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Úvod
Strategický plán rozvoje města je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové cíle
daného města. Strategický plán je zpracován v souladu s metodikou Ministerstva pro
místní rozvoj pro zpracování programu rozvoje obce.
Strategický plán rozvoje města slouží jako nástroj pro řízení rozvoje města. Na základě charakteristik města, analýzy situace a potřeb občanů jsou formulovány představy
o budoucnosti města. Pomocí výsledků analýzy, výsledků dotazníkového šetření a informací z projednání s obyvateli vznikají také návrhy činností, které povedou k naplnění
dohodnutých představ. Cílem strategického plánu rozvoje je také zvýšit připravenost
města k podání žádostí o dotační podporu, ale i jiné vnější ﬁnanční prostředky.
Část A – Analytická část
Analytická část byla zpracovatelem sestavena na základě dat Českého statistického
úřadu, databází dalších orgánů státní správy, místních šetření a jiných strategických
dokumentů a studií zabývajících se zájmovým územím, to vše v součinnosti s Městským úřadem v Lokti. Při tvorbě se postupovalo jak expertně (analytickou část zpracoval externí odborný subjekt), tak komunitně, tzn. se zapojením veřejnosti. Zejména
bylo provedeno dotazníkové šetření mezi občany, které bylo zaměřeno na spokojenost
obyvatel se základními aspekty života ve městě a dále zachycení názorů týkajících se
směřování dalšího rozvoje města.
Na závěr zpracování analytické části bylo uskutečněno veřejné projed nání, kde byly
prezentovány především výsledky ankety a dále zpracovaná SWOT analýza. Na setkání
k projednání strategického dokumentu také proběhla řízená diskuze na téma „rozvojová vize města“ a přítomní se mohli vyjádřit k obsahu zpracované SWOT analýzy.
Část B – Návrhová část
V návrhové části dokumentu je uvedena strategická vize rozvoje města, strategické
cíle rozvoje a v rámci nich opatření a aktivity. V této fázi zpracování dokumentu proběhlo veřejné projednání, kde byly diskutovány problematické oblasti rozvoje a dále
opatření a aktivity vedoucí k naplnění strategických cílů.
Doporučuje se každoroční aktualizace strategického plánu rozvoje zejména v části
opatření a konkrétních aktivit.
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A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Město Loket se nachází v Karlovarském kraji, v okrese Sokolov. Územím protéká řeka
Ohře.
Obr. č. 1: Umístění Lokte na mapě

Zdroj: mapy.cz

Tab. č. 1: Územní členění
správní obvod obce
s rozšířenou působností

Sokolov

typ obce

počet částí
obce

město

počet katastrů

4

4

katastrální
výměra v ha

2 673
Zdroj: ČSÚ1

Loket se nachází přibližně 13 km od Karlových Varů, které jsou světoznámými lázněmi
a také je zde sídlo kraje, a 14 km od Sokolova, kde je správní obvod obce s rozšířenou
působností (lidé tam jezdí za úřady: např. vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, živnostenských oprávnění atd.).
Tab. č. 2: Vzdálenosti do spádových sídel
Vzdálenost

Sokolov

13,6 km

Karlovy Vary

12,9 km
Zdroj: mapy.cz

1

V eřejná databáze – Malý lexikon obcí ČR 2019 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup- objekt&pvo=MLO201905&z=T&f=TA BULKA&skupId=2767&katalog=32753&pvo=MLO201905&pvokc=101&pvoch=40 444).
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Ráz krajiny v okolí města
Město Loket leží v nadmořské výšce kolem 430 m. n. m. na úpatí Slavkovského lesa v meandru řeky Ohře. Při pohledu ze shora právě ohyb řeky Ohře a osídlení okolo řeky připomíná lidskou paži ohnutou v lokti a podle této podobnosti nese sídlo svůj název. Hrad
spolu s historickým jádrem města leží na žulové skalní vyvýšenině nad řekou Ohří, která v členité vrchovině vytváří zajímavé přírodní scenérie. Část území města leží v CHKO
Slavkovský les. V okolí vede lesní stezka s altány a vyhlídkami na město Loket. Řeku Ohři
využívají vodáci. Podél řeky Ohře vede páteřní cyklostezka Karlovarského kraje. Výhodná poloha města na okraji CHKO Slavkovský les a množství památek předurčuje město
k využití cestovního ruchu pro jeho další rozvoj. Loket je velmi dobrým výchozím bodem
pro turistické, cyklistické a vodácké výpravy. Tento fakt podtrhuje i umístění Lokte uprostřed lázeňského trojúhelníku (Karlovy Vary – Františkovy Lázně – Mariánské Lázně).
Historické souvislosti
Vznik města Loket je datován na počátek 11. století. Již v roce 1050 byl Loket městem
s hradbami a věžemi. Koncem 12. století se Loket stal součástí koruny české. Za vlády Přemysla Otakara II. doznalo město vážnosti, díky tomu že sem bylo přeneseno i sídlo správy území tzv. Loketska. Město se řídilo chebským právem a samo bylo odvolací stolicí pro
Bečov, Kraslice a Ostrov. Za vlády Lucemburků byl Loket opakovaně dočasným sídlem
členů královského rodu. Král Jan Lucemburský jej několikrát osobně navštívil a roku 1319
se sem uchýlila i jeho manželka Eliška Přemyslovna se synem Václavem – budoucím
Karlem IV. (jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném), který tu byl posléze na otcův rozkaz vězněn po dobu 2
měsíců.
Karel IV. přesto na hrad nezanevřel a často sem jezdil i v dospělém věku a využíval i zdejší
královskou oboru. Tento vladař byl městu nakloněn a věnoval mu zvláštní výsady a svobody a zařadil Loket mezi města, která nesměla být od Čech nikdy oddělena. Loket vždy
patřil k nejpevnějším hradům v celé střední Evropě.
V husitské době město Loket zůstalo věrné katolictví i císaři Zikmundovi. Od husitů se
mu dostalo mnohých útoků, v roce 1427 bylo dokonce obleženo, avšak dobyto nebylo.
Roku 1434 zastavil král Zikmund loketský hrad, město, hodnost královského purkrabího
a téměř celý loketský kraj svému kancléři Kašparu Šlikovi za ﬁnanční výpomoc v husitských válkách. Rod Šliků si Loketsko udržel až do roku 1547.
V roce 1523 příslušelo k městskému panství 14 poddanských usedlostí (v Nadlesí, ve Dvo9
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rech, v Rudolci, v Lobzech, ve Vítkově, v Horách, v Novém Sedle a Chranišově). Později
rovněž dvorce ve Vintířově, Bošířanech a ves Jehličná.
Ve druhé polovině 16. století získali loketští občané za 30 tisíc tolarů do zástavy loketské
purkrabství s veškerým vybavením a dalšími panstvími (Kynšperk, Hartenberk, Kraslice
a Luby). V roce 1598 přešla zástava plně do rukou města, čímž se stal Loket zase svobodným královským městem. V tomto století získalo město Loket rovněž řadu práv, mj.
právo výročního trhu či právo pečetění červeným voskem.
Zlatá doba Lokte byla ukončena Třicetiletou válkou (1618 – 1648). Během této války byly
z Lokte jako válečná kořist odvezeny cennosti na 60 vozech. Veškeré pozemky, poplužní
dvory a lesy, které patřily Lokti, byly zkonﬁskovány. V období války padl Loket do rukou
Sasů a zakusil i obléhání Švédy v roce 1647. Blahobyt města začal po válce opět pomalu růst. Postupem času se velikost pozemků Lokte měnila. V roce 1670 byla prodána
ves Rudolec a Jehličná, ale koupen statek Mírová, Loučky, Lipnice a Dolní Chodov. Těžká
zkouška čekala na Loket roku 1725, kdy vypukl požár, jemuž padlo za oběť, kromě radnice a několika sousedních domů, celé město. V polovině 18. století bylo Loketsko opět
obnoveno a rozšířeno. Byl například nově vystavěn kostel sv. Václava. Díky vydatným
ložiskům nerostných surovin v okolí Lokte byl v tomto období otevřen také hnědouhelný
důl u Louček s názvem Kateřina a po něm ještě několik dalších.
V roce 1835 počala stavba nové říšské silnice z Karlových Varů přes Loket a Sokolov
do Chebu. Město postavilo řetězový most, získalo druhý vjezd na své území, čímž se zrušilo výsadní postavení hlavní brány a z Lokte se stalo otevřené město. Brzy poté byly
městské hradby a věže včetně pozemků na parkánech prodány majitelům sousedních
domů. Tak začaly středověké věže se špičatými střechami mizet a Loket získal svou dnešní podobu. Před revolucí v roce 1848 bylo součástí Lokte 27 obcí a pět dalších částí obcí
a žilo zde celkem 6 636 lidí.
Vzhledem k charakteru okolní krajiny nebylo Loketsko nikdy výrazněji zaměřeno na zemědělství. Význam města Lokte ovlivnila především porcelánka, kterou založili bratři Eugen a Rudolf Haidingerové v roce 1815. Za nich dosáhla porcelánka svého vrcholu a to
ve všech směrech. Porcelánku bratři řídili téměř 50 let. Ve druhé polovině 19. století v Lokti existovala i továrna na skleněné zboží. Další růst města byl pozastaven skutečností, že
se moderní průmysl usídlil v okolních městech. Roku 1877 bylo město spojeno železnicí
s Novým Sedlem. Druhá polovina 19. století přinesla rovněž přestavbu bývalých kasáren
na školu.
Na počátku 20. století roku 1907 bylo založeno v markraběcím domě, který je součástí
hradu Loket, muzeum. Život města výrazně ovlivnily obě světové války. V době okupa10
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ce byl ve městě zřízen zajatecký tábor. Po druhé světové válce byla většina německého
obyvatelstva města Lokte odsunuta a souběžně s tím postupně končí role města coby
správního centra regionu, sídla Krajského soudu atp. V roce 1949 začala slavná éra přírodního divadla (amﬁteátr). Konec 20. století je již ve znamení zahájení rekonstrukce loketského hradu a dalších významných budov ve městě. Roku 1979 bylo historické jádro
města prohlášeno památkovou rezervací. Od roku 1992 je hrad opět ve vlastnictví města.
Dochází rovněž k rozvoji podnikání a kulturního života. 90. léta 20. století byla ve znamení
společenských změn, které se odrazily i na životě v Lokti a mají své pokračování v současnosti.
Nadále probíhají postupně opravy a rekonstrukce dalších městských budov, opravy
chodníků a budování parkovišť, revitalizace zeleně, úpravy a budování dětských hřišť.
Loket je městskou památkovou rezervací, díky řadě dochovaných architektonicky cenných starých domů a zbytků městského opevnění.
Na západní straně města je dominantou železobetonový most, který vede přes řeku
Ohři a přivádí do Lokte návštěvníky parkující na záchytném parkovišti na severozápadní
straně území. Tento most byl postaven v roce 1936 a nahradil původní empirový řetězový
most z roku 1835 (Most císaře Ferdinanda).

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 2: Most přes řeku Ohři

2. Obyvatelstvo
2.1 Demograﬁcká situace
V současnosti žije v Lokti 3079 obyvatel (dle ČSÚ k 1. 1. 2021). Počet obyvatel od roku 2000
mírně klesá, od roku 2015 stagnuje. Průměrný věk mírně stoupá a je v roce 2019 40,8.
Podíl dětí mírně klesá a je 15,71%. Naopak podíl seniorů se postupně zvyšuje v roce 2019
je 14,57%. Zvyšující se podíl seniorů tedy zvyšuje průměrný věk obyvatel. Vývoj počtu
obyvatel a věkové složení obyvatelstva jsou vidět v následujících tabulkách. Pro posílení
vyššího zastoupení mladých lidí v populaci je nutné vytvářet ve městě dostatečně atrak11

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LOKET
tivní podmínky pro život, mimo jiné základní občanskou vybavenost a zázemí pro sport
a rekreaci.

Rok

počet obyvatel
k 31. 12. – celkem

počet obyvatel
k 31. 12. – ženy

narození

zemřelí

přistěhovalí

vystěhovalí

obyvatelé
ve věku 0–14 let

obyvatelé ve
věku 15–64 let

obyvatelé ve
věku 65
a více let

průměrný věk

Tab. č. 3: Vývoj počtu obyvatel

1990
2000
2010
2015
2017
2019

2 889
3 227
3 192
3 082
3 062
3 075

*
1 669
1 615
1 545
1 541
1 529

49
34
43
35
27
27

21
22
33
19
20
19

582
85
89
87
124
106

135
99
98
104
99
94

*
723
533
501
487
483

*
2 258
2 367
2 189
2 167
2 144

*
246
292
392
408
448

*
33,0
36,9
39,3
40,0
40,8

* Některé údaje pro rok 1990 nejsou k dispozici. Průměrný věk v roce 1991 činil 30,0 let při celkovém
počtu 3109 obyvatel.

Zdroj: ČSÚ2

Tab. č. 4: Věkové složení obyvatelstva – podíly seniorů a dětí
Rok

2000
2010
2015
2017
2019

celkový počet
obyvatel

3 227
3 192
3 082
3 062
3 075

počet dětí

723
533
501
487
483

podíl dětí

22,40 %
16,70 %
16,26 %
15,90 %
15,71 %

počet seniorů

246
292
392
408
448

podíl seniorů

7,62 %
9,15 %
12,72 %
13,32 %
14,57 %
Zdroj: Vlastní zpracování

Vzdělanostní struktura
Mezi jednotlivými regiony i mezi obcemi existují v úrovni vzdělání obyvatelstva značné
rozdíly. Velká města jsou ve většině případů centry školství a následně v nich zůstává
také nejvíce kvaliﬁkovaných pracovních sil, což s sebou přináší i větší vzdělanostní úroveň osob na daném území. Ze statistik obecně vyplývá, že severozápadní Čechy jsou
v tomto směru územím s nejméně příznivou situací.
Vzdělanostní struktura, jak je vidět v následujících tabulkách, odpovídá vzdělanostní
struktuře celého Karlovarského kraje. Převažuje střední vzdělání bez maturity, následováno úplným středním vzděláním s maturitou a pak je základní vzdělání. Oproti průměru
v Karlovarském kraji je v Lokti méně obyvatel se základním vzděláním a naopak víc s úplným středním vzděláním (o 4%).

2

Databáze demograﬁckých údajů za obce ČR (https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demograﬁckych-udaju-za-obce-cr),
ČSÚ – Veřejná databáze – Statistiky – Obyvatelstvo (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31).
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Statistiky jen potvrzují skutečnost, že procentní zastoupení vysokoškoláků na západě
Čech je na velmi nízké úrovni. V Lokti je vysokoškoláků 8,95%, v Karlovarském kraji 7,0%,
v okrese Sokolov 5,2%. Celorepublikový průměr je 12,5%.
Tab. č. 5: Vzdělanostní struktura obyvatelstva k roku 2011
Loket

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

2481

1217

1264

253 436

123 791

129 645

76 614

38 061

38 553

bez vzdělání

14

7

7

2 152

875

1 277

643

288

355

základní včetně
neukončeného

491

198

293

56 826

23 183

233 643

19 397

28 140

11 257

střední vč. vyučení
(bez matiruty)

834

489

345

86 947

50 013

36 934

28 146

16 411

11 735

úplné střední
(s matiritou)

701

315

386

61 356

26 704

34 652

17 312

7 656

9 656

nástavbové
studium

66

27

39

6 458

2 237

4 221

1 622

624

998

vyšší odborné
vzdělání

21

6

15

2 458

1 032

1 436

506

201

305

vysokoškolské

222

106

116

17 700

9 143

8 557

4 019

2 005

2 014

nezjištěno

132

69

63

19 529

10 604

8 925

4 969

2 736

Obyvatelstvo ve věku
15 a více let

z toho podle stupně vzdělání

Karlovarský kraj

2 233
Zdroj: ČSÚ3

Tab. č. 6: Vzdělaností struktura obyvatelstva k roku 2011 v %
Loket

z toho podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

Karlovarský kraj

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

100,0

100,0

100,0

100

100

100

100

100

100

bez vzdělání

0,56

0,58

0,55

0,8

0,7

1,0

0,8

0,8

0,9

základní včetně
neukončeného

19,79

16,27

23,18

22,4

18,7

26,0

25,3

21,4

29,2

střední vč. vyučení
(bez matiruty)

33,62

40,18

27,29

34,3

40,4

28,5

36,7

43,1

30,4

úplné střední
(s matiritou)

28,25

25,88

30,54

24,2

21,6

26,7

22,6

20,1

25,0

nástavbové
studium

2,66

2,22

3,09

2,5

1,8

3,3

2,1

1,6

2,6

vyšší odborné
vzdělání

0,85

0,49

1,19

1,0

0,8

1,1

0,7

0,5

0,8

vysokoškolské

8,95

8,71

9,18

7,0

7,4

6,6

5,2

5,3

5,2

nezjištěno

5,32

5,67

4,98

7,7

8,6

6,9

6,5

7,2

5,8

Zdroj: Vlastní zpracování

V posledních letech je obvyklé, že vysokoškoláci vystudují mimo Karlovarský kraj a pak
si i mimo kraj najdou pracovní uplatnění, tzn. již se nevracejí do regionu. Jsou žádoucí
snahy o udržení kvalitního středního školství v regionu.
V dnešní době se není nutné odkazovat pouze na nedostatek pracovních míst pro danou kvaliﬁkaci a vzdělání ve městě. Lidé si již postupně zvykají na dojíždění do většího
města, kde najdou uplatnění. V letech 2020-2021 v důsledku epidemických opatření do3

Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__560537#).
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šlo k nebývalému využívání home-ofﬁce, tzn. práce z domova. Využívání home-ofﬁce
bude zajisté pokračovat i v dalších letech a tak můžou lidé bydlet v menším městě (např.
v Lokti) a pracovat na dálku pro zaměstnavatele ve větším městě a i ve vzdáleném městě. Může se tak zlepšit i podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí žijících v regionu.

2.2 Sociální situace ve městě
Tab. č. 7: Národností složení obyvatelstva k roku 2011
Nové Sedlo

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

2 622

1 329

1 293

295 595

145 483

150 112

89 961

44 998

44 963

česká

1 581

799

782

190 285

91 902

98 383

58 136

28 737

29 399

moravská

1

1

0

341

228

113

109

77

32

slezská

0

0

0

20

18

2

8

6

2

slovenská

114

55

59

7 217

3 310

3 907

2 539

1 190

1 349

německá

119

57

62

4 431

2 008

2 423

2 107

914

1 193

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

z toho podle stupně vzdělání

Karlovarský kraj

polská

0

0

0

253

76

177

85

29

56

romská

1

0

1

213

113

100

86

47

39

ukrajinská

7

2

5

1 376

579

797

231

91

140

vietnamská

1

1

0

3 597

2 041

1 556

456

281

175

neuvedeno

720

379

341

81 777

42 202

39 575

24 620

12 804

11 816

nezjištěno

78

35

43

6 085

3 006

3 079

1 584

822

762
Zdroj: ČSÚ4

Tab. č. 8: Národnostní složení obyvatelstva k roku 2011 v %
Nové Sedlo

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

100,0

100,0

100,0

100

100

100

100

100

100

česká

60,30

60,12

60,48

64,40

63,20

65,50

64,60

63,90

65,40

moravská

0,04

0,08

0,0

0,10

0,20

0,10

0,1

0,2

0,1

slezská

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

slovenská

4,35

4,14

4,56

2,40

2,30

2,60

2,80

2,60

3,00

německá

4,80

1,50

1,40

1,60

2,30

2,00

2,70

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

z toho národnost

Karlovarský kraj

4,54

4,29

polská

0,0

0,0

0,0

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

romská

0,04

0,0

0,08

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

ukrajinská

0,27

0,15

0,39

0,50

0,40

0,50

0,30

0,20

0,30

vietnamská

0,04

0,08

0,0

1,20

1,40

1,00

0,50

0,60

0,40

neuvedeno

27,46

28,52

26,37

27,70

29,00

26,40

27,40

28,50

26,30

nezjištěno

2,97

2,63

3,33

2,10

2,10

2,10

1,80

1,80

1,70

Zdroj: Vlastní zpracování

V následujících tabulkách lze sledovat národnostní složení obyvatel Lokte ve srovnání s Karlovarským krajem a okresem Sokolov. Data jsou získána z databáze SLDB 2011.
V tomto směru je důležité upozornit na to, že při sčítání uváděná národnost je ta, ke kte4

Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__560537#).
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ré se sami dotazovaní hlásí. V Lokti se nejvíce lidí přihlásilo k české národnosti (67,63%),
což je o trochu více než v okrese Sokolov (64,6%) a v Karlovarském kraji (64,4%). Velké
množství obyvatel neuvedlo svou národnost (25,89%). Dále v pořadí je německá (2,32%)
a slovenská (1,65%) národnost.
Sociálně vyloučené lokality nebyly identiﬁkovány.
Exekuce, bankroty
V České republice je podíl osob v exekuci (přepočet na obyvatelstvo ve věku 15 let
a více) 8,6%. Karlovarský kraj je v podílu osob v exekuci 2. nejhorším krajem v České
republice. Hůře je na tom Ústecký kraj. V Karlovarském kraji je podíl osob v exekuci
16,53%. V Lokti je podíl osob v exekuci 12,77%, tzn. nižší než v Karlovarském kraji, ale
vyšší než v ČR. Vysoké procento exekucí zhoršuje sociální problematiku ve městě
a může vést k ohrožení obyvatel sociálním vyloučením. Na problematiku exekucí se
obvykle nabalují další sociální problémy.
Tab. č. 9: Přehled exekucí r. 2019
počet exekucí

Loket

1 569

průměrný počet exekucí na osobu

4,7

počet dětí a mladistvých v exekuci

1

počet osob 18-29 let v exekuci

27

počet seniorů (65+ let) v exekuci

30

podíl osob v exekuci (přepočet na obyvatelstvo 15+ let)

12,77 %

Karlovarský kraj

podíl osob v exekuci (přepočet na obyvatelstvo 15+ let

16,53 %

ČR

podíl osob v exekuci (přepočet na obyvatelstvo 15+ let

8,6 %
Zdroj: mapaexekuci.cz

Tab. č. 10: Přehled bankrotů (k 31. 12. 2018)

počet osob v osobním bankrotu

38

podíl osob v osobním bankrotu (přepočet na obyvatelstvo 18+ let)

1,54 %

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s. – číselník SVL

2.3 Spolková, osvětová a informační činnost
V Lokti jsou aktivní spolky uvedené v následující tabulce.
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Tab. č. 11: Spolky ve městě a proﬁl jejich činnosti
název spolku

proﬁl činnosti

AMK Loket

Pořadatel mistrovství světa v motokrosu a dalších závodů
v motokrosovém areálu Loketské serpentiny.

CUBITUS z.s.

Pěvecký sbor (latinsky Loket)
Sborový zpěv – trhy, Vánoce, jiné kulturní akce,
mše svaté aj.

Český rybářský svaz z.s. místní
organizace Loket

Chov ryb, a péče o pronajaté rybníky, zarybňování našich revírů.
Práce s dětmi, pořádání několika rybářských závodů (děti,
dospělí)
Místní organizace má cca 700 členů. Hlavním důvodem zvýšení
počtu členů je zatraktivnění našich obhospodařovaných revírů
zejména Velká Anna (Nové Sedlo).

Český svaz včelařů, o. s.
Fotbalový klub Loket

Hrad Loket, o. p. s.

Zpřístupnění hradu a jeho kulturního bohatství nejširší veřejnosti.
Společnost spravuje hrad a svěřený movitý i nemovitý majetek
vlastními silami. Zajišťuje návštěvnický provoz, propagační činnost včetně distribuce upomínkových předmětů a vytváří podmínky pro širší využití hradu v souladu se speciﬁckým charakterem hradu. Rozvíjí také kulturní i společenskou činnost na hradě,
zajišťuje péči o hrad a jeho okolí.

Junák - český skaut, Středisko Jitřenka
Loket z.s.

Zájmová činnost dětí, mládeže i dospělých, budování vztahu
k městu a přírodním i kulturním hodnotám, akce pro veřejnost,
rozvoz Loketských listů, roznášení Betlémského světla.
Program je pro členy dlouhodobě atraktivní, proto zde
zůstávají po mnoho let, týmová práce v malých skupinách,
sebevýchova a seberozvoj, motivace dětí pomocí příběhů,
pobyt v přírodě s partou kamarádů, průvodcovská role
dospělých, postupné přebírání zodpovědnosti

Karlovarský otužilecký spolek

Pořádání besed, kurzů plavání a otužování ve studené vodě.
+ pořádání kurzů dýchání (Wim Hof metoda, prof.
Butejko), účast na Čištění Ohře
Plánují: Rozšíření činnosti, zlepšení kvality besed a rozšíření
členské základny. Akce pro širokou veřejnost a ukázky plávání
a otužování.

Loketské zvony z.s.

Organizování a podpora aktivit směřujících k zachování a
rozvíjení kulturních tradic města Lokte a loketského regionu
a ke zlepšení úrovně společenského života v něm. Cílem je
pořízení nových zvonů a zvonkohry do věže kostela sv. Václava
v Lokti.
Plánují: pořádání výstav, vernisáží, divadel, koncertů, trhů
a jiných společenských a kulturních akcí, organizování sbírek.

Loketský dráček, z.s.

Kroužky na týdenní bázi, veřejné akce na měsíční bázi (12x
do roka). Sport, angličtina = kurzy + kulturní typicky dětské akce
Plánují: kulturní akce, pravidelné kroužky, příměstské tábory

Občanské sdružení 456

Realizace kulturních akcí: Galerie na hradbách
První vítání Zimy (koncert-hrad Loket-listopad)
Rozhledna Krásnofest (Krásno)
Netradiční galerijní projekt pro širší veřejnost a bez
jakéhokoliv omezení. Galerie je volně přístupná 7/24.
Bez vstupného.
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Občanské sdružení VLADAŘ na ochranu
a výzkum archeologických lokalit
Oblastní skupina agility Loket

Výcvik psů zaměřený na agility.

Okrašlovací spolek z.s. Loket

Péče o drobné kulturní i jiné památky, doplňování
mobiliáře města (lavičky),
Publikační činnost a pořádání výstav ve spolupráci
s městskou knihovnou, vydávání publikací.
Plánuje: Náročné restaurování náhrobku Waltera Ditze na městském hřbitově, osazení asi dvou laviček ve městě.

Outdoor Loket

Volné sdružení krosových nadšenců aneb běhání po cestách
i necestách. Web o běhání – mapy běžeckých tras.

Roháči z Lokte

Hudební skupina

Cílem je zapojit co nejvíce seniorů z Lokte a i okolí do aktivního
života. Pořádají zájezdy. Většina zájezdů je jednodenních, ale
za poslední 2 roky byly i zájezdy vícedenní. Jezdí hlavně po Česku.
Další aktivitou jsou společná zábavná odpoledne s hudbou,
tombolou apod. Zde je však vždy potřeba zajistit vhodné
prostory – Hrad Loket, Hotel bílý kůň, Kulturní středisko ve
Senioři ČR z.s., základní organizace Loket Starém Sedle apod.
Plánují: pořádat besedy, přednášky, různé kurzy např.
pro zlepšení paměti, ale v současné klubovně toto nelze.
Dalším našim cílem je založit kroužky s různým zaměřením
např. hraní karet, ruční práce, cvičení paměti apod.
Dále bychom se rádi zapojili do činnosti práce s dětmi
a to např. čtení dětem v mateřských školkách apod.

Sbor loketských ostrostřelců

Udržování tradic a reprezentace a prezentace města Loket.
Spolupráce při kulturních akcích města Loket. Zahajování akcí,
vítání důležitých hostů a jiné. Každoročně se účastníme zasedání
Ostrostřelců zemí Koruny české (sdružení ostrostřelců v ČR – člen
sboru je předseda tohoto sdružení). Dále jsme členy Evropských
historických ostrostřelců ( EGS ). Toto sdružení má 2 mil. členů
v celé Evropě. Člen sboru je zástupce plenárního zasedání tohoto
sdružení. Každý rok se účastníme několika slavnostních kulturních akcí v celé republice. Dále vybraných akcí v Evropě.

Sbor dobrovolných hasičů Loket

Jednotka zasahuje u nejrůznějších zásahů
a společenských akcí města Lokte

Sdružení rodičů a přátel Základní
umělecké školy Horní Slavkov a Loket
Termiti Loket

Zdroj: vlastní šetření

Sportovní oddíl futsalu
Zdroj: Loket – Organizace a spolky5

9 spolků vyplnilo dotazník v rámci zpracování strategie. Obecně jsou spolky spokojené
s podmínkami ve městě i s ﬁnanční podporou ze strany města. Nicméně jsou zde tipy
pro zlepšení: CUBITUS z.s. hledá zkušebnu (místnost), Junák nemá vyhovující prostory
se sociálním zázemím a možností celoročního využití (stávající klubovna na vlakovém
nádraží nemá žádnou možnost vytápění -v zimě se teplota dostává i pod bod mrazu, nejsou k dispozici funkční toalety). Pro rybáře - nejvíce potřeba by byla celková revitalizace
všech pronajatých chovných rybníků. Senioři by potřebovali vhodné zázemí pro pořádání besed, přednášek apod.
5

http://www.loket.cz/organizace-spolky/).
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Městská knihovna Loket – kromě běžné knihovní, osvětové (přednášky) a informační činnosti, se zde můžete podívat na Expozici muzea knižní vazby
Způsob informování občanů
• Úřední deska
• Webové stránky města
• Facebook
• Loketské listy – vydává město Loket, náklad 1.300 ks, vychází 1. týden v měsíci
• Vývěsky
• Aplikace Mobilní rozhlas – spuštění služby v roce 2021 – SMS nebo e-mailem
informace o akcích ve městě, upozornění na krizové situace.
Město komunikuje s občany především prostřednictvím médií, které jsou uvedeny výše.
V Loketských listech jsou informace o pořádaných akcích, také informace ze zastupitelstva a další informace, které občany zajímají. Zpravodaj je pak distribuován do schránek
všem obyvatelům. Místní obyvatelé mohou samozřejmě osobně navštívit městský úřad
zejména v úředních hodinách. Při předem domluvených schůzkách mohou komunikovat se zástupci města i jindy. Ke kontaktování zástupců města je možné využít také e-mail, telefon, či poštu. Občané se mohou zúčastnit jednání zastupitelstva.

3. Hospodářství
3.1 Ekonomická situace
V Lokti je nejvíce podniků se zjištěnou aktivitou (56) v oboru velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, dále je obor průmysl (51) a stavebnictví (50),
dalším v pořadí je obor ubytování, stravování, pohostinství (46).
Jedním z klíčových subjektů je Sedlecký kaolin a.s. (počet zaměstnanců 315)
Hlavní činností je těžba a zpracování kaolinu, zejména pro keramický, papírenský, chemický, gumárenský a stavební průmysl.
V dotazníku pro zaměstnavatele vedení podniku uvedlo, že očekává od města: Součinnost při rozvoji podnikatelských aktivit v závodě Loket. Komunikaci v oblasti územního
plánování, posilování technické a dopravní infrastruktury. Respektování průmyslové výroby a hledání společných postupů v rámci snižování případných negativních dopadů
podnikatelské činnosti na obyvatele města. S městem Loket má společnost dlouhodobě velmi dobré a korektní vztahy. Funguje vzájemná koordinace záměrů města i spo18
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Tab. č. 12: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti pro rok 2019
Obor

Celkem

Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

760

348

Zemědělství, lesnictví, rybářství

21

8

Průmysl celkem

97

51

Stavebnictví

94

50

160

56

Doprava a skladování

15

9

Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví

72
10
3

46
5
3

Činnosti v oblasti nemovitostí

41

6

Profesní, vědecké a technické činnosti

76

40

Administrativní a podpůrné činnosti

25

18

1

1

Vzdělávání

14

7

Zdravotní a sociální péče

12

7

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

22

11

Ostatní činnosti

70

25

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

nezařazeno

-

Zdroj: ČSÚ6

lečnosti. Společnost podporuje různé sportovní, vzdělávací i kulturní aktivity. Podpora
je dojednávána vždy individuálně na základě konkrétních projektů a stupni vzájemné
spolupráce. Cílem společnosti je dosáhnout systémovým přístupem optimální řídící
a organizační úrovně, což umožňuje minimalizovat negativní vlivy vlastní činnosti na životní prostředí při udržení vysoké kvality našich výrobků a zajištění udržitelných životních podmínek v karlovarské a sokolovské oblasti, které jsou silně poznamenané těžební,
respektive průmyslovou činností.
Podnik může i pronajímat své prostory dalším zaměstnavatelům.
V oblasti cestovního ruchu působí paní Ivana Lojínová.
Z dotazníku vyplývá, že velice rádi spolupracují s domovem důchodců Loket, Termiti Loket a spolek Dráček Loket, hudební uskupení Roháči, Azylový dům Loket, Muzejní noc,
blízká spolupráce s partnerskými městy města Loket (zvýhodněné ceny), propagační
videa včetně města Loket a hradu Loket, po celý rok 2020 vstupné do Muzea lázeňských
pohárků zdarma, výtisk trhací mapy Lokte na vlastní náklady. Mimo jiné se podílí na roz-

6

Veřejná databáze – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__560537#).
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voji města aktivní propagací cestovního ruchu
v Lokti – účast na mezinárodních veletrzích.
Rodina provozuje: Hotel Císař Ferdinand, Hotel Sv.
Florian, Hotel U Bílého koně, Pivovar Svatý Florian,
pivovarské minimuzeum a muzeum lázeňských
pohárků. Celková kapacita hotelů čítá 80 pokojů a 3
soukromé apartmány.
http://www.hotel-loket.cz/cz
Atraktivity cestovního ruchu

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 3.: Hotel, pivovar, restaurace

• Hrad Loket
Kamenný královský hrad Loket je více než 800 let staré sídlo tyčící se na žulovém masivu,
který obtéká řeka Ohře.
Hradní expozice – loketské sbírky, útrpné právo v autentických prostorách sklepního vězení, historické zbraně chladné i palné, rozsáhlá sbírka porcelánu.
Otvírací doba – celoročně.

Obr. č. 4: Hrad Loket

Zdroj: vlastní fotodokumentace

• Historické centrum – náměstí

Obr. č. 5: Náměstí T. G. Masaryka

Zdroj: vlastní fotodokumentace
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• Kostel sv. Václava – v těsné blízkosti hradu
• Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice –
na náměstí

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 6.: Kostel sv. Václava

• Černá věž – v dolní části náměstí
Nabízí výhled na hrad a město, je zde

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 7: Sloup se sousoším
Nejsvětější Trojice

expozice uměleckých řemesel.
Otvírací doba červenec - srpen
• Městské hradby
• Řeka Ohře

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 9: Městské hradby

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 8.: Černá věž

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 10: Řeka Ohře s vodáky
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• Přírodní amﬁteátr

Obr. č. 11: Amﬁteátr

Zdroj: vlastní fotodokumentace

• Robičská věž
• Socha Johanna Wolfganga Goetha
• Dům čp. 18
• Socha sv. Jana Nepomuckého
• Pamětní deska Theodora Körnera
• Kaple Panny Marie
• Leynův sloup
• Altán – Weyrotherova vyhlídka
• Kaple sv. Anny
• Galerie café
• Galerie na hradbách
• Městská knihovna a expozice muzea knižní vazby
• Muzeum tajných spolků
• Pivovarské muzeum
• Muzeum lázeňských pohárů
• Loketské vyhlídky
• Svatošské skály
• Špičatý kámen
• Šibeniční vrch
Počet návštěvníků
V r. 2019 přišlo na hrad 155 980 návštěvníků, což je absolutně nejvyšší návštěvnost hradu
od doby znovuotevření hradu v r. 1993. Prohlídku s odborným výkladem průvodce využila přibližně třetina návštěvníků hradu, zbývající dali přednost individuální prohlídce hradu s tištěným textem. Na hradě se již tradičně konají tři velké akce. Celkem se na hradě
uskutečnilo 47 kulturních a společenských akcí.
22
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Tab. č. 13: Návštěvnost hradu Loket v roce 2019
Aktivita
Prohlídka hradu
Letní trhy – Slavnosti purkrabího Půty
Krušnohorské vánoční trhy
Vinobraní
Celkem

Počet návštěvníků
138 814
6 028
6 248
4 890
155 980

Zdroj: https://www.hradloket.cz/vyrocni-zpravy/

V roce 2019 je Hrad Loket v pořadí hradů, zámků a památkových objektů podle návštěvnosti na 18. místě v ČR, 1. v Karlovarském kraji. Pro zajímavost Státní hrad a zámek Bečov
měl v r. 2019 návštěvnost 76 057 a Státní zámek Kynžvart 42 236 návštěvníků.
https://www.statistikakultury.cz/
V roce 2020 (poznamenaném epidemickými opatřeními kvůli nemoci covid) byla návštěvnost hradu 101 708 návštěvníků. Návštěvnost Černé věže – 3 322 návštěvníků.
Tab. č. 14: Turistická infrastruktura
rok
počet hromadných ubytovacích zařízení
kapacita ubytování (lůžka)

2017
6
208

2018
10
258

2019
11
377

půjčovny ve městě

Půjčovna lodí Maskáč
Půjčovna lodí Leština
Půjčovna lodí Dronte
Půjčovna jízdních kol Českých drah
Půjčovna jízdních kol Zdeněk Dvořák
(Penzion U krbu)

infocentra

Infocentrum města – pod hradem
Zdroj: ČSÚ7, vlastní rešerše

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 12.: Infocentrum města

7

Veřejná databáze – Vybrané ukazatele pro územně analytické podklady za obec (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/
cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=UAP01&z=T&f=TABULKA&katalog=31716&c=v94~3__RP2019&u=v4__VUZEMI__43__560537), Veřejná databáze – Vše o území – Vybrané ukazatele za obec (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__560537#).
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3.2 Trh práce
Dle statistických údajů je v Lokti 2.144 osob v ekonomicky aktivním věku (15-64 let), což
je 69,72% z celkového počtu obyvatel. Zde můžeme vidět celospolečenský trend stárnoucí populace a to, jak se postupně snižuje procento osob v aktivním věku. Ze statistického šetření SLDB v roce 2011 byla zjištěna struktura ekonomicky aktivních obyvatel
a podíl podnikatelů (zaměstnavatelé a osoby pracující na vlastní účet) tvoří 31,51% a podíl
zaměstnanců je 68,49%. Nejvíce osob je zaměstnáno v průmyslu 26,7%, což odpovídá
tomu, že v Lokti působí Sedlecký kaolin a.s., ﬁrma Domácí práce s.r.o. a lidé dojíždějí
Tab. č. 15: Obyvatelé v aktivním věku
Rok

počet obyvatel celkem

počet obyvatel
v aktivním věku (15–64 let)

podíl obyvatel
v aktivním věku

2000
2010
2015
2017
2019

3 227
3 192
3 082
3 062
3 075

2 258
2 367
2 189
2 167
2 144

69,97 %
74,15 %
71,03 %
70,77 %
69,72 %
Zdroj: ČSÚ8

Tab. č. 16: Struktura ekonomicky aktivních obyvatel (31. 12. 2011)
celkem

celkem v %

muži

ženy

obyvatelstvo celkem

2 978

100

1 470

1 508

ekonomicky aktivní celkem

1 539

51,7

826

713

1 356

45,5

733

623

1 054

35,39

544

510

zaměstnavatelé

38

1,28

25

13

osoby pracující na vlastní účet

zaměstnaní
zaměstnanci

v tom
v tom

179

6,01

125

54

pracující studenti a učni

21

0,7

9

12

pracující důchodci

57

1,9

32

25

ženy na mateřské dovolené

18

0,6

0

18

183

6,1

93

90

hledající první zaměstnání

28

0,9

13

15

ostatní nezaměstnaní

155

5,2

80

75

1 263

42,4

544

719

nepracující důchodci

441

14,8

168

273

ostatní s vlastním zdrojem obživy
osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby
žáci, studenti, učni

60

2,0

7

53

265

8,9

121

144

497

16,7

248

249

176

5,9

100

76

nezaměstnaní
v tom

ekonomicky neaktivní celkem

v tom

osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Zdroj: ČSÚ9

Veřejná databáze – Statistiky – Obyvatelstvo (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31
9
Veřejná databáze – Základní informace o území - Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity v obci (https://
vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB113&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v133__VUZEMI__43__560537).
8
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na pracoviště Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., která se zabývá těžbou a zpracováním hnědého uhlí na Sokolovsku, výrobou elektrické energie a tepla. Vzhledem k významným atraktivitám v cestovním ruchu v Lokti a také k významné návštěvnosti hradu
Loket je procento lidí zaměstnaných v ubytování, stravování a pohostinství 4,6% nízké.
Významný cestovní ruch z hlediska počtu návštěvníků se adekvátně neodráží na počtu
zaměstnaných v oboru.
Tab. č. 17: Odvětví ekonomické činnosti obyvatelstva (26. 3. 2011)
odvětví ekonomické činnosti

zaměstnaní celkem

z toho

hodnota

%

muži

ženy

1 356

100,0

733

623

20

1,5

14

6

průmysl

362

26,7

255

107

stavebnictví

84

6,2

73

11

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

135

10,0

67

68

doprava a skladování

61

4,5

45

16

ubytování, stravování a pohostinství

63

4,6

23

40

informační a komunikační činnosti

10

0,7

8

2

peněžnictví a pojišťovnictví

22

1,6

8

14

činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti
a administrativní a podpůrné činnosti

86

6,3

39

47

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

102

7,5

49

53

vzdělávání

86

6,3

21

65

zdravotní a sociální péče

103

7,6

19

84

nezjištěno

178

13,1

92

zaměstnaní celkem
z celku podle odvětví ekonomické činnosti:
zemědělství, lesnictví, rybářství

86
Zdroj: ČSÚ10

Vývoj nezaměstnanosti na území Lokte ukazuje následující tabulka, kde můžeme sledovat klesající míru nezaměstnanosti, která v roce 2019 činila 2,51%. V porovnání s ČR
(2,87%), Karlovarským krajem (2,74%) a okresem Sokolov (3,79%) je nejnižší nezaměstnanost právě v Lokti. Pozitivní je i vývoj u dlouhodobé nezaměstnanosti, kde počet uchazečů v evidenci nad 24 měsíců od roku 2015 významně klesá.
Z celkového počtu zaměstnaných 1.356 v roce 2011 za prací dojíždělo 637 osob, což je
46,98%. Nejvíce lidí dojíždí za zaměstnáním v rámci okresu Sokolov 299, dále do jiného
okresu v Karlovarském kraji 213 osob. To odpovídá tomu, že v relativně blízké vzdálenosti
jsou oproti Lokti větší města a to Sokolov a Karlovy Vary, kde lidé nacházejí své pracovní
uplatnění.

10

Veřejná databáze – Základní informace o území - Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle
nejvyššího ukončeného vzdělání v obci (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB114&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v101__VUZEMI__43__560537).
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Tab. č. 18: Vývoj počtu nezaměstnaných
rok

2010

2015

2017

2019

počet obyvatel celkem

3 192

3 082

3 062

3 075

počet uchazečů celkem

192

159

74

54

počet uchazečů ozp - celkem

22

23

15

12

počet mladistvých uchazečů (do 19 let věku) celkem

4

2

1

1

počet uchazečů ve věku 50 let a více celkem

51

59

39

33

průměrný věk uchazečů celkem

38

41,2

45,2

44,3

počet uchazečů - absolventů celkem

16

6

0

3

počet uchazečů - evidence nad 24 měsíců celkem

23

57

28

11

8,0 %

7,0 %

3,45 %

2,51 %

podíl nezaměstnaných osob muži

-

6,9 %

2,90 %

2,69 %

podíl nezaměstnaných osob ženy

-

7,0 %

3,99 %

2,33 %

podíl nezaměstnaných osob celkem

Zdroj: ČSÚ11

Tab. č. 19: Vyjížďka za prací k roku 2011

vyjíždějící do zaměstnání celkem
v rámci obce
v tom

637
73

do jiné obce okresu

299

do jiného okresu kraje

213

do jiného kraje

26

do zahraniční

26
Zdroj: ČSÚ12

4. Infrastruktura
4.1 Technická infrastruktura
V Lokti jsou základní inženýrské sítě, v okrajových částech však chybí, jak ukazuje následující tabulka. Ve městě je čistička odpadních vod.
Sběrný dvůr provozují Loketské městské lesy s.r.o., maximální okamžitá kapacita zařízení
je 50 t odpadů, roční kapacita je 400 tun.
Zařízení slouží ke sběru uvedených druhů odpadů jako sběrný dvůr pro občany města Lokte. Kromě nakládání s odpady v zařízení probíhá zpětný odběr elektrospotřebičů
kolektivním systémem ELEKTROWIN a společností ASEKOL a dále systém zpětného
odběru světelných zdrojů EKOLAMP.

11
12

Data pro MAS 2008 – 2013, 2014 – 2019 (https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas).
Veřejná databáze – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__
VUZEMI__43__560537#).
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Tab. č. 20: Technická infrastruktura města
Loket
vodovod

voda

Nadlesí

Údolí

ano

ne

ano

ne

zdroj pitné vody

I SVH

studny u jednotlivých
objektů

vlastní zdroje –
kopaná studna

studny u jednotlivých
objektů

voda vyrobená
celkem (2015)

136,8 tis.m3

-

0,9 tis. m3

-

374,8 m3

-

2,5 m3

-

kanalizace

ano

ne

ne

ne

čistička odpadních
vod v obci

ano

ne

ne

ne

produkce odpadní
vod (den/2015)

455,9 m3

-

-

13,5 m3

průměrná denní
potřeba (2015)

kanalizace

Dvory

plyn

plynovod

ano

-

-

-

teplo

centrální zásobování
teplem

ano

ne

ne

ne

odpad

nakládání s odpadem

sváženo a zneškodsváženo a zneškod- sváženo a zneškod- sváženo a zneškodňováno, zajištění
ňováno, zajištění
ňováno, zajištění
ňováno, zajištění
likvidace tříděného
likvidace tříděného
likvidace tříděného
likvidace tříděného
odpadu a nebezpeč- odpadu a nebezpeč- odpadu a nebezpeč- odpadu a nebezpečného odpadu
ného odpadu
ného odpadu
ného odpadu
Zdroj: Karlovarský kraj – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 13, Loket – Odpadový kalendář
města Loket na rok 202014, Územní plán města Loket 15

Tab. č. 21: Technické vybavení domů k roku 2011
domy celkem

rodinné domy

bytové domy

počet domů v obci celkem

511

397

91

přípoj na kanalizační síť

278

197

69

vodovod

380

287

83

plyn

208

132

70

ústřední topení

325

264

51
Zdroj: ČSÚ16

4.2 Dopravní infrastruktura
Od dálnice vede do města silnice ll/209, ta prochází přímo Loktem a vede dále do Údolí a do Horního Slavkova.
Je zde zvýšená nákladní automobilová doprava. Stav komunikací je na katastru města nevyhovující.
Vzdálenost města od nájezdu na dálnici/rychlostní silnici
– na D6 je to 2,6 km.

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 13: Sběrný dvůr

Textová část (http://webmap.kr-karlovarsky.cz/prvk/).
(http://mu.loket.cz/?article_id=15845).
15
(http://mu.loket.cz/?section_id=7685).
16
Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
13

14
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Tab. č. 22: Silnice
označení komunikace

kategorie silnic

209

II. třída

2095

III. třída

2099

III. třída

00635

III. třída
Zdroj: Silniční a dálniční síť ČR17

Tab. č. 23: Železnice
číslo železniční trati procházející městem

charakter trati

přítomnost zastávky/nádraží

149

jednokolejná regionální trať

nádraží, zastávka
Zdroj: Správa železnic18

Parkovacích míst je nedostatek obzvláště v souvislosti
s přílivem turistů příp. účastníků koncertů v amﬁteátru.
Cyklostezky a cyklotrasy na území města
• Cyklostezka Ohře – cykloturistické značení s číslem
6, délka trasy 220 km (v Karlovarském kraji 90 km),
na úseku Cheb – Karlovy Vary téměř bez převýšení
• Místní cyklotrasa č. 2016 Loket – Hory – Nová Role

19

• Místní cyklotrasa č. 2021 Loket - Kozihorská20

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 14: Komunikace z Lokte
do Údolí – bez chodníku

• Místní cyklotrasa č. 2017 Sokolov - H. Slavkov - K. Vary21
• 362. Euregio Egrensis22
• Euregio Egrensis, EV4, Karlova stezka23

Obr. č. 15: Cyklostezka Ohře

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Cykloportál – Informační portál Karlovarského kraje (https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/karlovy-vary/Stranky/
Popis_2016.aspx).
20
Cykloportál – Informační portál Karlovarského kraje (https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/sokolov/Stranky/Popis_2021.aspx).
21
Cykloportál – Informační portál Karlovarského kraje (https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/karlovy-vary/Stranky/
Popis_2017.aspx).
22
Cykloportál – Informační portál Karlovarského kraje (https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/Stranky/EuregioEgrensis.aspx).
23
Cykloportál – Informační portál Karlovarského kraje (https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/Stranky/EuregioEgrensis.aspx).
19
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• Místní cyklotrasa č. 2228 Stará Role-Jenišov-Loket24
Chybí propojení Loket – Chodov.

4.3 Dopravní obslužnost
Zapojení města do integrovaného systému dopravy
Obyvatelé Lokte mohou o víkendu využít MHD Karlovy Vary, kdy do Lokte jezdí linka č.
23. Maximální počet spojů z Lokte jsou 4 za den.25
Tab. č. 24: Počet spojů veřejné dopravy
druh

do spádového sídla

do krajského města

ve všední dny

o víkendu

ve všední dny

autobus

25

10

20

o víkendu celkem /
z toho MHD
12/3

vlak

14

11

13

12
Zdroj: Vlastní rešerše (idos.cz)

V rámci autobusové i vlakové dopravy mohou obyvatelé Lokte jak do Sokolova, tak
do Karlových Varů využít buď přímé spoje, nebo spoje s jedním či dvěma přestupy.
Nejrychlejší přepravní doba do Sokolova činí 12 minuty autobusem a 18 minut vlakem.
Do Karlových Varů 22 minut autobusem a 24 minut vlakem. Z tabulky je patrný nízký
počet autobusových spojů veřejné dopravy o víkendu.

5. Vybavenost
5.1 Bydlení
Ve městě je 511 domů, 1371 bytů. Podíl městských bytů na bytovém fondu je 29%.
Tab. č. 25: Počty domů a bytů k roku 2011
počet domů ve městě

počet bytů ve městě

celkem

z toho
neobydlených

podíl
neobydlených

celkem

z toho
neobydlených

podíl
neobydlených

511

81

16 %

1371

230

17 %
Zdroj: ČSÚ26

Tab. č. 26: Počty a podíly bytů k roku 2011
počet bytů
celkem

podíl bytů
v rodinných
domech

podíl bytů
v bytových
domech

podíl
nájemních
bytů

počet
městských
bytů

podíl městských bytů
na bytovém
fondu ve městě

1 371

36 %

62 %

21 %

40

29%
Zdroj: ČSÚ27

Cykloportál – Informační portál Karlovarského kraje (https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/karlovy-vary/Stranky/Popis_2228.aspx).
25
Dopravní podnika Karlovy Vary – Jízdní řády (https://www.dpkv.cz/linky/denni).
26
Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
27
Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Bytový fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
24
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Tab. č. 27: Počty dokončených bytů za posledních 10 let
rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

počet
dokončených bytů

10

12

20

8

1

6

5

2

3

9

12
Zdroj: ČSÚ28

Počet městských bytů v r. 2020 je 38. Město Loket nemá
sociální byty.
V Lokti jsou dvě sídliště s panelákovou výstavbou – ul.
Sportovní a ul. Mírová.
Tab. č. 28: Podíl domů využívaných pro rekreaci k roku 2011

Počet domů celkem

511

Počet domů využívaných k rekreaci

26

Podíl domů využívaných k rekreaci

5,09 %

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 16: Sídliště ulice Mírová

Zdroj: ČSÚ29

5.2 Školství a vzdělávání
Ve městě působí mateřská a základní škola, jejichž zřizovatelem je město Loket. Dále zde
působí Základní umělecká škola Horní Slavkov ve své pobočce Loket.
K 1. 1. 2018 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy Loket a ISŠTE Sokolov. Nástupnickou školou se stala Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Zřizovatelem je Karlovarský kraj. SPŠ Loket tak v důsledku sloučení zanikla. Ve školním roce
2020/2021 dobíhají 4. ročníky původních oborů SPŠ Loket.
Tab. č. 29: Přehled školských zařízení v obci pro školní rok 2018/2019
název
školského subjektu

zřizovatel

počet
ročníků

kapacita

počet
dětí/žáků

naplněnost

Mateřská škola Loket,
okres Sokolov

město

-

104

99

95,19 %

Základní škola Loket,
okres Sokolov

město

9

550

225

40,91 %

Zdroj:Rejstřík škol30, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Sokolov a ORP Kraslice – Databáze RT

V Lokti vyjíždí celkem 257 žáků do škol, z toho 207 vyjíždí mimo město Loket.
Tab. č. 30: Vyjížďka žáků do škol k roku 2011

vyjíždějící žáků do škol celkem
v tom

257

v rámci obce

50

mimo obec

207
Zdroj: ČSÚ31

Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
30
https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/).
31
Veřejná databáze – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__
VUZEMI__43__560537#).
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5.3 Zdravotnictví
Základní zdravotnictví je v Lokti dostupné, lidé dojíždějí za specialisty a do nemocnice
do Sokolova, příp. do Karlových Varů.
Tab. č. 31: Zdravotnictví ve městě
lékařská
praxe ve městě

zaměření
lékařské praxe

četnost
ordinačních
hodin

dostupnost
zdravotnické
záchranné služby

obec, odkud zdravotnická
záchranná služba přijíždí

ano

praktický lékař 2x
dětský lékař 1x
zubní lékař 2x

denně

ano

Sokolov

Zdroj: Loket – Lékařská praxe32 ,Záchrannáslužba.cz33

5.4 Sociální péče
Město Loket je zřizovatelem Domu s pečovatelskou službou, Sportovní 556 v Lokti. Pečovatelskou službu zde zajišťuje DOP-HC, s.r.o., zařízení poskytuje také terénní pečovatelskou službu občanům Lokte. Pečovatelská služba je určena pro osoby se zdravotním
postižením, pro osoby s chronickým onemocněním, pro seniory.
Loket spadá pod Odbor sociálních věcí Městského úřadu Sokolov, které sestává z Oddělení péče o rodinu a dítě (řeší se fungování rodiny), Oddělení prevence (zaměřené na výchovné problémy dětí) a Oddělení sociálních služeb (zabývá se seniory a postiženými
osobami).

5.5 Kultura
Podmínky pro kulturní aktivity v Lokti jsou dostačující, zvláště když pracujeme s informací, že objekt Dvorany je po dlouhých letech nevyužívání zrekonstruován a město chystá
dovybavení a využití jako kulturní dům pro obyvatele. I když jsou kulturní akce na hradu
pořádány hlavně pro turisty, mohou se jich účastnit i místní obyvatelé. Kulturní program
v přírodním amﬁteátru si taktéž mohou užít i obyvatelé.
Nejvýznamnější kulturní aktivity ve městě
• Hradní jarmark
• Průvod sv. Martina
• Rozsvícení vánočního stromu
• Loketský masopust
• Středověké slavnosti Purkrabího Půty (na hradě)
• Léto pod hradem Loket
32
32

(http://www.loket.cz/lekarska-pece/).
Mapa výjezdových základen (https://zachrannasluzba.cz/mapa-obci-s-vyjezdovou-zakladnou-zzs/).
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• Vinobraní (na hradě)
• Krušnohorské vánoční trhy (na hradě)
Nejvýznamnější kulturní památky
• Hrad Loket
• Kostel sv. Václava
• Městské opevnění – tzv. městské hradby, součástí je např. Černá věž, Robičská věž
• Historické jádro města Loket je památkovou rezervací jako městská památková
rezervace (v souboru je několik desítek objektů, které jsou kulturními památkami).

5.6 Sport a volnočasové aktivity
Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity jsou v Lokti dobré, avšak chybí zde sportoviště pro moderní (příp. i adrenalinové) aktivity. Chybí zde sportoviště typu: workoutové
hřiště, skatepark (pro skateboardy a koloběžky), pumtrack (uměle vytvořený okruh pro
jízdu na kole, je tvořený vlnkami a zatáčkami a je možné jej projet bez šlapání). Novým
olympijským sportem je lezení, v Lokti je možné lezení s jištěním na mostě. Dalo by se
však využít dalších možností (ferraty – zajištěné cesty na skále, boulderingová stěna – nižší „prolézačka“, příp. vybudovat lezeckou cestu na vysoký objekt např. komín)
Nedostatek příležitostí pro jízdu na in-line bruslích. Městská tělocvična vyžaduje rekonstrukci.
Tab. č. 32: Sportovní vybavení města
sportovní a volnočasové zařízení

hřiště

dětské hřiště

ano

sportovní kluby

TJ Loket
Termiti Loket - futsal
Fotbalový klub Loket
Outdoor Loket - běh
AMK Loket - automoto klub
Zdroj: Vlastní zpracování

Vyvíjené sportovní a volnočasové aktivity - Novoroční běh, Motokros, Lanový park Loket

Zdroj: vlastní fotodokumentace

Obr. č. 17: Dětské hřiště
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6. Životní prostředí
6.1 Stav životního prostředí
Podstatnou část celkové výměry katastru tvoří nezemědělská půda (80,85%). 1824 hektarů zabírají lesní pozemky, tj. 68,24% celkové výměry půdního fondu města.
Tab. č. 33: Půdní fond města (ha)

Rok
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12. 2018
2 673,37
512,04
176,19
29,63
1,45
304,78
2161,33
1 824,05
64,01
22,92
250,35

31. 12. 2019
2 673,38
512,04
176,20
29,67
1,45
304,73
2161,34
1 824,00
64,01
23,08
250,24
Zdroj: ČSÚ34

Ve městě není nevyužívaná lokalita odpovídající deﬁnici brownﬁeldu, která by byla zaregistrována v databázi brownﬁeldů pro možnost hledání investora k dalšímu využití.
http://www.brownﬁeldy.eu/databaze-brownﬁeldu/

6.2 Ochrana životního prostředí
Chráněná území v katastru města
V katastru města se nachází:35
• Národní geopark – Egeria
• Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 – Kaňon Ohře
• Evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 – Nadlesí
• Velkoplošné zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo – CHKO Slavkovský les
• Zonace velkoplošných zvláště chráněných území – CHKO Slavkovský les
• Maloplošné zvláště chráněné území – Svatošské skály
• Maloplošné zvláště chráněné území – Moučné pytle
• Územní systém ekologické stability – nadregionální biocentrum – Svatošské skály
• Památný strom – Břečťany v Lokti

Veřejná databáze – Vše o území – Vybrané údaje za obec (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__560537#).
35
Galerie pro Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Územně analytické podklady (https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modiﬁed), Karlovarský kraj - Životní prostření - Zvláště
chráněná životní prostředí (https://www.kr-karlovarsky.cz/zivotni/Stranky/ochrana_prirody/ZCHU_kvk.aspx).
34
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• Lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním
významem – Krtičník jarní
• Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců
Rozvojové záměry města nejsou ve střetu s ochranou životního prostředí.

7. Správa města
7.1 Městský úřad a kompetence města
Město je územně správní jednotka s městským úřadem.
Městský úřad se vnitřně dělí na: odbor ﬁnancí, odbor majetku města, odbor výstavby,
odbor správní.
Organizační složky města: Městská knihovna Loket, Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Příspěvkové organizace města: Mateřská škola, Základní škola
Organizace založené městem:
Technické služby Loket s.r.o. - základním účelem společnosti je zajišťování úkolů v oblasti
čistoty ve správním území města Loket, správy a údržby městských komunikací (silnic,
chodníků), veřejné zeleně, veřejného osvětlení, parkovišť, hřbitova, dále odvozu a likvidace domovních odpadů a některých dalších činností ve veřejném zájmu.
Hrad Loket o.p.s. - hlavním cílem je zajištění ﬁnancování obnovy hradu Loket a zpřístupnění hradu a jeho kulturního bohatství nejširší veřejnosti.
Loketské městské lesy s.r.o. - předmětem činnosti společnosti je výsadba a údržba městské zeleně, práce a služby v rámci lesnictví a těžby dřeva, zprostředkovatelská činnost
a výroba ostatních výrobků ze dřeva.

7.2 Hospodaření a majetek obce
Tab. č. 34: Bilance rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)
rok

z toho

příjmy
daňové
příjmy

nedaňové
příjmy

výdaje

kapitálové
příjmy

přijaté
transfery

z toho
běžné
výdaje

kapitálové
výdaje

saldo
příjmů
a výdajů

2016

79 592

42 138

23 974

449

13 031

65 738

63 274

2 465

13 854

2017

76 263

44 294

22 399

946

8 624

71 808

68 847

2 961

4 455

2018

80 641

47 627

22 387

1 036

9 591

86 438

74 409

12 030

-5 798

2019

82 559

52 739

22 371

226

7 223

96 723

93 187

3 536

-14 164

2020

77 923

48 869

17 567

1 486

10 001 107 581

104 331

3 250

-29 658
Zdroj: ČSÚ36

36

Finanční hospodaření – Příjmy a výdaje obcí podle SO ORP (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=FIN01D001&sp=A&pvokc=&katalog=30830&z=T).

34

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LOKET
Ve vysokých výdajích posledních let se odráží výdaje na stavební úpravy Dvorany.
Tab. č. 35: Získané nenárokové dotace nad 500 tis. Kč
Název operačního
programu, poskytovatele
dotace

název
projektu

Dotace v Kč

Realizace
v letech

MK ČR Program regenerace Regenerace městské památkové rezerMPR – neinvestiční dotace vace –historické jádro města Loket

2.335.000,-

2016

Restaurátorské sejmutí výmalby stropu
MK ČR Program regenerace
společenského sálu městské dvorany
MPR – neinvestiční dotace
č.p.312 a 313

3.496.000,-

2016

OPŽP

Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího
sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro
pěší, ulice T.G.M., p.p.č. 14/1, Loket

590.367,21

2016

ROP

Loket – výstavba přístupového chodníku
k ﬁnským domkům

3.973.502,29

2016

MK ČR Program regenerace Regenerace městské památkové rezerMPR – neinvestiční dotace vace –historické jádro města Loket

2.107.000,-

2017

MK ČR Program regenerace
Městská dvorana Loket
MPR – neinvestiční dotace

3.857.000,-

2017

MK ČR Program regenerace Regenerace městské památkové rezerMPR – neinvestiční dotace vace –historické jádro města Loket

2.565.000,-

2018

IROP MMR

Rekonstrukce přestupního terminálu
ve městě Loket (1. etapa)

3.125.004,08

2018

MŠMT OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání

Projekty využívající zjednodušené vykazování, Mateřská škola Loket, okres
Sokolov

530.712,-

2018

MK ČR Program regenerace MPR – neinvestiční
dotace

Regenerace městské památkové rezervace –historické jádro města Loket

2.675.000,-

2019

MŠMT OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání

Projekty využívající zjednodušené vykazování, Základní škola Loket, okres Sokolov

720.544,-

2019

MK ČR Program regenerace MPR – neinvestiční
dotace

Regenerace městské památkové rezervace –historické jádro města Loket

2.260.000,-

2020

MK ČR Program regenerace MPR – neinvestiční
dotace

Městská dvorana Loket – restaurování
štukové výzdoby a výmalby stropu společenského sálu 2. etapa

700.000,-

2020

SZIF, Program rozvoje
venkova MAS Sokolovsko

Vybudování a úprava zahrady MŠ Loket,
Sportovní 561

599,53 tis.

2021

IROP, MMR

Dopravní terminál Loket – Nádražní ulice

13.853,29 tis.

2021

IROP, MMR

Stavební úpravy Základní škola Loket

5,4 mil.

2021

Zdroj: Vlastní zpracování

Ve výše uvedené tabulce je přehled získaných dotací nad 500.000,- Kč. Co se týká menších projektů, město využívá i dotace z Karlovarského kraje zejména na kulturní akce,
restaurování památek, na věcné vybavení a automobil pro sbor dobrovolných hasičů,
opravy a údržby cyklotras, územní plán, zajištění skalních sesuvů. Dále je využíván i Čes35
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ko-Německý Fond budoucnosti a Dispoziční fond Regionálního sdružení obcí a měst
Euregio Egrensis.

7.3 Bezpečnost
Index kriminality (počet zjištěných skutků za zvolené období přepočtený na 10000 obyvatel) je v České republice v r. 2020 na úrovni 138,9, o něco lépe je na tom Karlovarský kraj
129, ještě lépe územní odbor Sokolov 115,5 a nejnižší index kriminality má obvod Loket
103,8.
Tab. č. 36: Bezpečnost
obvod Loket nad Ohří *

rok
index
kriminality
počet
trest. činů
objasněnost

územní obvod
Sokolov

Karlovarský kraj

Česká republika

2015

2020

2015

2020

2015

2020

2015

2020

148,1

103,8

162,26

115,5

188,96

129

236,2

138,9

97

68

1 490

1 061

5 737

3 916

247 628

145 629

86

47

1 149

684

3 976

2 231

73 704

62 746

* Obvodní oddělení Loket nad Ohří zahrnuje: Loket, Nové Sedlo, Staré Sedlo
Období 01-10/2020

Zdroj: Mapa kriminality37

Vnější vztahy a vazby města
Přehled organizací, svazků obcí, sdružení, jejichž je město členem
Členství obce v MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Sokolovsko o. p. s., nezisková organizace založená 17 zakladateli z řad veřejného,
neziskového a podnikatelského sektoru, byla úspěšně zapsána do rejstříku 16. září 2006.
Územně pokrývá správní území celého okresu Sokolov (kromě Těšovic, Tatrovic a Vřesové) a z okresu Karlovy Vary přijímá území obcí Jenišov, Mírová a Hory.
Společnost byla zřízena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Sokolovsko. Jejími hlavními činnostmi jsou:
• koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
• rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
• vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
• ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot pro rozvoj turistického ruchu
• podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
• služby při ﬁnancování projektů k rozvoji regionu
37

Tabulky (https://www.mapakriminality.cz/).
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Svazek měst a obcí Kraslicka
Mikroregion Sokolov - východ
Krajková
Josefov
Svatava
Habartov
Chlum Svaté Maří
Kaceřov
Kynšperk nad Ohří
Libavské Údolí
Dasnice
Citice
Bukovany
Horní Slavkov
Rovná
Krásno
Nová Ves

Stříbrná

SRN

Přebuz

Bublava

Šindelová
Kraslice
Rotava

Jindřichovice

Oloví

Dolní Nivy

Okres Cheb

Chodov

Vintířov

Krajková
Josefov

Mírová

Lomnice

Svatava
Habartov

Královské
Poříčí

Sokolov
Citice
Chlum
Svaté Bukovany
Dolní
Kaceřov Maří
Rychnov
Dasnice
Kynšperk
nad Ohří
Šabina
Libavské
Březová
Údolí

Rovná

Jenišov

Nové
Sedlo

Staré
Sedlo

Hory

Okres Karlovy Vary

Loket

Horní Slavkov

Krásno

Nová Ves

měřítko 1:200.000

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s.38

Obr. č. 18: Členství v MAS Sokolovsko o.p.s. a Mikroregionu Sokolov – východ

• součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu
• spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
• zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje
• atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb
• činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
• obnova místních doprovodných komunikací včetně infrastruktury, kulturních
památek, významných budov, základního občanského vybavení, aj.
Nyní MAS čítá na 80 partnerů (obcí, podnikatelů, neziskových společností i dobrovolníků).
Prostřednictvím společnosti je obec členem aktivního subjektu, díky kterému získává
spoustu cenných informací a rad. Mají možnost rovněž snáze dosáhnout na ﬁnanční pří-

38

(http://mas-sokolovsko.eu/).
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spěvky (dotace), které MAS spravuje a které přes ní plynou z mnoha operačních programů (IROP, PRV, OPŽP, OPZ). Na jednáních partnerů jsou probírána aktuální témata,
která se týkají konkrétních obcí a jejich potřeby jsou dále např. zohledňovány v přípravě
strategických dokumentů, plánů aj. Mnohdy jsou jednání výjezdní a zástupci obce se tak
mají možnost podívat, inspirovat zkušenostmi z jiných obcí, vyměnit si zkušenosti, názory i tipy na fungování obcí, či řešení konkrétních témat. Jednání jsou organizována nejen
po celé České republice, ale konají se i v zahraničí.
MAS zastupuje zájmy a potřeby území při jednáních na celorepublikové úrovni.
Prostřednictvím MAS se v regionu realizovalo 18 projektů, z nichž některé byly i přeshraničního rázu. V současné době MAS realizuje např. projekty tzv. místních akčních plánů na území ORP Sokolov, Kraslice a Karlovy Vary. Cílem těchto projektů je pokračovat
v navazování a prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků
a realizovat konkrétní vzdělávací a osvětové aktivity (pro ředitele škol, učitele, žáky i jejich
rodiče). Do projektů jsou zapojeny téměř všechny mateřské, základní a základní umělecké školy z výše jmenovaného území. Do budoucna se počítá mj. s realizací tzv. strategie
komunitně vedeného místního rozvoje v rámci níž, bude MAS vyhlašovat vlastní dotační
výzvy vázané na IROP, Státní zemědělskou politiku (dnešní PRV), a další.
Více informací o MAS a její spolupráci s územím (vč. obcí) je k dispozici na
www.mas-sokolovsko.eu.
Účast obce v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Sokolov – východ
(dále také jen MSV)
Mikroregion Sokolov – východ byl založen v roce 2001 Sokolovem a obcemi na východ
od něj. Činnost Mikroregionu se brzy osvědčila, a proto se svazek obcí v roce 2006 rozšířil
o Chodov a Mírovou a v roce 2007 o obce Mikroregionu Sokolov – západ Březová, Šabina
a Dolní Rychnov. Bez dalších výraznějších změn funguje v tomto složení Mikroregion
dodnes. Hlavní činností Mikroregionu je
• Vytvoření, aktualizace a realizace programu rozvoje mikroregionu.
• Zabezpečení koordinovaného postupu orgánu místních samospráv ve věci
programu obnovy venkova, strukturálních fondů a dalších programů, kde bude
účelný společný postup v daném mikroregionu.
• Vytvářet podmínky pro hospodářský, kulturní a sociální rozvoj mikroregionu.
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• Zabezpečení společného postupu při zajišťování činností v působnosti obce
podle §50 zákona č.128/2000 Sb., kde je uveden příklad cca 30 činností.
• Realizace opatření souvisejících s dolovou činností, která probíhá v bezprostřední
blízkosti obcí.
Mikroregion tyto činnost naplňuje především pomocí dotovaných projektů. Předmětem těchto projektů jsou tzv. společná témata, která spojují obce, např. cyklostezky, dále
tzv. integrované projekty, kdy se řeší společná problematika pro vícero obcí (např. nákup
kompostérů, vytvoření strategií obcí, nebo společná školení zastupitelů obcí a zaměstnanců úřadů). Mikroregion Sokolov – východ vyvíjí také systematickou dlouhodobou
činnost v oblasti strategického plánování, kdy připravuje regionálně rozvojové projekty
na moderní bázi, řadu z nich ve spolupráci se zahraničními partnery.
Za své existence Mikroregion realizoval mnoho desítek dotovaných projektů, jen v roce
2020 jich souběžně probíhalo 9. V poslední době Mikroregion poskytuje členským obcím, především těm malým, právní služby upozorňováním na aktuální změny právních
předpisů nebo organizací výběrových řízení.
Mikroregion je správcem regionální značky „Original product of Sokolovsko“. Značka
podporuje činnost místních producentů.
Mikroregion zastupuje zájmy svých obcí a regionu vůči řadě partnerů, jako je např. Karlovarský kraj v celé škále činností, nebo Karlovy Vary při přípravě ITI. MSV se stal partnerem
pro projekt EU, který směřuje k přípravě území na útlum těžby uhlí. MSV patří k rozhodujícím zakladatelům a hybatelům Místní akční skupiny. Díky rozsahu a kvalitě své činnosti
patří Mikroregion Sokolov – východ dlouhodobě k nejlepším mikroregionům Karlovarského kraje.
Partnerské obce a regiony v ČR, v zahraničí
• Illertissen (DE), od r. 2000
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8. Souhrnné výsledky ankety
Na podzim 2020 byla provedena anonymní a dobrovolná anketa, která zkoumala kvality
života občanů ve městě Loket. Anketa je součástí zpracování Strategického plánu rozvoje města Loket a zvyšuje tak jeho transparentnost a významnost. Pomocí ankety mezi
občany bylo možné provést určité srovnání objektivních zjištění vycházejících z tzv. „tvrdých“ dat a subjektivního vnímání problémů ve městě ze strany občanů. Zjištění z ankety byla brána v potaz při zpracování SWOT analýzy.
Anketa měla název: Jak se Vám dnes žije v Lokti? Jaký by měl být Loket podle Vašich
představ? Anketa byla zaměřena na trvale žijící obyvatele města ve věku od 15 let. Dotazník v tištěné formě byl občanům distribuován spolu s listopadovým číslem Loketských
listů. Dále mohli lidé vyplnit dotazník v elektronické formě on-line na odkazu v aktualitách webových stránek města. Vyplněný dotazník mohli lidé odevzdávat např. do poštovní schránky na budově městského úřadu. Díky tomuto postupu se ankety zúčastnilo
celkem 217 osob, což je 8,37% z počtu obyvatel ve věku 15 a více let.
Anketa byla rozdělena na několik tematických částí:
A / Základní charakteristiky respondenta
B / Kvalita života
C / Volný čas, kultura a sport, sociální a zdravotnické služby, školství
D / Čistota a životní prostředí
E / Bezpečnost v Lokti
F / Další rozvoj města
G / Informovanost o dění ve městě
H / Příprava strategického plánu rozvoje města
Ve většině otázek bylo možné si vybírat z odpovědí, některé byly doplněny o textové pole
k volnému vyjádření. Město má k dispozici všechny textové odpovědi a může s nimi tak
dále pracovat a reagovat na konkrétní podněty občanů. Zde ve strategii se odpověďmi
zabýváme podle statistické významnosti.
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Část ankety – A / Základní charakteristiky respondenta
Do dotazníkového šetření se zapojily všechny věkové kategorie. Jejich rozvrstvení ukazuje následující graf. Co se týká délky života ve městě, dotazníky vyplňovali spíše lidé žijící
v Lokti 25 let a více a od narození. Z hlediska místa bydliště se zapojilo do ankety nejvíce
lidí ze sídlišť. Více než 55% dotazovaných tvořili rodiče s dětmi.
Graf č. 1: Věková struktura
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

15 – 18 let

8

3,7 %

19 – 30 let

34

15,8 %

31 – 45 let

68

31,6 %

46 – 60 let

62

28,8 %

nad 60 let

43

20 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 2: Délka života ve městě
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

méně než 5 let

21

9,9 %

5 až 15 let

47

22,1 %

16 až 25 let

26

12,2 %

více než 25 let

63

29,6 %

od narození

56

26,3 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 3: Místo bydliště
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

Loket - centrum (náměstí a přilehlé ulice)

56

26,2 %

Loket - ulice Tovární, Nádražní, ČSA, Na Vyhlídce, Rooseweltova,
Sokolovská, Nad hájovnou, Revoluční, Sadová, Finské domky

60

28,0 %

Loket - sídliště (Mírová, Sportovní)

92

43,0 %

Nadlesí

2

0,9 %

Údolí

4

1,9 %

Dvory

0

0%
Zdroj: vlastní šetření
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Graf č. 4: Složení domácnosti
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

jednotivec

22

10,2 %

rodič/rodiče s dítětem/dětmi

119

55,3 %

manželé/partneři žijící bez dětí

68

31,6 %

6

2,8 %

jiné

Zdroj: vlastní šetření

Část ankety – B / Kvalita života
Ke kvalitě života se lidé vyjadřovali v otázce na přednosti města Loket. Na výběr bylo 13
konkrétních možností, dále odpověď „nedokážu speciﬁkovat“ a „jiné“ s možností doplnění vlastního textu. Lidé mohli zaškrtávat více odpovědí. Následující graf zachycuje rozložení odpovědí. Nejvíce početná tedy byla odpověď, že největší předností Lokte je příroda
v okolí, tu zaškrtlo 89,7% respondentů. Další významnou předností Lokte je charakter
menšího města 69,2% a výhodná poloha, turistická atraktivita 53,3%.
Graf č. 5: Jaké jsou dle Vás největší přednosti Lokte?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

charakter menšího města

148

69,2 %

výhodná poloha, turistická atraktivita

114

53,3 %

dopravní dostupnost

36

16,8 %

množství zájmových spolků a organizací

8

3,7 %

možnosti sportovního a kulturního vyžití

52

24,3 %

kvalita školy, školky

14

6,5 %

příroda v okolí

192

89,7 %

kvalita bydlení

31

14,5 %

dostatek kvalitních restaurací

7

3,3 %

pracovní příležitosti

1

0,5 %

příležitosti pro podnikání

0

0%

dostupné zdravotní služby

15

7,0 %

velká nabídka možností bydlení

0

0%

jiné

8

3,7 %

nedokážu speciﬁkovat

7

3,3 %
Zdroj: vlastní šetření
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Do textu v odpovědi Jiné lidé 2x uvedli „genius loci“, 2x vztahy mezi lidmi, po jedné odpovědi: MS motokros, spíše město pro turisty – pro nás maximálně příroda, spousta akcí
– koncerty, koncerty na hradě.
Následující tabulka ukazuje pro větší přehlednost odpovědi seřazené podle toho, kolik
dostali hlasů – od nejvíce po nejméně. Z tabulky je zřejmé, že lidé jsou v názorech více
jednotní, více než 50% se shodlo na prvních třech oblastech.
Tab. č. 37: Jaké jsou dle Vás největší přednosti Lokte? Odpovědi podle četnosti
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

1. příroda v okolí

192

89,7 %

2. charakter menšího města

148

69,2 %

3. výhodná poloha, turistická atraktivita

114

53,3 %

4. možnost sportovního a kulturního vyžití

52

24,3 %

5. dopravní dostupnost

36

16,8 %

6. kvalita bydlení

31

14,5 %

7. dostupné zdravotní služby

15

7,0 %

8. kvalita školy, školky

14

6,5 %

9. - 10. množství zájmových spolků a organizací
jiné (vztahy mezi lidmi, genius loci)

8

3,7 %

11. - 12. dostatek kvalitních restaurací
nedokážu speciﬁkovat

7

3,3 %

13. pracovní příležitosti

1

0,5 %

14. - 15. příležitosti pro podnikání
velká nabídka možností bydlení

0

0%
Zdroj: vlastní šetření

Dále lidé vyjadřovali svůj názor k nejzávažnějším nedostatkům Lokte. Na výběr bylo 21
konkrétních možností, dále odpověď „nedokážu speciﬁkovat“ a „jiné“ s možností doplnění vlastního textu. Lidé mohli zaškrtávat více odpovědí. Následující tabulka zachycuje rozložení odpovědí. Nejvíce početná tedy byla odpověď, že největším nedostatkem Lokte
je nedostatek ploch pro parkování 48,1%. Z toho, že první místo vytvořilo méně než 50%
lidí, vyplývá, že lidé jsou v odpovědích více nejednotní, jsou roztříštění ve svých názorech.
Oproti přednostem, na kterých se dobře shodovali, zde u nedostatků mají lidé různé
názory. Druhým nejzávažnějším nedostatkem je nedostatečná síť obchodů a služeb, jak
uvedlo 43,9%, třetím závažným nedostatkem je málo pracovních příležitostí (39,7%). Pro
tak vysoký počet možností by graf byl nepřehledný, proto jsou zde dvě tabulky, jedna

43

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LOKET
tak jak byla uvedena nabídka možností odpovědí v anketě, v druhé tabulce je prvních 10
odpovědí seřazeno podle počtu odpovědí, od nejvíce po nejméně.
U chybějících spojů mohli lidé vyplnit, které jim chybí. Nejvíce lidem chybí spoje do Karlových Varů (14x), jedná se např. o dopolední spojení, o víkendu, návaznost na školu,
o prázdninách, návaznost na dálkové autobusy Plzeň / Praha, případně přímé spojení
do Plzně (2x). 3x chybí spoj do Nadlesí, 2x do Chodova.
U odpovědi „jiné“ se 6x vyskytovala chybějící základní technická infrastruktura (kanalizace, plyn, vodovod), 2x dopravní situace – průjezd těžkou nákladní dopravou.
Tab. č. 38: Jaké jsou naopak nejzávažnější nedostatky Lokte?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

málo pracovních příležitostí

85

39,7 %

nedostatek spojů veřejné dopravy, uveďte které chybí

33

15,4 %

nedostatečná síť obchodů a služeb

94

43,9 %

nedostatek sportovišť a dětských hřišť

35

16,4 %

nedostatek kulturního vyžití

6

2,8 %

mezilidské vztahy, náladave společnosti

40

18,7 %

správa města

29

13,6 %

stav silnic

22

10,3 %

kvalita / nepřítomnost chodníků

42

19,6 %

kvalita školy, školky

18

8,4 %

bezpečnost ve městě a okolí

11

5,1 %

nedostatek stavebních ploch pro výstavbu rodinných domů

15

7,0 %

intenzita nové výstavby

3

1,4 %

nedostatek sociálních služeb

11

5,1 %

nedostatek / kvalita restaurací

11

5,1 %

znečištěné ovzduší lokálními topeništi v zimním období

20

9,3 %

turistický ruch

33

15,4 %

absence městské policie

48

22,4 %

nedostatek ploch pro parkování

103

48,1 %

nedodržování nočního klidu

25

11,7 %

pasivita obyvatel

27

12,6 %

jiné

19

8,9 %

nedokážu speciﬁkovat

2

0,9 %
Zdroj: vlastní šetření
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Tab. č. 39: Jaké jsou naopak nejzávažnější nedostatky Lokte? Odpovědi podle četnosti
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

1. nedostatek ploch pro parkování

103

48,1 %

2. nedostatečná síť obchodů a služeb

94

43,9 %

3. málo pracovních příležitostí

85

39,7 %

4. absence městské policie

48

22,4 %

5. kvalita / nepřítomnost chodníků

42

19,6 %

6. mezilidské vztahy, náladave společnosti

40

18,7 %

7. nedostatek sportovišť a dětských hřišť

35

16,4 %

8. - 9. nedostatek spojů veřejné dopravy
turistický ruch

33

15,4 %

10. správa města

29

13,6 %
Zdroj: vlastní šetření

Kdyby k Vám přijela návštěva, která v Lokti je poprvé, co byste jí v Lokti ukázal/a, kam
byste ji vzal/a? Tak zněla další otázka v části Kvalita života a lidé mohli odpovídat bez výběru z možností, pouze vypisovali textovou odpověď. V odpovědích se nejčastěji vyskytoval hrad (137x), dále vyhlídky (53x), na třetím místě pak amﬁteátr, přírodní divadlo (44x).
Další odpovědi: památky, hradby, historické centrum, přírodu v okolí, Svatošské skály, Galerie café, motokrosový areál, pivovar, …
Část ankety - C / Volný čas, kultura a sport, sociální a zdravotnické služby, školství
Na otázku Co ve městě postrádáte pro lepší společenské a kulturní vyžití nejvíce lidí
(47,1%) vybralo odpověď „myslím, že společenských akcí je dostatek“. Farmářské trhy chybí lidem na druhém místě (38,1%). Na další odpovědi se můžete podívat v následujícím
grafu.
Graf č. 6. Co ve městě postrádáte pro lepší společenské a kulturní vyžití?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

akce pro rodiny s dětmi, prosím upřesněte, co konkrétně vám chybí

12

5,7 %

akce seniory, prosím upřesněte, co konkrétně vám chybí

5

2,4 %

farmářské trhy

80

38,1 %

akce pro mladé (15-26 let), jaké?

16

7,6 %

živé koncerty, jaké

17

8,1 %

jiné

15

7,1 %

nedokážu posoudit

22

10,5 %

myslím, že společenských akcí je dostatek

99

47,1 %
Zdroj: vlastní šetření
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Lidé mohli konkretizovat, co konkrétně jim chybí. U akcí pro rodiny s dětmi chybí (3x)
kroužky pro děti. U akcí pro mladé chybí (3x) skatepark. V odpovědi „jiné“ chybí lidem
(3x) kino, které se ovšem objevovalo i v akcích pro rodiny s dětmi a také u akcí pro mladé.
Zatímco předchozí otázka směřovala spíše na měkké aktivity (jako např. co by se mělo
pořádat), následující otázka podle výběru možností směřovala na tvrdé neboli investiční
aktivity (jako např. kde by mělo probíhat dané vyžití). Nejvíce lidí postrádá kulturní dům
(31,1%). Tady je nutné uvést, že objekt zrekonstruované Dvorany hodlá město využít jako
městský kulturní dům a to od podzimu 2021. Čili největší strádání bude brzy vyřešeno.
Na druhém místě lidé postrádají stezky pro in-line bruslaře (24,4%), na třetím místě odpočinková místa v parcích (22,5%). Na čtvrtém místě je modernizace dětských hřišť, vybudování nových ploch (20,1%). Na pátém místě je odpověď „jiné“ (17,7%), zde se objevoval workout – posilování venkovní (6x), posilovna – zastřešená (6x), lavičky a oddechová
místa (6x), skatepark (5x), kino (3x), možnost pro lezení (3x) – lezecká stěna, venkovní lezecká stěna, feraty na skalách.
Graf č. 7. Co ve městě postrádáte pro lepší sportovní, kulturní a rekreační vyžití?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

modernizace dětských hřišť, vybudování nových ploch

42

20,1 %

stezky pro cyklisty

16

7,7 %

stezky pro in-line bruslaře

51

24,4 %

adrenalinové aktivity

18

8,6 %

přednáškový sál, koncertní sál

29

13,9 %

galerie, výstavní plocha

16

7,7 %

kulturní dům

65

31,1 %

odpočinková místa v parcích

47

22,5 %

jiné

37

17,7 %

nedokážu posoudit

8

3,8 %

nic nechybí, možnosti jsou dostatečné

35

16,7 %
Zdroj: vlastní šetření

Většina lidí (55,4%) na otázku, zda postrádají ve městě nějakou zdravotní či sociální službu,
vybrala odpověď „nedokážu posoudit“. Druhou nejčastější odpovědí je zubní lékař (16,6%),
třetí je sociálně právní poradenství (8,8%). Všechny odpovědi jsou v následujícím grafu.
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Graf č. 8. Postrádáte ve městě nějakou zdravotní či sociální službu?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

praktický lékař

10

5,2 %

zubní lékař

32

16,6 %

návštěva lékařů v domácnosti

13

6,7 %

domov pro seniory

7

3,6 %

domy s pečovatelskou službou

9

4,7 %

jesle

10

5,2 %

terénní a sociální služby (ošetření, rehabilitace v domácnosti), můžete
uvést i jiné

11

5,7 %

sociálně právní poradenství

17

8,8 %

jiné

12

6,2 %

nedokážu posoudit

107

55,4 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 9. Postrádáte v našem městě nějaké jiné služby nebo obchody?
Možnosti odpovědí

Responzí

ne

93

ano, jaké

102

Podíl
47,7 %
52,3 %
Zdroj: vlastní šetření

Odpovědi na to, zda lidé postrádají jiné služby nebo obchody, jsou vyrovnané. 52,3% dotázaných postrádá: řeznictví, masna, uzeniny (26x), supermarket, větší obchod (22x), pekařství (16x).
Co se týká otázky Jste spokojen/a s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže v Lokti, téměř
polovina lidí odpověděla, že se jich netýká (děti v ZŠ/MŠ Loket nemám). Druhou nejčastější
odpovědí (23,7%) je ano (jsem spokojen).
Graf č. 10. Spokojenost s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže v Lokti
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

netýká se mě (děti v MŠ/ZŠ Loket nemám)

101

48,8 %

ano

49

23,7 %

částečně, uveďte proč?

15

7,2 %

ne, uveďte proč?

12

5,8 %

nedokážu posoudit

31

15,0 %
Zdroj: vlastní šetření
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Část ankety - D / Čistota a životní prostředí
Zda jsou lidé spokojeni s údržbou veřejného prostranství, ukazuje následující graf. Sečteme-li kladné odpovědi určitě ano a spíše ano je spokojeno 58,69%.
Graf č. 11. Spokojenost s údržbou veřejného prostranství
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

určitě ano

28

13,1 %

spíše ano

97

45,5 %

spíše ne

60

28,2 %

určitě ne

22

10,3 %

nedokážu posoudit

6

2,8 %
Zdroj: vlastní šetření

Jako největší problém se stavem a údržbou veřejných prostranství vidí 37,1% stav chodníků a vozovek. Jako druhý největší problém (27,2%) je nedostatek relaxačních míst (lavičky, parky, atd.). Na třetím místě (26,2%) je nedostatečný svoz tříděného odpadu. Největší
problém má pod 50%, to značí nejednotnost v názoru lidí. Na nabízené možnosti odpovědí a jejich podíl se můžete podívat v grafu.
Graf č. 12. Jaké pociťujete problémy se stavem a údržbou veřejných prostranství?
Možnosti odpovědí
nedostatečná údržba zeleně

Responzí
48

Podíl
23,8 %

nedostatek zeleně

5

2,5 %

nedostate relaxačních míst (lavičky, parky, atd.)

55

27,2 %

stav chodníků a vozovek

75

37,1 %

úklid veřejných prostranství

51

25,2 %

málo možností třídit odpad

27

13,4 %

nedostatečný svoz tříděného odpadu

53

26,2 %

málo odpadkových košů

43

21,8 %

zimní údržba vozovek a chodníků

42

20,8 %

jiné

21

10,4 %
Zdroj: vlastní šetření

Největší hrozbou pro životní prostředí ve městě je pro 42,3% dotázaných doprava. Druhou největší hrozbou (37,6%) jsou nepovolené skládky odpadů. Na třetím místě (27,7%) je
vytápění domů tuhými palivy. U této otázky je zajímavá i volba odpovědi hluk na 4. místě
(16,9%) jako zdroj lidé uvedli: 9x amﬁteátr (koncerty), 8x doprava (nákladní, TIR, silnice).
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Graf č. 13. Jaké pociťujete největší hrozby pro životní prostředí ve městě?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

vytápění domů tuhými palivy

59

27,7 %

nepovolené skládky odpadu

80

37,6 %

průmyslová výroba

19

8,9 %

doprava

90

42,3 %

ohrožení zdrojů pitné vody, sucho

32

15,0 %

hluk, uveďte zdroj:

36

16,9 %

jiné:

21

9,9 %

žádné hrozby nepociťuji

21

9,9 %

nedokážu posoudit

12

5,6 %
Zdroj: vlastní šetření

Co se týká likvidace komunálního odpadu, jsou odpovědi velice potěšující. 96,2% respondentů odpovědělo „třídím jednotlivé složky odpadu, zbytek odhazuji jako směsný odpad“. Více než polovina (55,4%) využívá služeb sběrného dvora.
Graf č. 14. Které možnosti likvidace komunálního odpadu využíváte?
Možnosti odpovědí
veškerý odpad odhazuji do popelnice jako směsný odpad
třídím jednotlivé složky odpadu, zbytek odhazuji jako směsný
hořlavé materiály pálím, zbytek odhazuji jako směsný
využívám služeb sběrného dvora
jiné

Responzí
3

Podíl
1,4 %

205

96,2 %

1

0,5 %

118

55,4 %

7

3,3 %
Zdroj: vlastní šetření

Část ankety – E / Bezpečnost v Lokti
70,6% dotázaných odpovědělo, že se cítí bezpečně v Lokti, 17,1% se necítí bezpečně (počet
lidí 36). Přesto na další otázku „Proč se necítíte bezpečně“ odpovídalo 63 lidí, tzn. více než
v předchozí otázce. Pro 54% odpovídajících lidí je důvodem pocitu nebezpečnosti zvýšený průjezd velkých nákladních automobilů městem. Na druhém místě (31,7%) jsou důvodem problémy s bezpečností dopravy a na třetím až čtvrtém místě společně (28,6%)
nevhodné chování mladistvých a nedostatečná činnost policie ČR. Vše podrobněji v následujících dvou grafech.
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Graf č. 15. Cítíte se v našem městě bezpečně?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

149

70,6 %

ne

36

17,1 %

nedokážu posoudit

26

12,3 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 16. Proč se necítíte bezpečně?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

problémy s bezpečností dopravy

20

31,7 %

nevhodné chování mladistvých

18

28,6 %

častý výskyt problémových osob, upřesněte

8

12,7 %

nedostatečná činnost policie ČR

18

28,6 %

absence městské policie

16

25,4 %

obavy o majetek

5

7,9 %

rušení nočního klidu

14

22,2 %

nefunkční nebo chybějící veřejné osvětlení; kde?

10

15,9 %

zýšený průjezd velkých nákladních automobilů městem

34

54,0 %

jiné

9

14,3 %

nedokážu speciﬁkovat

0

0%
Zdroj: vlastní šetření

Jakou část či konkrétní místo považujete v Lokti za nebezpečné? 68,8% odpovědělo
„myslím, že žádné takové místo ve městě není“. Ti, kteří chtěli poukázat na konkrétní
nebezpečné místo, mohli toto uvést v textové odpovědi. Tam, kde podél silnice nejsou
chodníky … Revoluční, Údolí, apod. Nádražní ulice.
Na děti a mládež působí řada negativních vlivů. Které z nich vnímáte ve městě za nejpalčivější? Jako nejpalčivější negativní vliv působící na děti a mládež ve městě je považován
vandalismus (60,7%). Na druhém místě (36,0%) jsou negativním vlivem nevhodně a agresivně se chovající party v ulicích. Na třetím místě (28,0%) jsou problémovým vlivem
podle dotazovaných lidí drogy. Vše podrobněji naleznete v následujícím grafu.
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Graf č. 17. Nejpalčivější negativní vlivy působící na děti a mládež ve městě
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

drogy

59

28,0 %

šikana

25

11,8 %

krádeže

20

9,5 %

nevhodně a agresivně se chovající party v ulicích

76

36,0 %

benevolentní prodej tabákových a alkoholických výrobků

35

16,6 %

vandalismus

128

60,7 %

nic z výše uvedeného nepředstavuje v Lokti ohrožení

10

4,7 %

jiné

10

4,7 %

nedokážu posoudit

38

18,0 %
Zdroj: vlastní šetření

Část ankety – F / Další rozvoj města
Důležitým východiskem pro návrhovou část strategického plánu a také pro formulaci
vize je názor obyvatel na to, jakým směrem by se měl rozvoj města ubírat. Následující
graf ukazuje jaké možnosti a v jakém pořadí je měli lidé na výběr. Lidé mohli zaškrtávat
více odpovědí. V tabulce jsou poté seřazené odpovědi podle počtu odpovědí a zvýrazněné první tři odpovědi.
68,7% dotázaných by chtělo, aby se město stalo v budoucnu čistým městem s dostatkem zeleně a kvalitním prostředím. 60,2% dotázaných preferuje, aby se město stalo klidným městem pro příjemné bydlení. Na dalších místech již byly malé procentní rozdíly
v odpovědích. Na třetím místě byla odpověď „bezpečným městem“ (35,5%). Doposud
bylo město Loket prezentováno jako město cestovního ruchu, tady se ovšem lidé vyjádřili, že již o výrazný cestovní ruch nestojí – pouze 10% by o to stálo.
Graf č. 18. Jakým směrem by se měl rozvoj města ubírat? Čím by se mělo v budoucnu stát?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

čistým městem s dostatkem zeleně a kvalitním prostředím

145

68,7 %

bezpečným městem

75

35,5 %

klidným městem pro příjemné bydlení

127

60,2 %

městem s dostatkem pracovních příležitostí a zdravým
podnikatelským prostředím

59

28,0 %

městem s větším množstvím obchodů a supermarketem

64

30,3 %

městem s dostatkem sportu a volnočasových aktivit

67

31,8 %

městem s více možnostmi kultury a vzdělávání (školní, mimoškolní)

42

19,9 %

městem otevřeným pro nové obyvatele a novou výstavbu domů

25

11,8 %

městem s výrazným cestovním ruchem (turistickým centrem)

21

10,0 %

jiné:

12

5,7 %
Zdroj: vlastní šetření
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Tab. č. 40: Čím by se mělo město v budoucnu stát? Odpovědi podle četnosti
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

1. čistým městem s dostatkem zeleně a kvalitním prostředím

145

68,7 %

2. klidným městem pro příjemné bydlení

127

60,2 %

3. bezpečným městem

75

35,5 %

4. městem s dostatkem sportu a volnočasových aktivit

67

31,8 %

5. městem s větším množstvím obchodů a supermarketem

64

30,3 %

6. městem s dostatkem pracovních příležitostí a zdravým
podnikatelským prostředím

59

28,0 %

7. městem s více možnostmi kultury a vzdělávání (školní, mimoškolní)

42

19,9 %

8. městem otevřeným pro nové obyvatele a novou výstavbu domů

25

11,8 %

9. městem s výrazným cestovním ruchem (turistickým centrem)

21

10,0 %

10. jiné

12

5,7 %
Zdroj: vlastní šetření

Dalším východiskem pro návrhovou část strategického plánu a také pro formulaci vize
je názor obyvatel na to, jakých výhod může město pro svůj další rozvoj využít. Dotazovaní mohli označovat více možností a také doplnit svou pod možnost „jiné“. Jednoznačné
první místo je pro využití výhody přírody v okolí Lokte (78,7%). Další místa mají s odstupem méně podpory. Na druhém místě by lidé chtěli využít dobrých podmínek pro kulturu (40,8%). Na třetím místě by pro svůj další rozvoj město mělo podle názoru lidí využít
kvalitní životní prostředí (32,7%). Těsně na 4. místě je využití potenciálu pro cestovní ruch
(31,8%). Rozdíl mezi třetím a čtvrtým místem je nepatrný a proto jsou v tabulce za grafem
zvýrazněna první čtyři místa.
Graf č. 19. Jakých výhod může město pro svůj další rozvoj využít?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

příroda v okolí Lokte

166

78,7 %

kvalitní životní prostředí

69

32,7 %

dobré podmínky pro sport

50

23,7 %

dobré podmínky pro kulturu

86

40,8 %

využití potenciálu pro cestovní ruch

67

31,8 %

rozšíření ploch pro rozvoj průmyslu a výroby

12

5,7 %

přistěhování nových, převážně mladších obyvatel

42

19,9 %

dostatek ploch pro podnikání a služby

17

8,1 %

dostupnost pozemků pro individuální výstavbu

13

6,2 %

dostupnost nájemního bydlení

22

10,4 %

dobrá obslužnost veřejné dopravy

55

26,1 %

vzdělanost a přizpůsobivost občanů města

47

22,3 %

jiné

9

4,3 %

nedokážu speciﬁkovat

10

4,7 %
Zdroj: vlastní šetření
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Z možnosti „jiné“ z různorodých názorů zmíníme jednu malou shodu na výhodě, kterou by město mělo pro svůj rozvoj využít: více se zaměřit na příjmy do pokladny města
od lesů a z dotací.
Tab. č. 41: Jakých výhod může město pro svůj další rozvoj využít? Odpovědi podle četnosti
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

1. Příroda v okolí Lokte

166

78,7 %

2. Dobré podmínky pro kulturu

86

40,8 %

3. Kvalitní životní prostředí

69

32,7 %

4. Využití potenciálu pro cestovní ruch

67

31,8 %

5. Dobrá obslužnost veřejné dopravy

55

26,1 %

6. Dobré podmínky pro sport

50

23,7 %

7. Vzdělanost a přizpůsobivost občanů

47

22,3 %

8. přistěhování nových, převážně mladších obyvatel

42

19,9 %

9. Dostupnost nájemního bydlení

22

10,4 %

10. Dostatek ploch pro podnikání a služby

17

8,1 %
Zdroj: vlastní šetření

Město by mělo ﬁnančně podporovat činnost spolků, sportu, kultury a zájmových organizací stejně jak doposud – to si myslí 44,8% dotázaných. Danou problematiku nedokáže
posoudit 24,5%. Že by ﬁnanční podpora měla být výraznější než doposud, si myslí 22,2%
respondentů.
Graf č. 20. Mělo by město ﬁnančně podporovat činnost spolků, sportu, kultury
a zájmových organizací?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano, stejně jako doposud

95

44,8 %

ano, výrazněji než doposud

47

22,2 %

ano, menším příspěvkem než doposud

14

6,6 %

ne

4

1,9 %

nedokážu posoudit

52

24,5 %
Zdroj: vlastní šetření

70% dotázaných nedokáže posoudit, zda by město mělo nějakou jinou formou podporovat činnost spolků, sportu, kultury a zájmových organizací. 20,7% dotázaných odpovědělo, ano a v textových odpovědích dávají lidé své tipy: propagace činnosti spolků, poskytnutí prostor pro spolky (klubovny), vytváření zázemí pro spolky a zájmové organizace,
podpora ve vzdělávání, pokusit se zajistit dobrovolníky při personálně náročných akcích,
oprava rybníků v majetku Lokte.
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Graf č. 21. Mělo by město nějakou jinou formou podporovat činnost spolků, sportu, kultury
a zájmových organizací?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano, jak konkrétně?

42

20,7 %

ne

19

9,4 %

nedokážu posoudit

142

70,0 %
Zdroj: vlastní šetření

59,1% dotázaných je názoru, že by město mělo realizovat více dobrovolných akcí ve
spolupráci s občany města. 36,1% lidí dané nedokáže posoudit.
Graf č. 22. Mělo by město realizovat více dobrovolných akcí ve spolupráci s občany města?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

123

59,1 %

ne

10

4,8 %

nedokážu posoudit

75

36,1 %
Zdroj: vlastní šetření

Lidé jsou ochotni se účastnit dobrovolných akcí, při kterých dochází k zvelebování Lokte
nebo se dobrovolně podílet na organizaci společenských a kulturních akcí stejně jako
doposud (42,1%) i více než doposud (24,9%). V součtu je ochota k dobrovolnické činnosti
67%. To je velká příležitost pro další rozvoj města a bereme to v potaz pro návrhovou část
strategického dokumentu.
Graf č. 23. Jste ochotni se účastnit dobrovolných akcí, při kterých dochází k zvelebování našeho
města nebo se dobrovolně podílet na organizaci společenských a kulturních akcí?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano, stejně jako doposud

88

42,1 %

ano, více než doposud

52

24,9 %

ne

19

9,1 %

nedokážu posoudit

50

23,9 %
Zdroj: vlastní šetření

Část ankety – G / Informovanost o dění ve městě
60,5% dotázaných se cítí být dostatečně informováno o dění ve městě.
Graf č. 24. Cítíte se být dostatečně informováni o dění ve městě?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

127

60,5 %

ne

56

26,7 %

nevím

27

12,9 %
Zdroj: vlastní šetření
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Lidé nejvíce (56,8%) postrádají informace o službách pro občany. Dále lidé postrádají informace o rozvoji města (48,6%) a informace o práci zastupitelstva (35,1%).
Graf č. 25. Jaký typ informací postrádáte?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

aktuální informace o dění ve městě, uveďte jaké

22

29,7 %

informace o rozvoji měsra

36

48,6 %

informace o práci zastupitelstva

26

35,1 %

informace o službách pro občany

42

56,8 %

informace pro podnikatele

3

4,1 %
Zdroj: vlastní šetření

Tipy z komentářů: všichni nemají počítač, každý nepoužívá internet, kdo nemá Facebook
neví nic, SMS info systém (havárie vody, dopravní nehody, nečekané události apod.), zápisy zastupitelstva v Loketských listech.
Jaké další informační služby by se daly zlepšit, nebo chybí? 82,5% dotázaných nedokázala speciﬁkovat. Z textových odpovědí: městský rozhlas, vývěsní plochy, reakce
na připomínky občanů, více informací o dobrovolnických akcích pro lidi, kteří nejsou
na Facebooku.
Pro zlepšení komunikace a informování obyvatel by mělo vedení města podle obyvatel
zapojených do ankety podrobněji informovat v Loketských listech (34,9%), podrobněji informovat na webových stránkách města (31,1%), více aktuálně informovat na městském
Facebooku (23,0%), posílat důležité informace formou SMS (21,1%).
Graf č. 26. Co by mělo vedení města udělat pro zlepšení komunikace a informování obyvatel?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

podrobnější onformace v Loketských listech

73

34,9 %

důležité iformace posílat formou SMS

44

21,1 %

více informací na vývěskách

24

11,5 %

více vývěsek ve městě

36

17,2 %

podrobnější informace na webových stránkách města

65

31,1 %

informace rozesílat e-mailem

19

9,1 %

více aktuálních informací na městském Facebooku

48

23,0 %

zřízení městského rozhlasu

25

12,0 %

není potřeba nic zlepšovat, informovanost je dostatečná

34

16,3 %

jiné

5

2,4 %

nedokážu speciﬁkovat

12

5,7 %
Zdroj: vlastní šetření
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Část ankety – H / Příprava strategického plánu rozvoje města
Myslíte si, že by vedení města mělo přizvat občany, když plánuje zásadní rozhodnutí,
změnu, úpravu či zlepšení ve městě? Ano zaškrtlo 83,3% odpovídajících.
Graf č. 27. Mělo by město přizvat občany pro plánování změn ve městě?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

175

83,3 %

ne

9

4,3 %

nedokážu posoudit

26

12,4 %
Zdroj: vlastní šetření

Byl/a byste ochoten/a účastnit se veřejné diskuse se zastupiteli města a dalšími občany
o výsledcích tohoto průzkumu a o dalším rozvoji města? 71,1% respondentů odpovědělo
ano.
Graf č. 28. Ochota účastnit se veřejné diskuse o rozvoji města
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

ano

150

71,1 %

ne

10

4,7 %

nedokážu posoudit

51

24,2 %
Zdroj: vlastní šetření
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Pro reálné zhodnocení situace ve městě bylo využito analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu města, která pojmenovává jednotlivé potřeby a problematické oblasti a zároveň pomáhá nalézt jejich řešení. Pro komplexní ohodnocení silných, slabých
stránek, příležitostí a hrozeb byla sestavena SWOT analýza. Obě metody vycházejí z poznatků zpracovaných během tvorby analytické části tohoto dokumentu včetně výsledků
dotazníkového šetření a dvou veřejných projednání.
Jedním z východisek pro návrhovou část je také úvaha o projektech, které byly již k realizaci navrženy v předchozím strategickém plánu rozvoje města a přitom nebyly realizovány. Většina z těchto projektů bude i v návrhové části na období 2021-2030.
Tab. č. 42: Analýza – Potřeba – Příčina – Řešení
POTŘEBA

PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

Zlepšit bezpečnost
1. situace v dopravě
zejména pro pěší

Dopravní řešení – zvýšení bezpečnosti
Zvýšená nákladní dwoprava, neeBudování chodníků podél silnic
xistence chodníků, zvýšený počet
Budování parkovacích ploch
turistů, bezohlední řidiči, nedostatek
Vybudování odstavného parkoviště pro
míst pro parkování
zájezdové autobusy

Zajištění základních
potřeb i pro okrajové
2. části (voda, řešení
kanalizace)

Studie možností řešení
Studny nestačí, kolísavost podzemní
Vybudování kanalizace, vodovodu, nového
vody, stará nevyhovující kanalizace
vrtu? Domácí čističky odpadních vod …

Lepší vyžití pro děti
a mládež, aby více lidí
využívalo nabídku vol3. nočasových aktivit.
Prevence nevhodného
chování mladistvých

Nespokojenost se stávající
nabídkou hřišť a sportovišť
Negativní vlivy působící na děti
a mládež

Vybudovat moderní hřiště s atraktivními prvky,
které respektují všechny věkové skupiny
Vybudovat atraktivní sportoviště pro mladé –
např. skatepark, pumptrack, workout, parkour
Podpora klubového zázemí pro spolky, dětské
kroužky …

4. obyvatel v době

Overtourismus – přehlcení místa
turistickým ruchem

Marketingovými nástroji usměrňovat
návštěvnost
Oslovovat návštěvníky tematicky
Poznat historii ne jen podívat se
Sledování pohybu návštěvníků
Lákat na nová témata (interaktivní prvky)
Rozptylovat návštěvnost celoročně
Kdo nemá rád davy, ať přijede jindy než v létě
Vybrat si, koho chceme lákat
Nabídka pro zážitkovou turistiku

Snížení energetické
náročnosti veřejného
5. osvětlení, omezit
rozptýlené světlo
(světelný smog)

V dnešní době již nevyhovující
(zastaralé) veřejné osvětlení

Rekonstrukce a budování veřejného
osvětlení (LED)

Klidnější život

turistického vrcholu

Zdroj: Vlastní zpracování
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Tab. č. 43: SWOT-Analýza

SILNÉ STRÁNKY

• Hrad a historické a kulturní centrum
• Příroda v okolí Lokte (CHKO, řeka Ohře,
Svatošské skály
• Upravený vzhled města, úprava zeleně, čistota
• Spokojenost občanů s životem ve městě
• Dobrá informovanost o dění ve městě
• Dobrá občanská vybavenost (škola, školka,
ZUŠ, lékaři …)
• Přírodní amﬁteátr, páteřní cyklostezka
podél řeky Ohře
• Existence motokrosového areálu
• Dobrá dopravní dostupnost do velkých
měst a krajského města
• Atraktivita města pro bydlení
• Rozsah nemovitého majetku - pozemky

PŘÍLEŽITOSTI

• Využití přírody v okolí Lokte pro další
rozvoj města
• Kreativní využití potenciálu pro cestovní ruch
• Snížení množství odpadů, zlepšení
odpadového hospodářství
• Vybudování nájemního bydlení (zejména
pro seniory a mladé lidi)
• Připravenost místních obyvatel k aktivní
pomoci při rozvoji města, ochota účastnit
se dobrovolných akcí
• Revitalizace městské zeleně, míst pro
procházky (lavičky, …)
• Obnova železniční trati Loket – Krásný Jez
• Pořádání farmářských trhů

SLABÉ STRÁNKY

• Nedostatek ploch pro parkování
• Nevyhovující technická infrastruktura
(v „okrajových“ částech města, kanalizace,
vodovod, chodníky…)
• Chybí kulturní dům (pro kulturní akce pro
obyvatele) – v realizaci
• Nedostatek sportovní a volnočasové
infrastruktury pro mládež (skatepark,
pumptrack, workout, parkour, stezky in-line, …)
• Nedostatečné nákupní možnosti a služby
• Nedostatečný kamerový systém
• Nevhodné umístění požární zbrojnice
města Loket
• Stav náměstí a přilehlých ulic
• Množství objektů, které neslouží svému
účelu a chátrají
• Nedostatek městských bytů – senioři,
mladé rodiny, zaměstnanci „města“
• Nedostatek rozvojových ploch z hlediska
bydlení, výroby a obchodu

OHROŽENÍ

• Vandalismus
• Overtourismus (přehlcenost míst
turistickým ruchem)
• Nárůst automobilismu v návaznosti na
turistický ruch, nejen osobní automobily,
ale také obytné vozy
• Zvýšený průjezd velkých nákladních
automobilů městem
• Nepovolené skládky odpadů
• Stav skalních masivů a opěrných zdí v majetku
města i dalších subjektů
• Množství objektů, které neslouží svému
účelu a chátrají
• Ukončení středního školství ve městě
• Dopady sucha na zásobování vodou v částech
bez vodovodu
• Vytápění domů tuhými palivy
• Povodně na řece Ohři
Zdroj: Vlastní zpracování
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B. Návrhová část
B.1 Strategická vize
Vize je obrázek či představa něčeho docela velkého a něčeho docela vzdáleného. Něčeho co nás samotné přesahuje. A mnohdy má i nějaký vyšší smysl.
Vize je často složena z mnoha cílů – může to být kombinace cílů krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých…
Vize je pevný bod na obzoru, ke kterému se přibližujeme za pomoci dílčích cílů, které
na rozdíl od vize mohou být měněny.
Strategická vize rozvoje města Loket vyjadřuje základní strategické zaměření města
a deklaruje směr, kterým se chce ubírat a čeho chce realizací rozvojové strategie dosáhnout v daném časovém horizontu, tj. do roku 2030. Návrhy vizí byly diskutovány
na obou veřejných projednáních.
Motto „Město českých králů, bohaté kultury, malebné přírody a spokojených občanů“,
které bylo součástí strategického plánu do roku 2021, by dále mělo být využito pro prezentaci navenek, tzn. v rámci komunikačního mixu zaměřeného na turisty.
Formulace vize pro období 2021-2030 vyplývá především z dotazníkového šetření mezi
obyvateli a to z odpovědí na otázku Jakým směrem by se měl rozvoj města ubírat? Čím
by se mělo v budoucnu stát? Tam nejvíce lidi preferovali tato sousloví: čistým městem
s dostatkem zeleně s kvalitním prostředím, klidným městem pro příjemné bydlení,
bezpečným městem.

„Loket – město v údolí Ohře,
v přírodě, kde se dobře žije“
Strategické cíle:
 Strategický cíl A: Rozvoj dopravní a technické infrastruktury, podpora bydlení,
občanské vybavenosti a služeb
 Strategický cíl B: Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit
 Strategický cíl C: Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celková péče
o vzhled města
 Strategický cíl D: Kvalitní a dostupná infrastruktura pro vzdělávání dětí a žáků
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B.2 Opatření a aktivity
Strategické cíle jsou nadřazeny opatřením. Opatření tematicky vychází z výsledků provedené ankety mezi občany a také z výsledků analytické části strategie. Opatření jsou
rozčleněné na navržené aktivity, které jsou již konkrétně formulované a jsou podrobnější než opatření. Strategické cíle se větví na opatření. Někdy je na jeden strategický
cíl jedno opatření. Uskupení všech aktivit můžeme nazývat akční plán. Prostřednictvím akčního plánu dochází k plnění strategického plánu rozvoje. Tento akční plán je
funkční pro střednědobé období.
Konkrétní aktivity zahrnují: název, důležitost, termíny, rozpracovanost, náklady, zdroje
ﬁnancování. Rozpracovanost – doporučujeme formulovat takto: záměr, studie, projektová dokumentace (PD), územní rozhodnutí (ÚR), stavební povolení.
Důležitost:
Jedna hvězdička * = Nízká priorita
Dvě hvězdičky ** = Střední priorita
Tři hvězdičky *** = Nejvyšší priorita
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Strategický cíl A
ROZVOJ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY,
PODPORA BYDLENÍ, OBČANSKÉ VYBAVENOSTI A SLUŽEB
Opatření A1

Zkvalitnění dopravní a technické
infrastruktury ve městě

Opatření A3

Opatření A2

Podpora bydlení

Podpora občanské
vybavenosti a služeb

Tab. č. 44: Opatření A.1 Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury ve městě
Poř.
č.

Název aktivity

důležitost

1

Splašková a dešťová kanalizace
a dopravní řešení ul. Tovární

***

2

Splašková a dešťová kanalizace, vodovod
a dopravní řešení Údolí – ul. Revoluční

***

3

Odstavná parkovací plocha ulice
Lužná (Terminál III)

4

Odstavná parkovací plocha Sportovní
za fotbalovým hřištěm

5

Spojovací komunikace za fotbalovým
hřištěm

6

Regenerace veřejných prostranství
a komunikací sídliště Sportovní

7

Regenerace veřejných prostranství
a komunikací sídliště Mírová

8

Komplexní dopravní řešení – Předmostí
včetně budovy dopravního terminálu

9

Oprava schodiště Sportovní
Sokolovská I. – směr autobusová
zastávka Sokolovská

10

Postupná modernizace zastávek
autobusové dopravy

11

Dešťová a splašková kanalizace ČSA

12

Chodník pro pěší benzínová stanice –
Sokolovská

13

Revitalizace náměstí TGM

14

Nový chodník pro pěší v ul. Nádražní

15

Opravy chodníků na sídlišti Mírová

16

Výstavba chodníku od okálů
na Sportovní

17

Oprava schodiště Sportovní
Sokolovská I. – směr dětské hřiště

18

Výstavba parkovacího domu Předmostí

19

Rozšíření vodovodu v osadě Dvory

20

Kanalizace a ČOV Nadlesí

21

Vybudování odstavného parkoviště
pro zájezdové autobusy

22

Zbudování mostu pro pěší ze Zahradní
do amﬁteátru na místě původního mostu

23

Komunikace u bývalého koupaliště

termíny

Rozpracovanost

náklady

PD i stavební
povolení

13 mil.

zdroje
ﬁnancování

Investor

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tab. č. 45: Opatření A.2 Podpora bydlení
Název aktivity
Modernizace a výstavba městských nájemních bytů (pro mladé, pro seniory)

důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

***

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 46: Opatření A.3 Podpora občanské vybavenosti a služeb
Název aktivity

důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

Výstavba hasičské zbrojnice
Celková rekonstrukce internátu na TGM
Modernizace a rozvoj Technických
služeb města Lokte s.r.o.
Modernizace a rozvoj Loketských
městských lesů s.r.o.
Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Strategický cíl B
PODPORA ROZVOJE KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Opatření B1

Zkvalitnění kulturní a turistické
infrastruktury ve městě

Opatření B2

Rozvoj a budování sportovní a volnočasové
infrastruktury na veřejných prostranstvích i vnitřních

Tab. č. 47: B.1 Zkvalitnění kulturní a turistické infrastruktury ve městě
Název aktivity

důležitost

„Kulturní dům“ Dvorana – rozvoj a vybavení

***

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

Revitalizace přírodního amﬁteátru
a přilehlých prostor (rekonstrukce
hlediště, obnova cestní sítě, zeleně,
mobiliář, podium)
Modernizace a rozvoj turistického
informačního centra
Rozvoj turistické infrastruktury a nabídky
dalších aktivit ve městě i v okolí (např.
možné vyhlídky či rozhledny na Robiči,
Šibeničním vrchu a nad Epiagem)
Vybudování nové moderní expozice na
hradě Loket (expozice „Loketských sbírek“)
Celková rekonstrukce střechy hradu Loket
Rekonstrukce hradebního systému města
Rekonstrukce hradu
Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tab. č. 48: B.2 Rozvoj a budování sportovní a volnočasové infrastruktury na veřejných
prostranstvích i vnitřních
Název aktivity
Workoutové a parkourové hřiště

důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

***

Skatepark
Pumptrack
Rekonstrukce tělocvičny
Revitalizace dětských hřišť

MMR

Budování dalších odpočinkových
a piknikových míst

MMR

Říční plovárna
Výstavba cyklostezky Loket Chodov

MSV

Venkovní tělocvična u fotbalového hřiště
Vybudování volnočasového
areálu Nad Hájovnou
Přístaviště / pontony
Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Strategický cíl C
OCHRANA A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A CELKOVÁ PÉČE O VZHLED MĚSTA
Opatření C.1
Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celková péče o vzhled města
Tab. č. 49: C.1 Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celková péče o vzhled města
Název aktivity
Revitalizace „zelených ploch“, alejí, parků,
záhonů, trávníků atd.

důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování
MŽP (OPŽP,
NPŽP), kraj

Náhrada zastaralého veřejného osvětlení za
„chytré“ LED osvětlení (snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení)

MŽP

Zefektivnění odpadového hospodářství města
(kontejnerové stání, nakládání s bioodpady –
vybudování městské kompostárny, snížení
množství produkovaného odpadu)

MŽP

Zajištění skalních masivů a opěrných zdí
Rekonstrukce zdi u bývalého kostela
sv. Jana Křtitele
Cesta pro pěší – Pastýřská stezka
Úprava prostoru u ZŠ – u sochy Goetha (parčík)
Okružní stezky v loketských lesích
Komentář:
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Strategický cíl D
KVALITNÍ A DOSTUPNÁ INFRASTRUKTURA
PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ
Opatření D1

Kvalitní a dostupná infrastruktura pro vzdělávání dětí a žáků
Tab. č. 50: D.1 Kvalitní a dostupná infrastruktura pro vzdělávání dětí a žáků
Název aktivity

důležitost

termíny

Rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

Modernizace a rekonstrukce MŠ
Modernizace a rekonstrukce ZŠ
Rekonstrukce budovy „internátu“ a modernizace
školní kuchyně a jídelny
Rekonstrukce zahrady MŠ Tyršovo nám. (vybudování herní plochy pro děti, prvky ze syntetického
povrchu EPDM)

2022-2024

MŠMT

Dřevěný altán MŠ Sportovní

2022-2026

MŠMT

Povrch pod altánem v MŠ ze syntetického
povrchu EPDM

2022-2026

MŠMT

Výměna svítidel v MŠ Sportovní (za LED)

2022-2024

MŠMT

Celoroční školní zahrada ZŠ (vybudování zázemí
pro zkoumání přírodních faktů, …, zázemí pro
školní družinu)

2022-2023

MŠMT

Modernizace počítačové učebny ZŠ (hardware,
software, programování, robotika)

2022-2024

MŠMT

Renovace a modernizace školní jídelny ZŠ

2023-2026

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování
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B.3 Podpora realizace programu
Vytvořením Strategického plánu rozvoje města Loket by proces plánování v oblasti rozvoje neměl skončit. Po vytvoření dokumentu následuje stěžejní část celého procesu
strategického plánování, kterou je samotná implementace (realizace) plánu. Aby se totiž
jednalo o skutečně potřebný a využívaný dokument, nikoliv jen o dokument k „založení“,
je zapotřebí průběžně po celou dobu jeho platnosti aktivně pracovat na realizaci vytýčených aktivit a také průběžně aktualizovat obsah strategického plánu.
Při implementaci dokumentu je nutno spojit komunitní, strategické i územní plánování
ve městě. Zároveň je zde nutná aktivní podpora vedení města, řádná příprava realizace,
vysoká úroveň komunikace, plynulá aktualizace plánu, kvalitní složení týmu a průběžná
kontrola plnění výstupů (monitoring).
Schválením tohoto dokumentu zastupitelstvem je ukončena fáze tvorby dokumentu. Nejedná se o konečnou podobu dokumentu. Je třeba určit osobu, která bude mít
na starosti zapracování návrhů na změny dokumentu a aktualizaci zejména Návrhové
části – opatření – konkretizovat fáze jednotlivých aktivit (projektů).
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C. Soulad a provázanost
s místními strategiemi
Mikroregion Sokolov-východ
https://www.sokolov-vychod.cz/studie-a-jine-materialy
Strategický dokument je v souladu se Strategií Mikroregionu Sokolov-východ.
Str. 47 Aktuální projekty MSV - Průběžný rozvoj vázaný na dotační nabídku EU a ČR
(cyklostezky, zeleň v obcích, biodiverzita a další).
Str. 74 Základní/strategické cíle rozvoje – propojení sítě cyklostezek, koordinované
přístupy v rámci sociálního vyloučení, volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Str. 75 – PO 3 Cestovní ruch – SC3.2 – rozvoj územních atraktivit, SC3.3 – cyklostezky – turistika
a sport; PO 04 Sociální rozvoj a podmínky pro život – SC4.3 – volný čas dětí a mládeže,
SC4.4 – sociální vyloučení a SVL; PO 05 Dopravní systém – SC5.1 – místní komunikace, SC5.2 –
cyklostezky – doprava do zaměstnání; PO 06 Samospráva – SC6.7 – společné komunitní akce.

MAS Sokolovsko o.p.s.
http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2020/01/SCLLD-MAS-Sokolovsko-zmana-OPZ-2018_IROP_PRV-po-evaluaci_cistopis.pdf
Strategický dokument je v souladu se Strategií MAS Sokolovsko.
Str. 534 4.1.1 Infrastruktura v obcích – počet nově vytvořených parkovacích míst
Str. 535 4.1.1 Infrastruktura v obcích – délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras, místní
komunikace
Str. 540 5.1.1 Rozvoj mezinárodní, národní a místní spolupráce

IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území
http://mas-sokolovsko
A. Udržitelná doprava – A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu,
vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel; A3.1 Rozvoj
a modernizace silnic II. a III. tříd
B. Ekonomický potenciál založený na atraktivitě prostředí – Zatraktivnit a chránit životní
prostředí, Systémová péče o zeleň,

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2021
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Documents/SEA_PR_KV_2014_2020.pdf
Soulad s prioritní oblastí 4 Životní prostředí, 4.3 Obnova/zachování přírodního prostředí a kulturní krajiny a dále Pilíř 1 C Kvalitní podnikatelské prostředí
ITI Karlovy Vary – ZPRACOVÁVÁ SE
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C. Seznam použitých zdrojů
Cykloportál – Informační portál Karlovarského kraje, dostupné z: https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/Stranky/uvod.aspx.
ČSÚ • Veřejná databáze
• Finanční hospodaření – Příjmy a výdaje obcí podle SO ORP, dostupné z: https://vdb.czso.
cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=FIN01D001&sp=A&pvokc=&katalog=30830&z=T.
• Malý lexikon obcí ČR 2019, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MLO201905&z=T&f=TABULKA&skupId=2767&katalog=32753&pvo=MLO201905&pvokc=101&pvoch=40444.
• Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__560537#.
• Statistiky – Obyvatelstvo, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31.
• Vše o území – SLDB 2011, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__560537#.
• Vše o území – Vybrané ukazatele za obec, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/
index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__560537#.
• Vybrané ukazatele pro územně analytické podklady za obec, dostupné z: https://vdb.czso.
cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=UAP01&z=T&f=TABULKA&katalog=31716&c=v94~3__RP2019&u=v4__VUZEMI__43__560537.
• Základní informace o území - Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity
v obci, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB113&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v133__VUZEMI__43__560537.
• Základní informace o území - Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické
činnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání v obci, dostupné z: https://vdb.czso.
cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB114&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v101__VUZEMI__43__560537.
• Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní
obvody ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011
– Domovní fond, Bytový fond, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw.
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• Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní
obvody ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011
– Domovní fond, Bytový fond, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw.
• Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení - časové řady - Tab. 14 Dokončené byty
v obcích, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr.
• Data pro MAS 2008 – 2013, 2014 – 2019, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/data_
pro_mistni_akcni_skupiny_mas.Galerie pro Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Analytické podklady, dostupné z: https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.
html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modiﬁed.
• Databáze demograﬁckých údajů za obce ČR, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/
databaze-demograﬁckych-udaju-za-obce-cr.Geoportál ŘSD – Silniční a dálniční síť ČR, dostupné z: https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/.
Dopravní podnik Karlovy Vary – Jízdní řády, dostupné z: https://www.dpkv.cz/linky/denni.
Galerie pro Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Analytické podklady, dostupné z: https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modiﬁed.
Geoportál ŘSD – Silniční a dálniční síť ČR, dostupné z: https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/
apps/7/.
http://www.hotel-loket.cz/cz
https://www.hradloket.cz/vyrocni-zpravy/
IDOS.cz – Spojení, dostupné z: https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/.
Karlovarský kraj – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, dostupné z: http://webmap.kr-karlovarsky.cz/prvk/.
MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice – databáze RT, dostupné na vyžádání.
Mapa kriminality – Tabulky, dostupné z: https://www.mapakriminality.cz/.
Mapy.cz, dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=14.5148000&y=50.0766000&z=11.
MAS Sokolovsko o.p.s., dostupné z: http://mas-sokolovsko.eu/.
Město Loket – Organizace a spolky, dostupné z: http://www.loket.cz/organizace-spolky/.
MÚ Loket – Územní plán, dostupné z: http://mu.loket.cz/?section_id=7685.
MÚ Loket – Odpadový kalendář města Loket na rok 2020, dostupné z: http://mu.loket.cz/?article_id=15845.
Rejstřík škol, dostupné z: https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/.
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Správa železnic – Železniční mapy ČR, dostupné z: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/zeleznicni-mapy-cr.
https://www.statistikakultury.cz/
Záchranná služba.cz – Mapa výjezdových základen, dostupné z: https://zachrannasluzba.cz/
mapa-obci-s-vyjezdovou-zakladnou-zzs/.
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