CHKO Žďárské vrchy a přírodního parku 

Svratecké pahorkatiny v nadmořské výšce 590 m. Rybník je vhodný ke koupání, rybaření 

a k provozování vodních sportů. Součástí areálu Skalský dvůr je kamenný altán a 

zatravněné hřiště, které navazuje na říčku Bystřičku a rozsáhlý komplex lesa. Vzdálenost 

do Nového Města na Moravě je 10 km a do Bystřice nad Pernštejnem 8 km. 

Lesní zátiší Vojtěchov 

Hotelový areál, který byl kompletně přestavěn a zrekonstruován v roce 2004/2005, se 

nachází samostatně v přírodním lesním prostředí uprostřed krásné Vysočiny - Žďárských 

vrchů, mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem. 
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2.10. Životní prostředí v obci 

Zvláště chráněná území přírody 

Na území obce Lísek byla vymezena zvláště chráněná území přírody: 

• CHKO Žďárské vrchy – chráněná krajinná oblast zasahuje do celého území obce 

západně od silnice III/36034; 

• Ochranné pásmo CHKO – zasahuje do zbývající části zastavěného území Lhoty; 

• Přírodní památka Vlčí kámen – nachází se v se severním cípu Vojtěchovského 

katastru. Přírodní památka má ochranné pásmo 50 m od jejího obvodu; 

• Přírodní park Svratecká hornatina – zasahuje do celého správního území obce 

východně od silnic III/36034 a III/36035; 

• CHOPAV Žďárské vrchy – rozlohou totožná s CHKO Žďárské vrchy. 

Památné stromy 

• Lípa velkolistá (Mitášova)– u č.p. 35, na parcele 717/1; 

• Lípa velkolistá – u č.p. 22, na parcele 158; 

• Javor Klen – u č.p. 3, na parcele 550/2. 

Památné stromy mají ochranné pásmo o poloměru, který se rovná desetinásobku průměru 

kmene měřeného 130 cm nad zemí. 

Významné krajinné prvky 

V obci Lísek se nachází následující registrovaný významný krajinný prvek: 

• Lísecké prameniště v k.ú. Lísek. 

Regionální biokoridory a biocentra 

Přes území obce jsou vedeny regionální biokoridory 1374 a 1375 a je zde vymezeno 

regionální biocentrum 1746 Samotín. 
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III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ 

3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu 

Průzkum s názvem Investice obce v budoucích letech byl proveden metodou vyplňování 

standardizovaných dotazníků občany obce Lísek.  

Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Lísek. Šetření bylo 

dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.  

V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat v 

následujících letech. Dotazník obsahoval 12 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle 

důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá).  

Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším prioritám respondenti přiřazovali „známku“ 1, mají 

nevýznamnější priority nejnižší součty bodů. Takto jsou seřazeny také výsledky, na 

prvních místech jsou uvedeny položky s nejnižšími počty bodů, neboť se jedná o 

nejvýznamnější priority. 

Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky 

obecního úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány v létě 2019. 

 

3.2. Výsledky průzkumu  

Celkem bylo vyhodnoceno 89 dotazníků, 5 dotazníků bylo vyřazeno ze zpracování pro 

neúplnost dat. 

Z hlediska priorit obce se ukázaly jako nejvýznamnější: investice do infrastruktury (101 

bodů), opravy místních komunikací (124 bodů), podpora životního prostředí (132 bodů),  

Dále byla pro účastníky výzkumu důležitá: podpora sportovních aktivit (166 bodů), 

podpora kultury (167 bodů), investice do veřejného prostranství (170 bodů), podpora 

zaměstnanosti (190 bodů), veřejné budovy (191 bodů). 

Jako další oblasti rozvoje obce vnímali občané: péče o sakrální stavby (196 bodů), 

podpora hasičů (207 bodů), rozvoj cestovního ruchu (207 bodů) a činnost místní 

knihovny (210 bodů). 
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Graf č. 2 – Priority rozvoje obce podle průzkumu 

 

 

Textové poznámky 

Respondenti průzkumu měli možnost doplnit do dotazníků své poznámky týkající se 

rozvoje obce: 

• Pořídit ukazatel na památný javor, turisté se často ptají. 

• Chybí chodník od křižovatky ve škole, a v opačném směru tedy ke školce. 

• Parkování. 

• Obchod. 

• Vyžití pro důchodce. 

• Škola – přístavba. 

• Lepší parkování a příjezd ke škole + KD. 

• Dětské hřiště.  

• Ještě jedna sestava houpaček na zahradě Mateřské školy. 

• Na horním hřbitově zavést vlastní vodu + konve + plastový sud. 

• Nový nátěr vchodových dveří kostela. 

• Udržovat oba rybníčky v horní části Lísku (u Gregora, u Čížků) – vyčistit od 

bahna. 

• Vytvořit odvod vody z dešťů přes silnici u Gregora. 
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• Hřiště na tenis, volejbal, basketbal – průběžně odstraňovat nálety dřevin podél 

plotu + průběžný nátěr sloupků a sloupu. 

• Opravit komunikaci od fotbalového hřiště až k lesu vedoucímu na Koníkov. 

• Zvětšit boudu na žluté pytle s plasty.  

• Pro rozvoj obce by bylo mít dobré více stavebních pozemků, protože v současné 

době nemají mladí lidé, kde stavět, a proto budou z obce odcházet.  

• Zaměstnat někoho, kdo se bude starat o údržbu obce např. chodník v zimě u 

školky. 

• Optické připojení internetu. 

• Nějaké kroužky pro děti. 

• Zvážit zákaz podomního prodeje a sekání trávy v neděli.  

• Podpora restaurační zařízení „Pošta“. 

• Lepší osvětlení silnice od křižovatky k základní škole. 

• Osvětlení silnice Michov. 

• Obnovení prodeje v místním obchodně s potravinami.  

• Upravit odjezdy autobusu. 

• Častější posypy silnic. 

• Hospodaření s vodou. 

• Nesekat trávu tak často, a na tak krátko, tráva vysychá. 

• Sběrný dvůr pro odpad.  

 

Obec Vojtěchov 

Některé textové poznámky respondentů se vztahovali konkrétně k obci Vojtěchov. 

• V obci Vojtěchov žádáme o dopravní zrcadla – před zatáčkou do obce od 

Skalského dvora a u kapličky – není vidět, hrozí nebezpečí srážky aut při 

odbočování. 

• Před obcí na kopci by byly vhodné dopravní značky omezující rychlost – často zde 

jezdí cyklisté velice rychle a opět hrozí při odbočování havárie. 

• Vyčistit rybník v obci. 

• Kanalizace. 
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Shrnutí poznatků výzkumu  

Tabulka „Pořadí priorit občanů podle průzkumu“ obsahuje pořadí priorit a oblasti priorit 

na základě číselného ohodnocení oblastí respondenty průzkumu. Textová část dotazníků 

pak umožnila doplnit další připomínky respondentů, upřesnit některá přání dotazovaných 

občanů. Připomínky textové části se často týkaly oprav místních komunikací, dále pak 

občanské vybavenosti, životního prostředí a cestovního ruchu.  

Tabulka č. 11 - Priority rozvoje obce dle průzkumu 

Pořadí 

priority Priorita 

1 Investice do infrastruktury 

2 Místní komunikace 

3 Podpora životního prostředí 

4 Podpora sportovních aktivit 

5 Podpora kultury 

6 Investice do veřejného prostranství 

7 Podpora zaměstnanosti 

8 Veřejné budovy 

9 Péče o sakrální stavby 

10 Rozvoj cestovního ruchu 

11 Podpora hasičů 

12 Činnost místní knihovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SENSEI consult s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Úvalská 33, Praha 10 

sensei@senseiconsult.cz                   Lísek       

 2019-2029  
 

  

 

36 

 

IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE 

4.1. Strategická vize obce 

Strategická vize rozvoje obce Lísek popisuje základní strategickou orientaci obce, 

deklarující čeho, chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj. 

do roku 2029) dosáhnout. 

Obec LÍSEK: „KDE SE JIŽ VLKŮ NEMUSÍTE BÁT.“ 

Obec je situována v horské, venkovské, zemědělsko - lesnaté krajině s výrazným 

zastoupením rekreační funkční složky. Západní polovina území obce se nachází v 

Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, severovýchodního cípu se dotýká přírodní park 

Svratecká hornatina. Obec má zajímavou historii, specifický genius loci. 

Vize: 

Obec Lísek – obec vycházející z kombinace bohaté historie obce a krásné okolní krajiny. 

Obec zachovávající autentický genius loci. Obec nabízející možnosti bydlení v souvislosti 

s občanské vybavenosti obce, rozvojem infrastruktury. Pestrý spolkový život a kultura v 

obci. Zelený život v obci v kontextu rozvoje životního prostředí. Rozvíjející se cestovní 

ruch šetrný k okolní krajině. 

 

Priority rozvoje obce se budou týkat především občanské vybavenosti, rozvoje 

infrastruktury obce, turistického prostředí, životního prostředí, spolkového a komunitního 

života. 

Tyto směry budou v dlouhodobém období nejvýznamnějším faktorem podporujícím 

rozvoj obce. 
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4.2. SWOT analýza 

Tabulka č. 12 - SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

• Poloha ve vnitrozemí republiky. 

• Autenticita území, specifický 

genius loci. 

• Blízkost přírody. 

• Místní cestovní ruch. 

• Základní škola a mateřská škola v 

obci. 

 

• Infrastruktura (chodníky, silnice, 

parkování). 

• Zanesený rybník.  

• Kanalizace. 

• Osvětlení. 

• Slabší nabídka komerčních služeb. 

 

Příležitosti Rizika 

• Možnost dotací.  

• Spolupráce  na úrovní obcí 

• Rozvoj cestovního ruchu – 

agroturistiky, využití zájmu o 

agroturistiku a tajemná místa v 

České republice. 

• Rozšiřující se síť cyklotras a 

cyklostezek . 

• Rozvoj drobného a středního 

podnikání. 

• Zachování tradičního rázu obce. 

 

• Odliv mladých a vzdělaných lidí. 

• Nezájem nových zaměstnavatelů o 

region. 

• Růst nezaměstnanosti. 

• Stárnutí populace. 

• Nedostatek financí. 

• Vysoká administrativní zátěž 

(dotačního řízení, v podnikání,  

v místní samosprávě). 

• Malá podpora malých obcí státem. 

  

 

4.3. Cíle a priority 

Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který 

odpovídá výše uvedené strategické vizi. 

Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí 

situaci.  

A je stanoven takto: Obec pro spokojený život a budování zázemí pro rodinu 

v blízkosti krásné přírody Žďárských vrchů. Malebné prostředí pro život, bydlení, 

pracovní a volnočasové možnosti. 
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Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím 

stanoviskům: 

• současný profil regionu 

• strategická vize regionu 

• globální cíle regionu 

• SWOT analýzy 

• výsledky průzkumu názorů občanů 

• aktuální problémy obce 

• aktuální návrhy samosprávy obce 

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových 

os. Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného 

globálního cíle. 

Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého 

by mělo být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se 

odvozují od vizí oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz. 

Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro 

přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách. 

Strategický cílem obce Lísek je rozvíjet její potenciál. 

Strategické cíle: 

• Občanská vybavenost. 

• Infrastruktura obce. 

• Podpora turistického ruchu. 

• Podpora životního prostředí.  

• Podpora spolkového a komunitního života. 

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života 

v obci s ohledem na různé potřeby obyvatel, rozvoj občanské vybavenosti, s ohledem na 

životní prostředí a udržitelný rozvoj technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora 

drobného podnikání, rozvoj občanské vybavenosti. Z tohoto cíle vyplynuly priority 

a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které jsou zpravidla identifikovány 

a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií. Prioritní oblasti rozvoje 
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konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené prioritní oblasti rozvoje 

by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli), výběrové (koncentrace na 

danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a adresné (přesně stanovené, 

kdo bude garantem a realizátorem). 

Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních 

oblastí rozvoje:  

Tabulka č. 13 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Lísek 

 

PRIORITA 1.   

Občanská vybavenost 

1.1 Obnova a rekonstrukce obecního úřadu 

1.2 Zateplení a fasády obecních budov 

1.3 Oprava, výstavba, rekonstrukce školy 

1.4 Opravy školního hřiště 

1.5 Oprava, výstavba, rekonstrukce mateřské školy 

1.6 Výstavba dětských hřišť 

1.7 Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby 

PRIORITA 2. 

Infrastruktura 
2.1 Vybudování kanalizace a ČOV 

2.2 Vybudování a obnova vodovodu 

2.3 Rozšíření inženýrských sítí 

2.4 Výstavba a oprava místních komunikací 

2.5 Výstavba a místních chodníků 

2.6 Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení 

PRIORITA 3. 

Turistický ruch 
3.1 Informační a orientační systém obce 

3.2 Cyklostezky 

3.3 Informační tabule 

3.4 Letáky a informační brožury 

PRIORITA 4. Životní 

prostředí  

4.1 Likvidace odpadů 

4.2 Výsadba parků 

4.3 Revitalizace rybníků (Vojtěchov, Lísek) 

PRIORITA 5. 

Spolkový a komunitní 

život 

5.1 Podpora Sboru dobrovolných hasičů 

5.2 Podpora jednorázových společenských akcí 

5.3 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i 

seniorů 
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PRIORITA 1. Občanská vybavenost 

 

Strategický cíl: 

Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat 

mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly 

zlepšeny životní podmínky obyvatel v obci. 

 

Popis priority 1.1: Obnova a rekonstrukce obecního úřadu 

Cílem v rámci tohoto opatření je obnova a rekonstrukce obecního úřadu. Toto opatření 

povede k navrácení budovy obecního úřadu do původního stavu. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1: 

• Projektové práce  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Kolaudace 

Realizace opatření je naplánována v letech 2021 - 2023. 

 

 

Popis priority 1.2: Zateplení a fasády obecních budov 

V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov, zateplení, fasád a výměna 

oken bytového domu. 

Toto opatření povede k snížení energetických nároků na vytápění objektů, zlepšení 

tepelně-technických vlastností obvodových stěn, díky zateplení fasády, zvýšení ochrany 

nosných konstrukcí objektu, snížení nepříznivého zatížení životního prostředí, zlepšení 

PRIORITA 1.1: Obnova a rekonstrukce obecního úřadu 

PRIORITA 1.2: Zateplení a fasády obecních budov 
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mikroklimatu v místnostech zateplených objektů, odstranění výskytu plísní na 

obvodových stěnách, zlepšení estetického vzhledu objektu. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2:  

• Zadání projektové dokumentace/studie 

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Kolaudace 

Realizace opatření je naplánována v letech 2021 - 2023. 

 

 

Popis priority 1.3: Oprava, výstavba, rekonstrukce školy  

Realizace tohoto opatření povede k uvedení školy do původního stavu a k rozvoji. 

Opatření přispěje ke kvalitnímu vzdělání školních dětí bez nutnosti dojížďky. V tomto 

kontextu je škola důležitou součástí občanské vybavenosti obce a nezbytným 

předpokladem pro její další rozvoj. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3: 

• Zadání projektové dokumentace/studie  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Kolaudace 

• Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2020. 

 

PRIORITA 1.3: Oprava, výstavba, rekonstrukce školy 
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Popis priority 1.4: Opravy školního hřiště 

V rámci tohoto opatření je cílem oprava školního hřiště. Toto opatření navazuje na 

opatření 1.3 Oprava, výstavba, rekonstrukce školy. Opatření přispívá ke kvalitnímu 

vzdělání školních dětí bez nutnosti dojížďky. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:  

• Zadání projektové dokumentace/studie  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Kolaudace 

• Provoz 

Realizace opatření je naplánována v roce 2022. 

 

 

Popis priority 1.5: Oprava, výstavba, rekonstrukce mateřské školy 

V rámci této priority je cílem oprava, výstavba, rekonstrukce základní a mateřské školy. 

Realizace tohoto opatření přispěje ke kvalitnímu vzdělání předškolních dětí bez nutnosti 

dojížďky.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.5: 

• Projektová dokumentace  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

PRIORITA 1.4: Opravy školního hřiště 

PRIORITA 1.5: Oprava, výstavba, rekonstrukce mateřské školy  
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• Kolaudace 

• Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2020. 

 

 

Popis priority 1.6: Výstavba dětských hřišť a sportovišť: 

V rámci tohoto opatření je cílem dostavba a vybavení dětského hřiště. Toto opatření 

povede ke zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl a umožní rodinám 

s malými dětmi vést aktivní životní styl, trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.6: 

• Zadání projektové dokumentace/studie  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Kolaudace 

• Provoz 

Realizace opatření je naplánována v letech 2020-2021. 

 

 

Popis priority 1.7: Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby:  

V rámci tohoto opatření je cílem průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby 

Opatření povede k obnově a zachování historických a drobných sakrálních staveb na 

území obce. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.7:  

• Zadání projektové dokumentace/studie  

PRIORITA 1.6: Výstavba dětských hřišť  

PRIORITA 1.7: Průběžná péče o historické a drobné sakrální stavby 
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• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Kolaudace 

Oprava zdi okolo hřbitova a cestičky by měly být realizovány v roce 2020-21. 

 

PRIORITA 2. Infrastruktura obce 

 

Strategický cíl: vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury 

v obci. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací 

včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků 

obce (chodníků).   

 

Popis priority 2.1: Vybudování kanalizace a ČOV  

Cílem v rámci tohoto opatření je vybudování kanalizace a ČOV. Kanalizace a ČOV je 

chybějícím článkem k dobudování infrastruktury, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší 

životní prostředí v daném území.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1:  

• Projektové práce  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

• Kolaudace 

• Provoz 

 

PRIORITA 2.1: Vybudování kanalizace a ČOV  
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Opatření bude realizováno v letech 2021-2028. 

 

 

Popis priority 2.2: Vybudování a obnova vodovodu  

Cílem v rámci tohoto opatření je vybudování a obnova vodovodu. Vybudování vodovodu 

povede k zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, zvýšení 

zabezpečení stability dodávky pitné vody. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:  

• Projektové práce  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

• Kolaudace 

• Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2025. 

 

 

Popis priority 2.3: Rozšíření inženýrských sítí  

V rámci tohoto opatření je cílem rozšíření inženýrských sítí. Provádění inženýrských sítí 

patří k zásadním požadavkům na přípravu stavebních parcel před samotným započetím 

prodeje pozemků.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3: 

• Zadání projektové dokumentace/studie  

PRIORITA 2.2: Vybudování a obnova vodovodu  

PRIORITA 2.3: Rozšíření inženýrských sítí 
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• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Pokládka inženýrských sítí 

• Vybudování komunikací 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

Opatření bude realizováno v letech 2020 – 2028. 

 

 

Popis priority 2.4:  Výstavba a oprava místních komunikací  

Cílem v rámci tohoto opatření je oprava a výstavba místních komunikací. Tato opatření 

povede ke zlepšení dopravní situace v obci, udržení možností vyjížďky obyvatel z obce 

za prací, školními povinnosti atd.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4: 

• Projektové práce  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

• Kolaudace 

 

Výstavba místních komunikací bude realizována v roce 2022-2026. Oprava místních 

komunikací bude realizována v roce 2019-2028. 

 

Popis priority 2.5: Výstavba a oprava místních chodníků 

PRIORITA 2.4: Výstavba a oprava místních komunikací 

PRIORITA 2.5: Výstavba a místních chodníků 
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Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních chodníků, jejich oprava, 

rekonstrukce a vybudování chodníků. Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace 

v obci, zvýšení bezpečnosti chodců v obci a ke zlepšení celkového vzhledu obce. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5:  

• Projektové práce  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

• Instalace obecního mobiliáře 

• Kolaudace 

• Provoz 

Oprava a výstavba místních komunikací bude realizována v letech 2020-2023. 

 

 

Popis priority 2.6: Výstavba/rekonstrukce veřejného  osvětlení  

Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení. Toto 

opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného a 

soukromého majetku, k dobré orientaci v obci.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.6: 

• Projektové práce  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

PRIORITA 2.6: Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení 
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• Instalace obecního mobiliáře 

• Kolaudace 

• Provoz 

Výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení bude realizováno v letech 2020-2024. 

 

PRIORITA 3. Turistický ruch 

 

Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit, 

související infrastruktury a doplňkových služeb. 

 

Popis priority 3.1: Informační a orientační systém obce  

Cílem tohoto opatření je informační a orientační systém obce. Smyslem opatření je zvýšit 

informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1:  

• Projektový záměr  

• Výběr dodavatele 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

• Napojení obce na informační systémy 

Informační a orientační systém obce bude realizován v letech 2019-2028. 

 

 

Popis priority 3.2: Cyklostezky 

V rámci tohoto opatření je cílem vybudování cyklostezky. Toto opatření povede k zvýšení 

podílu cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními aktivitami 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

PRIORITA 3.2: Cyklostezky 
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obyvatel obce, cyklostezka bude sloužit jako prostředek k aktivnímu životnímu stylu 

obyvatel.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2:  

• Zadání projektové dokumentace/studie 

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Výběr zhotovitele a dozoru 

• Kolaudace 

• Provoz 

Opatření bude realizováno v letech 2019-2028. 

 

 

Popis priority 3.3: Informační tabule  

Cílem tohoto opatření je vytvoření informačních tabulí. Toto opatření povede zvýšení 

informovanosti pro obyvatele obce i návštěvníky obce. Opatření přispěje k rozvoji a 

kultivaci cestovního ruchu v obci.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.3: 

• Výběr dodavatele 

• Tvorba návrhu 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

• Instalace informačního a orientačního systému obce 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2022. 

 

 

PRIORITA 3.3: Informační tabule 
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Popis priority 3.4: Letáky a informační brožury  

Cílem tohoto opatření je vytvoření letáků a informační brožury. Smyslem opatření je 

zvýšit informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.4:  

• Výběr dodavatele 

• Tvorba návrhu 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

• Instalace informačního a orientačního systému obce 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2028. 

 

PRIORITA 4. Životní prostředí 

 

Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci. 

Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a 

výsadba zeleně v intravilánu obce. 

 

Popis priority 4.1: Likvidace odpadů  

Cílem tohoto opatření je vytvořit podmínky a prostor pro likvidaci odpadů. Opatření bude 

mít velký ekologický význam. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1: 

• Projektové práce  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

PRIORITA 3.4: Letáky a informační brožury 

PRIORITA 4. 1 Likvidace odpadů 
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• Posouzení zastupitelstvem 

• Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci 

• Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství 

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

• Instalace obecního mobiliáře 

 

Opatření bude realizováno v letech 2022-2028. 

 

 

Popis priority 4.2: Výsadba parků  

Cílem tohoto opatření je výsadba parků. Toto opatření povede ke zlepšení podmínek 

života v obci, k oživení životního prostředí a zvýšení estetické hodnoty krajiny. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2: 

• Projektové práce  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci 

• Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství 

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

• Instalace obecního mobiliáře 

Výsadba parků bude realizováno v letech 2019-2018. 

 

 

PRIORITA 4.2: Výsadba parků 

PRIORITA 4.3: Revitalizace rybníků 
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Popis priority 4.3: Revitalizace rybníků  

Cílem tohoto opatření je revitalizace rybníků. Rybníky jsou významným krajinným 

prvkem v obci Lísek. Toto opatření povede k zadržení vody v krajině, zvýšení stanovištní 

a biologické rozmanitosti, omezení zanášení sedimenty, zlepšení environmentálních a 

estetických funkcí území. Konkrétně se bude jednat o revitalizaci rybníků Vojtěchov a 

Lísek.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3: 

• Projektové práce  

• Výběr dodavatele 

• Zabezpečení rizika/analýza rizik 

• Posouzení zastupitelstvem 

• Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci 

• Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství 

• Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

• Instalace obecního mobiliáře 

 

PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život 

 

Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život, 

atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a 

rozvoj spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím 

spolupráce místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité 

formování vztahu k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce 

a neziskové organizace podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, 

jejich činnost má mezigenerační kontinuitu. 
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Popis priority 5.1: Podpora Sboru dobrovolných hasičů  

Cílem opatření je podpora Sboru Dobrovolných hasičů. Opatření povede k zvýšení 

operativnosti Sboru dobrovolných hasičů v obci. Význam opatření je umocněn sídelní 

roztříštěností sídel v jednotlivých částech obce.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1:  

• Finanční podpora 

• Podpora propagace činnosti spolků 

• Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků 

Opatření bude realizováno průběžně v letech 2019-2028. 

 

 

Popis priority 5.2: Podpora jednorázových společenských akcí  

Cílem je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem tohoto opatření je 

podpořit soudržnost obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahů, posílení pocitu lokální 

identity, lokálního patriotismu. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2:  

• Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce 

• Výběr vhodné lokality a data realizace 

• Personální zajištění organizačního týmu 

• Zajištění průběhu akce 

• Propagace akce 

Opatření bude realizováno průběžně v letech 2019-2028. 

 

PRIORITA 5.1: Podpora Sboru dobrovolných hasičů  

PRIORITA 5.2: Podpora jednorázových společenských akcí 
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Popis priority 5.3: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i 

seniorů 

Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně dětí, mládeže, ale také 

seniorů. Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení 

volného času a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou 

tyto aktivity významné z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i 

fyzického zdraví.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.3:  

• Vytipování vhodných volnočasových a náplně aktivit 

• Výběr vhodné lokality a data realizace 

• Personální zajištění volnočasových aktivit 

• Zajištění průběhu volnočasových aktivit 

• Propagace akce 

Opatření bude realizováno průběžně v letech 2019-2028. 

 

V. MONITOROVACÍ UKAZATELE 

Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle 

a strategických cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření 

a projektů a propojenost souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude 

vypovídat o rozvoji obce a naplňování zvolené strategie. v průběhu naplňování 

monitorovacích ukazatelů se může ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených 

aktivit naplnit. v této chvíli je nutné uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování 

Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace Strategického plánu. 

Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů 

Zastupitelstvem obce. 

PRIORITA 5.3: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i seniorů 
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Zpracování Strategického plánu obce Lísek má potřebu střednědobého programování při 

využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného 

přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces 

postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“. 

 

VI. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO 

ROZVOJOVÉHO PLÁNU 

Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech: 

- politické vůli a otevřenosti vedení obce, 

- jasných pravidel při naplňování Strategického plánu, 

- organizační struktuře, 

- komunikaci, informovanosti a propagaci, 

- kontrole, 

- zpětné vazbě a dalších specifických faktorů. 

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém 

rozvojovém procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem 

k naplňování Strategického plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému 

a personální zajištění. Měl by být zaveden průhledný systém nakládání s veřejnými 

prostředky, se kterými nakládají důvěryhodní lidé. Jinak dochází ke kritice 

a zpochybňování účelnosti a efektivity vynakládaných finančních prostředků, což může 

být předmětem i různých sporů a diskuzí. 

U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených 

projektů. Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné 

o finanční podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se 

realizátoři budou ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát, 

EU či jiné). 
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Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční 

prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv 

nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce. 

Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních 

prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich 

rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí. 

Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické 

oblasti, jsou vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno. 

Strategický plán je celek, který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující 

instituce a vlivní jednotlivci obce a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně 

propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí procesu 

implementace. 

- Monitoring implementace a komunikace s okolím 

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být 

dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se 

obecně říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění 

Strategického plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické 

ukazatele, kvalita a kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv 

projektů na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno 

Zastupitelstvo obce. v případě potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů 

či dokonce úprava celého nastaveného systému. 

Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je 

nutné monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané 

změny v rozvoji města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím 

aktualizace Strategického plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje. 

Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi 

jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces, 

který si vyžaduje odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce 

a začleněných organizací. Do této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními 

úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu. v tomto smyslu se jedná o 

organizace a podniky v zájmové sféře obce. 
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Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké 

veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce. 

Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci 

rozhodujících institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu 

podmínek, ke kterým patří odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota 

ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při 

řešení problémů ve společně užívaném území. 

 

6.1. Vzor projektového listu 

Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně 

používán pro všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument 

v celém projektovém cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly. 

Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány 

údaje k dílčímu projektu. 

 

6.1.1. Projektový list 

Tabulka č. 14 - Vzor projektového listu 

Karta projektu č.1 
Název projektu:   

Investor / nositel projektu Obec Lísek 

Odpovědná osoba   

Zařazení projektu do SP   

Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy 

projektu)   

Připravenost projektu 

Investiční záměr   

Projektová dokumentace   

Doklady dle staveb. zákona   

Výběrové řízení   

Smlouva o dílo se zhotovitelem   

Odhad celkových nákladů   

 



SENSEI consult s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Úvalská 33, Praha 10 

sensei@senseiconsult.cz                   Lísek       

 2019-2029  
 

  

 

58 

 

Tabulka č. 15 - Vzor projektového listu – pokračování  

Předpokládaná doba realizace   

Možnosti financování  

Dotační   

Z rozpočtu obce   

Z darů   

Z jiných zdrojů   

Ostatní - poznámky a připomínky  

 

 

 

VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ 

7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty 

Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů 

k jejich naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o 

možnostech daného území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře 

posloužit analýza finančních možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce, 

identifikace běžných a investičních výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti 

a identifikace volných prostředků. Dále je třeba posoudit schopnost obcí sdružovat 

prostředky. V zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje použitelné na financování nebo 

kofinancování rozvojových projektů. Následně je třeba provést analýzu ostatních vnějších 

zdrojů financování, tedy možnosti, kde lze vratné nebo nevratné prostředky na rozvojové 

aktivity získat. v zásadě platí, že donor určuje pravidla použití svěřených fondů, a proto i 

pravidla financování mohou mít vliv na škálu realizovatelných činností. 

V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na 

jedné straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet 

o rozvojové fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy 

řízení projektů tak, aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky 

naplňovaly původní očekávání. 
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7.2. Základní možnosti podpor 

7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020 

Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou 

spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces 

přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni. 

 

Graf č. 3 - Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020 

 

 

Národní operační programy  

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu; 

2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy; 

3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; 

4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; 

5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; 

6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program
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7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města 

Prahy; 

8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství; 

10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství; 

  

Programy přeshraniční spolupráce 

1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 

Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro 

místní rozvoj; 

5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, 

koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

  

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením 

vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013); 

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj. 

4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III 

6. Program URBACT III 

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní 

úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014%E2%80%932020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/ESPON-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-INTERACT-III
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-URBACT-III-(1)
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a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné 

problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny 

dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů. 

 

Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními 

partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci 

neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, 

tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011   pověřeno Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR. 

 

7.3. Doplňkové možnosti 

V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2016 -2025, 

převážně z prostředků Evropského společenství. 

Obec Lísek má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev 

České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto 

programy jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech. 

Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu 

podpory nebo podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější 

např. www.edotace.cz, www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech 

financovaných z Evropské unie). 

Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních 

projektech a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro 

určitou cílovou skupinu obyvatel ve obci Lísek. 

VIII. DATABÁZE PROJEKTŮ 

Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“, 

který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých 

členů samosprávy obce. 

 

 

https://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/A9396B86098ACA1FC1257ACD003EC9A4/$FILE/867%20uv121128.0867.pdf
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Tabulka č. 16 - Databáze projektů 
ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU INVESTIČNÍ NÁKLADY V 

KČ 

PRIORITA 
ANO NE 

01 Obnova a rekonstrukce 
obecního úřadu 

  1 mil. Kč 
 

PRIORITA 
1.   Občanská 
vybavenost 02 Zateplení a fasády 

obecních budov 
  3 mil. Kč 

03 Oprava, výstavba, 
rekonstrukce školy  

  4 mil. Kč 

04 Opravy školního hřiště   0,2 mil. Kč 

05 Oprava, výstavba, 
rekonstrukce a modernizace
vybavení mateřské školy  

  1 mil. Kč  

06 Výstavba dětských hřišť   1,6 mil. Kč 

07 Průběžná péče o historické 
a drobné sakrální stavby 

  0,5 mil. Kč 

08 Vybudování kanalizace a 
ČOV 

  35 mil. Kč 
 

PRIORITA 
2. 
Infrastruktur
a 

09 Vybudování a obnova 
vodovodu 

  3 mil. Kč 

010 Rozšíření inženýrských sítí   5 mil. Kč 

011 Výstavba místních 
komunikací 

  3 mil. Kč 

012 Oprava místních 
komunikací 

  7,5 mil. Kč 

013 Výstavba a místních 
chodníků 

  1,8 mil. Kč 

014 Výstavba/rekonstrukce 
veřejného osvětlení 

  0,8 mil. Kč 

015 Napojení obce na 
informační systémy 

  0,1 mil. Kč PRIORITA 
3. Turistický 
ruch 

016 Cyklostezky   1 mil. Kč  

017 Informační tabule   0,3 mil. Kč  

018  Letáky a informační 
brožury 

  0,1 mil. Kč  

019 Likvidace odpadů   3 mil. Kč PRIORITA 4. 
Životní 
prostředí 020  Výsadba parků   0,8 mil. Kč 

021 Revitalizace rybníků 
Vojtěchov 

  3 mil. Kč 

022 Revitalizace rybníku Lísek   1 mil. Kč 

 

rekonstrukce a 
modernizace vybavení školy
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Tabulka č. 17 - Databáze projektů - pokračování 

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU INVESTIČNÍ NÁKLADY V 

KČ 

PRIORITA 

ANO NE  

023 Podpora Sboru 

dobrovolných hasičů 

  1 mil. Kč PRIORITA 5. 

Komunitní a 

spolkový 

život 
024 Podpora jednorázových 

společenských akcí 

  0,5 mil. Kč 

025  Podpora volnočasových 

aktivit dětí, mládeže, ale i 

seniorů 

  0,2 mil. Kč 
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POUŽITÉ ZDROJE DAT 

Informace z webových stránek: 

www.epusa.cz – elektronický portál územních samospráv 

www.risy.cz – regionální informační servis 

http://rekos.psp.cz/ - Registr komunálních symbolů 

www.czso.cz – Oficiální stránky Českého statistického úřadu 

http://portal.mpsv.cz - Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí 

http://aplikace.mvcr.cz/ - Aplikace ministerstva vnitra Adresy v České republice 

https://www.google.cz/maps/ - Mapy Google umožňují vyhledat místní firmy, zobrazit 

mapy a najít trasy 

https://pamatkovykatalog.cz  

http://www.estudanky.eu 

www.mapy.cz – Mapy Seznam.cz 

http://geoportal.jsdi.cz/ - Silniční a dálniční síť ČR k 1. 1. 2016 

www.ziveobce.cz – Katalog firem v obcích 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares - aplikace ARES Ministerstva financí 

https://www.kr-vysocina.cz/ - Oficiální stránky Kraje Vysočina 

https://www.zdarns.cz/ - Oficiální stránky města Žďár nad Sázavou 

https://www.obyctov.cz/ – Oficiální stránky obce Lísek 

http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/  

www.vyletnik.cz - Turistické oblasti - Vysočina - Tipy na výlety 

www.regionbystricko.cz/ - Oficiální stránky regionu Bystřicko 

https://www.skalskydvur.cz/ -  Oficiální stránky hotelu Skalský dvůr 

http://www.skalskymlyn.cz/ - Oficiální stránky penzionu Skalský mlýn 

www.zslisek.cz/ - Oficiální stránky základní školy Lísek  
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