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č. 128/2000 Sb., o obcích.

Platnost vytvořené strategie je stanovena na sedm let, tedy počínaje usnesením
Zastupitelstva obce Skorkov, kterým je dokument oficiálně stvrzen. Po uplynutí této
doby je potřebné dokument opětovně aktualizovat, vyhodnotit úspěšnost
stanovených cílů a aktivit, a doplnit jej o cíle nové. Aktualizace je možná
v odůvodněných případech i v průběhu sedmiletého období, přičemž tato skutečnost
musí být odsouhlasena zastupitelstvem obce.
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POTŘEBA TVORBY STRATEGIE
Na úvod tohoto strategického dokumentu je žádoucí identifikovat potřebu jeho vytvoření. Třemi
základními důvody jsou zejména:
•

přirozená potřeba koordinace rozvoje dané oblasti,

•

orientace v dotačních příležitostech a

•

legislativa.

Primárním důvodem vzniku nového programu rozvoje je samotná přirozená potřeba vzniku
či aktualizace ucelené koncepce rozvoje území. Program rozvoje obce (PRO) představuje
zásadní dlouhodobý dokument, který napomůže konkrétnímu zacílení aktivit v nejbližších
letech a určí směr budoucího rozvoje obce. V rámci procesu tvorby dokumentu proběhla
diskuse týmu zpracovatelů s hlavními aktéry rozvoje z veřejného, soukromého i neziskového
sektoru s cílem v maximální možné míře promítnout do tohoto dokumentu jejich dílčí postoje.
Strategický dokument usiluje o koordinaci veřejné i soukromé aktivity ekonomického,
sociálního, kulturního i ekologického charakteru obce tak, aby docházelo k vzájemné synergii.
Tento rozvojový dokument je podkladem pro sestavování obecních rozpočtů i pro posuzování
různých nadregionálních koncepčních dokumentů z pohledu obce.
Další z motivací k pořízení programu rozvoje je efektivnější využití finančních zdrojů. Nabídka
dotací je tematicky velmi obsáhlá a vyžaduje včasnou administraci. I proto je nutné
s dostatečným předstihem definovat rozvojové priority, monitorovat dotační příležitosti,
a jednotlivé projekty včas připravit. Mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický
rozvojový dokument je navíc v případě některých dotací (zejména z národních zdrojů) jednou
ze základních podmínek jejich čerpání. Obdobně pro čerpání finančních prostředků
ze strukturálních fondů EU v programovém období 2021–2027+ bude program rozvoje obce
zásadní.
Na závěr je nutné zmínit také legislativní souvislosti, kdy program rozvoje obce je zakotven
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec dle § 2 tohoto zákona „pečuje o všestranný rozvoj
svého území a o potřeby svých občanů“, dle § 35 v rámci samostatné působnosti uspokojuje
„potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku“ a dle § 38 je obec
např. „povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku“. Obec zároveň musí myslet
na ustanovení (§ 159) občanského zákoníku, kdy o své území a majetek pečuje jako „řádný
hospodář“.
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ANALYTICKÁ ČÁST
Základní identifikační údaje
Tab. 1 Základní údaje

Obr. 1 Znak obce

Základní identifikační údaje
ZUJ

557030

ORP

Mladá Boleslav

Okres

Mladá Boleslav

Kraj/NUTS3

Středočeský

NUTS2

Střední Čechy

Počet obyvatel

647 (2021)

Průměrný věk

41 let

Katastrální
výměra
Nadmořská
výška
Místní části

1 664 ha
189 m n. m.
3

zdroj: risy.cz
zdroj: risy.cz

Obecná charakteristika území obce
Skorkov je obec rozkládající se podél dálnice D10 mezi městy
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Benátky nad Jizerou na
samotném okraji okresu Mladá Boleslav (viz Obr.2). Na poměry
Středočeského kraje se jedná o poměrně velkou obec, přibližně
trojnásobek mediánu i průměru za okresy Mladá Boleslav a Prahavýchod (sousedící obce spadají povětšinou právě tam). Administrativně taktéž spadá do území
obce s rozšířenou působností (dále jen SO ORP) Mladá Boleslav, která se nachází přibližně
24 km severovýchodním směrem a cesta autem tam trvá cca 21 minut jízdy. Ještě o trochu
blíže je to do české metropole, na okraj Prahy se dá dostat za méně než 20 minut. Do 15 minut
je možné se za nákupy či zábavou dopravit i do sedmitisícových Benátek nad Jizerou,
devítitisícové Lysé nad Labem a téměř dvacetitisícového souměstí Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav. Dobrou dopravní polohu doplňuje ještě železnice stavící v místní části
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Obr. 2 Poloha Skorkova

zdroj: mapy.cz

Otradovice. V bezprostředním okolí Skorkova se nachází šest municipalit, na severu leží
Tuřice, na východě hraničí se Sojovicemi, na jihu sousedí s Káraným, Novým Vestcem a
městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, západní hranici pak sdílí s Hlavencem. Obec
se skládá ze tří místních částí – Otradovic, Podbrah a samotného Skorkova.
Z místních částí se nejstarší písemné zmínky dochovaly o Skorkově, jež byl ve spisech
zmiňován již v 1. polovině 14. století, následovaly Otradovice připomínané v polovině
16. století, jako poslední byly založeny Podbrahy (17. století). Vesnice byly povětšinou
navázány na brandýské panství. Všechna sídla byla definitivně spojena v roce 1960, kdy došlo
k připojení Otradovic. Mezi lety 1986 a 2000 pod jednotný obecní úřad, respektive národní
výbor patřily ještě Sojovice, které se ale na základě místního referenda později odtrhly.
Celkové shrnutí:
•

Dobrá dopravní poloha díky dálnici D10

•

Snadná možnost dojíždění za prací, nákupy či zábavou do větších/velkých měst

Obyvatelstvo
Populační vývoj
K prvnímu dni roku 2021 žilo ve Skorkově 647 lidí s trvalým bydlištěm,
což jej řadí mezi průměrně velké obce, ze sousedních municipalit jsou
větší jen dvě (Brandýs n./L. – Stará Boleslav a Káraný), naopak menší
jsou čtyři. Data za Sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021 však ukazují,
že obvykle v obci pobývá dokonce 727 osob (tj. ne všichni zde mají
trvalý pobyt). Graf 1 ukazující vývoj za poslední dvě dekády (v roce 2000 došlo k oddělení

6

Program rozvoje obce Skorkov

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel Skorkova k 1.1.
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Skorkova a Sojovic) znázorňuje, že během sledovaného období došlo ve Skorkově
k pozvolnému nárůstu obyvatel. Mezi lety 2001 a 2021 činil index změny počtu obyvatel 1,79,
což znamená, že v roce 2021 byl počet obyvatel na 179 % stavu z roku 2001. Přírůstek je
v čase poměrně konstantní, při podrobném zkoumání nastala nejintenzivnější pětiletka mezi
lety 2006 a 2011, naopak posledních pět let již počet nových rezidentů stoupá pomaleji.
Srovnání s deseti obcemi v blízkém okolí (města nepočítaje), index změny byl ve Skorkově
druhý nejvyšší (nejvyšší byl v Borku), obecně však platí že ve všech obcích přibylo nejméně
40 % trvale žijících, což lze pochopitelně dávat do souvislosti s trendem suburbanizace, který
se pravděpodobně jen tak nezastaví. Noví obyvatelé Skorkova jsou z valné většiny lidé, kteří
se do obce přistěhují, přirozenou cestou totiž počet obyvatel naopak za dvacet let klesl
o jedenáct. Dětí se rodí průměrně kolem pěti za rok.

Struktura obyvatelstva
O demografickém stavu Skorkova kromě samotného počtu obyvatel
velmi dobře vypovídá i věková struktura obyvatelstva, která dále
předurčuje socio-ekonomické charakteristiky. Ze složení populace dle
produkčních skupin v Grafu 2 lze vidět, že struktura obyvatelstva je
s drobnými odchylkami ve všech případech obdobná. Skorkov se od ostatních území liší
především více zastoupenou dětskou složkou (0–14 let) a naopak méně početnou skupinou
osob je postproduktivní složka (65 let a více). Z pětiletých tzv. produkčních skupin je u žen
nejpočetnější ta, jež spadá do věkového rozmezí 40 až 44 let (viz Graf 3), jde o osoby narozené
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při populačním boomu v době tzv. normalizace. Mužů, respektive chlapců je netradičně nejvíce
ve věku 10 až 14 let.
Graf 3 Porovnání věkových struktur obyvatelstva ke dni 31. 12. 2020
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Graf 2 Věková pyramida Skorkova k 31. 12. 2020
95 a více
90 až 94 let

85 až 89 let
80 až 84 let
75 až 79 let
70 až 74 let
65 až 69 let
60 až 64 let
55 až 59 let
50 až 54 let
45 až 49 let
40 až 44 let
35 až 39 let
30 až 34 let
25 až 29 let
20 až 24 let
15 až 19 let
10 až 14 let
5 až 9 let
0 až 4 roky
15 %

10 %

5%

MUŽI Středočeský kraj
MUŽI

0%

5%

10 %

15 %

ŽENY Středočeský kraj
ŽENY
zdroj: ČSÚ

8

Program rozvoje obce Skorkov
Podle indexu stáří, který je konstruovaný právě jako podíl obyvatel v postproduktivním věku
ku počtu obyvatel v předproduktivním věku, se hodnota demografického indikátoru ve
Skorkově vyšplhala na 88,3 čili na 100 dětí připadá 88 seniorů. Na rozdíl od většiny Česka se
tedy obec zatím nemusí potýkat s následky tzv. demografického stárnutí. S tímto jevem je
nutné však do budoucna počítat a přizpůsobovat tomu různé kroky jako je např. zřizování
domů s pečovatelskou službou atd. Dalším demografickým indikátorem je průměrný věk, jež
ve Skorkově vychází (k 1. 1. 2021) na 41 let, zatímco národní průměr dosahuje věku o 1,6 let
více.
Jedním z předpokladů úspěšného sociálního a ekonomického rozvoje je lepší vzdělanostní
struktura obyvatelstva. Struktura populace dle nejvyššího dosaženého vzdělání (viz Graf 4)
u obyvatel starších 15 let byla zjišťována v rámci SLDB 2011 (některá data za SLDB 2021
ještě nejsou dostupná). Vzdělanost sice napovídá o kvalitě lidských zdrojů daného území, na
druhou stranu vypovídací hodnota je poněkud omezena, jelikož se jedná o data 10 let stará.
Nejzastoupenější je každopádně skupina lidí s dokončeným střední vzděláním včetně vyučení
(avšak bez maturity). Úplné středoškolské vzdělání má ukončeno přibližně 30 % obyvatel
nejen Skorkova, ale i dalších porovnávaných jednotek. Rozdíl je patrný v množství
vysokoškoláků, kteří v okrese Mladá Boleslav tvoří necelých 10 %, kdežto ve Skorkově to bylo
v roce 2011 12,5 %. Právě zde lze navíc očekávat zlepšení, neboť nově přistěhovavší bývají
většinou i vysokoškolsky vzdělaní, navíc jsou zde široké možnosti dojíždění. Na okresní úrovni
je rozdíl také v podílu dojíždění. Na okresní úrovni je rozdíl také v podílu osob pouze se
základním vzděláním (průměr za okres vůči průměru za Skorkov). O celkové míře vzdělanosti
nejlépe vypovídá index vzdělanosti, jež je konstruován jako součet vážených podílů obyvatel
Graf 4 Vzdělanostní struktura (2011)
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v jednotlivých vzdělanostních skupinách z celkového počtu obyvatel starších 15 let
(viz Graf 4), a víceméně koresponduje s již řečeným.
Sociální skladba obyvatelstva je také čím dál více ovlivňována přítomností cizinců, kteří na
území Česka žijí, jejich podíl na populaci činí kolem 6 %. Ze statistik Ministerstva vnitra
vyplývá, že ve Skorkově má přechodný, případně trvalý pobyt 32 cizinců, tj. osob s nečeským
občanstvím (tzn. asi 4 % skorkovských občanů). Z pravidelně konaného SLDB lze vyčíst
i nějaké další zajímavé charakteristiky dotvářejících lokální kontext. Za věřící se ve Skorkově
označilo 17 % lidí, přičemž necelá polovina se hlásila ke konkrétní církvi, nejvíce
k Římskokatolické církvi a dále k Pravoslavné církvi. V obou případech spadají věřící pod
farnosti v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.
Z dat Exekutorské komory ČR plyne, že v roce 2019 (novější data opět nejsou k dispozici) žilo
na území Skorkova 4,1 % obyvatel, na něž byla uvalena exekuce. S každým dlužníkem jsou
vedeny téměř 3 exekuce. Oba údaje jsou na národní úrovni bezmála dvojnásobné (8,6 %
a 6 osob na dlužníka), navíc 57 % osob s dluhy má jen jednu exekuci. Od roku 2016 sice v obci
dlužníci přibyli, zároveň se však rapidně snížil celkový počet exekučních řízení. V okolních
obcích je situace obdobná, případně jen lehce horší, i tak se ale drží pod republikovým
průměrem.
Celkové shrnutí:
•

Pozvolný, ale výrazný nárůst počtu obyvatel za posledních 20 let

•

Trvalý pobyt má v obci o 80 lidí méně, než zde reálně obvykle pobývá

•

Velmi mladá populace s indexem stáří hluboko pod 100

•

Nízký počet exekucí i dlužníků

Domovní a bytový fond
Na základě dat z posledního SLDB v roce 2011 tvořilo domovní fond
ve Skorkově 238 domů, ve kterých bylo evidováno 271 bytů. Z nového
sčítání pak vyplynulo, že počet domů se zvedl na 286, za byty však
údaj ještě zveřejněn nebyl. Obec je urbanisticky vesnickým sídlem
s absolutní převahou rodinných domů, z nichž některé mají více
bytových jednotek. Drtivá většina z bytů je v soukromém vlastnictví, naopak obec není
majitelem ani jediného bytu. K trvale obydleným domům je ještě třeba připočíst vyšší desítky
chat situovaných hlavně podél Jizery na jih od místní části Otradovice. Se vzrůstajícím počtem
obyvatel souvisí samozřejmě i zvyšující se počet nově zkolaudovaných bytů. Mezi lety 2001 a
2020 bylo vystavěno celkem 116 nových bytů, respektive rodinných domů, přičemž
nejintenzivnější byla opět (jako u nárůstu počtu trvale bydlících) v první polovině první dekády.
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I za poslední roky se však ročně dostaví kolem 5 bytů. Obecní majetek je tvořen také několika
nemovitostmi – budovou obecního úřadu, hasičárnou či různými pozemky, jež však nejsou
určeny pro výstavbu.
Skorkov z hlediska koncepce urbanistického rozvoje vychází z platného územního plánu
schváleného v roce 2006. V současné době se pracuje na novém územním plánu, jemuž
předchází dvě stavební uzávěry ve Skorkově a Otradovicích, aby nedošlo k nepromyšlenému
rozrůstání dle původního, dnes již zastaralého, základního dokumentu pro územní rozvoj obce.
Lze očekávat, že nová zástavba by měla vést ke zkompaktnění sídel s důrazem na zachování
venkovského charakteru obce, nikoliv rozrůstání zástavby do volné krajiny. Předpokládán je
další rozvoj obce doprovázený příchodem nových obyvatel a pokračující stavební intenzitou.
Celkové shrnutí:

•

Vyšší stavební intenzita (přibližně 5 nových domů ročně)

•

Obec nevlastní žádné byty, ani stavební parcely

•

Původní územní plán je v procesu nahrazení

•

Snaha o zachování venkovského charakteru obce

Ekonomická situace
Trh práce
Strukturu na trhu práce charakterizuje podíl nezaměstnaných osob
v období 2015–2021 (viz Graf 5). Situace ve Skorkově, stejně jako
v jiných menších obcích, je snadno ovlivnitelná, a i malé změny na
Graf 5 Vývoj podílu nezaměstnaných osob (v %) ke dni 31.12.
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trhu práce mohou ovlivnit místní zaměstnanost. Obecný trend snižující se nezaměstnanosti
byl dán ekonomickou konjunkturou, kterou však v roce 2020 překazily mechanismy vyvolané
globální pandemií nemoci Covid-19, na vyšších řádovostních úrovních je posléze patrný
pokles v roce 2021. Otázkou zůstává, jak se bude situace vyvíjet nadále (vyšší inflace
a energetická krize).
Významným procesem utvářející trh práce je pracovní dojížďka a vyjížďka. Z dat SLDB 2011
vyplývá, že v daném roce patřilo 49 % populace k ekonomicky aktivním osobám, přičemž 49 %
(119) ze všech zaměstnaných (nepočítaje zaměstnané a pracující studenty či učně) za prací
dojíždělo mimo své bydliště. Téměř polovina dojíždějících za prací směřovala do Prahy (dnes
to pravděpodobně bude ještě více), významné množství pracujících mělo místo výkonu práce
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, naopak v mladoboleslavském okrese mělo práci jen
zlomek dojíždějících. Školské dojížďce dominovalo opět blízké souměstí, jednalo se však
především o žáky základních škol.

Struktura ekonomických subjektů
K poslednímu dni roku 2021 bylo v obci evidováno 162 podniků, z nich
však jen 55 % vykazovalo dlouhodobou aktivitu. Dle právní formy
podnikání tvořilo 87 % ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou
fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tzv. OSVČ.
Z hlediska převažující činnosti (viz Graf 6) nejvíce ekonomických
subjektů podnikalo ve velko- a maloobchodu (+ opravě motorových vozidel) a profesních,
vědeckých a technických činnostech (obojí 16,9 %). Dále následoval průmysl a stavebnictví.
Především první zmíněné značí, že jde o podniky zaměstnávající vysokoškolsky vzdělané
osoby, což je možné dát do souvislosti s atraktivitou lokality pro tuto skupinu ekonomicky
aktivních.
Skorkovské podniky jsou velmi malé a práci dávají maximálně několika zaměstnancům.
Funguje zde např. provaznictví, fyzioterapie, zahradnictví či prodej a servis elektrického
nářadí.
Celkové shrnutí:
•

Nízký podíl nezaměstnaných osob

•

Hlavním centrem dojížďky je Praha, případně Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

•

Podniky či živnostníci pouze lokální úrovně
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Graf 6 Struktura ekonomických subjektů dle odvětví k 31.12. 2020

zdroj: ČSÚ

Infrastruktura
Technická infrastruktura
Z technické infrastruktury jsou nejdůležitější vodovodní a kanalizační
sítě. Zásobování pitnou vodou je zajišťováno veřejným vodovodem,
jenž byl zprovozněn před 8 lety ve všech místních částech. Také
splaškovou tlakovou kanalizační sítí je pokryt celý intravilán obce.
Čističku odpadních vod, jež byla zmodernizována v roce 2015, sdílí
Skorkov se sousedními Sojovicemi. Vlastníkem obou sítí je obec, nicméně provozovatelem je
soukromá společnost STAVOKOMPLET, jež zajišťuje obdobný servis také pro desítky
municipalit v okolí. Ke kompletní technické infastruktuře lze obecně počítat i plynofikaci, avšak
do obce plyn zaveden není. Technickou infrastrukturou se myslí i kvalita mobilního signálu,
která je pro Skorkov na standardní, tj. bezproblémové úrovni, totéž, až na výjimku v podobě
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oblasti západně od Otradovic nepokryté poskytovatelem O2, platí i o mobilním internetu.
Veřejné osvětlení v obci je již zastaralé, neúsporné a například úplně chybí podél silnice II.
třídy z místní části Podbrahy směrem do Skorkova.

Dopravní infrastruktura
Nejvýznamnější dopravní stavbou na území Skorkova je bezpochyby
dálnice D10 vedoucí z Prahy přes Mladou Boleslav až do Turnova.
Díky této komunikaci může mnoho obyvatel dojíždět (individuální
automobilovou dopravou) za prací, nákupy či zábavou do okolních
větších i velkých měst. Právě díky své výhodné poloze v zázemí Prahy
je obec vyhledávána novými rezidenty. Přítomnost dálnice s sebou však přináší i určitá
negativa. V čase neprůjezdnosti dálnice je jako objízdná trasa využívána silnice II. třídy
vedoucí přes Skorkov a Podbrahy, která svým vedením de facto kopíruje dálnici. Vyšší
intenzita se projevuje i na míře bezpečnosti v bezprostředním okolí komunikace, navíc není
ideální ani osvětlení. Dalším důležitým tahem je silnice II. třídy z Podbrah přes Sojovice až do
Lysé nad Labem. Stranou dopravnímu zatížení stojí Otradovice, v nichž silnice víceméně
končí, respektive pokračuje jen jako zpevněná lesní cesta. Všechny tyto hlavní tahy
spravované Středočeským krajem, případně Ředitelstvím silnic a dálnic jsou z velké části
v bezproblémovém stavu. Nový je i úsek do Sojovic, kde byla silnice napřímena a nahrazen
byl i úzký most přes Jizeru. Naopak ve zhoršeném stavu se nachází komunikace

Kostru

dopravní sítě mezi jednotlivými obydlími dotváří místní komunikace, jež však mnohde, i přes
nezanedbatelné úsilí představitelů obce, nejsou v dobrém technickém stavu. K dopravní
infrastruktuře patří i ta pro chodce, podél hlavní komunikace je chodník vybudován ve většině
intravilánu, mezi jednotlivými místními částmi však chybí. Citelná je taktéž absence pěšího
propojení se Sojovicemi, kde sídlí spádová mateřská a základní škola a další služby.
Také spojení veřejnou dopravou je možné považovat za velmi uspokojivé, k dispozici jsou
jednak autobusy a jednak spojení po železnici. Většího významu nabývá autobusová doprava,
jež staví ve všech místních částech, byť cestující z Otradovic musí na některé spojení dojít
k několika set metrů vzdálené křižovatce. Obcí projíždí linka vedoucí z Benátek nad Jizerou
do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, na jednu stranu to trvá 12 minut, do souměstí pak
přibližně 15 až 20 na základě výstupní stanice. Z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi pak
lze pokračovat dalším spojem na pražský Černý Most, alternativou je cesta přes Tuřice, odkud
pak odjíždí jiná linka. V závislosti na denní době může tato cesta na okraj metropole, odkud je
možné se dále přepravovat metrem, zabrat 30 až 50 minut. Spoje byli v nedávné minulosti
posíleny, takže jezdí průměrně jednou za hodinu, v méně exponované časy jako např.
dopoledne je interval vyšší. Poslední spoj z Černého Mostu má nastaven čas odjezdu na
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21:20. Do Mladé Boleslavi vede opět cesta s jedním přestupem a celkově strávený čas se
rovná přibližně padesáti minutám. Alternativou je železniční doprava obsluhující Otradovice,
jež leží na trati Nymburk – Všetaty. Deset párů spojů zajišťuje rychlou cestu do Lysé nad
Labem (7 minut), odkud se návaznými spoji dá dostat do centra Prahy za méně než hodinu,
což je ve srovnání s autobusy a mnohdy i s auty lepší, nebo přinejmenším srovnatelný, čas.

Nakládání s odpady
Vyvážení odpadů je řešeno externí firmou, která sváží popelnice
s komunálním odpadem přímo od jednotlivých domů. Tříděný odpad
je možné odevzdat na šesti místech – čtyřech ve Skorkově a pouze
jednom v Otradovicích a Podbrahách. Separovat je možné plasty,
papír a sklo, na jednom skorkovském sběrném místě se nachází i
nádoba na textil, jež je pak dále zpracováván. Nově přibyly i nádoby na tuky a oleje
z domácnosti. Dvakrát do roka je na dvou stanovištích přistaven kontejner na velkoobjemový
odpad, souběžně s tím probíhá i organizovaný sběr nebezpečného odpadu. V jarní sezóně
navíc místní dobrovolní hasiči organizují svoz železného šrotu a elektroodpadu. Bioodpad je
možné kompostovat na svých zahradách či jej případně vyhazovat do jednoho kontejneru ve
Skorkově. Slabinou je nemožnost odevzdávat drobné kovy či další typy odpadů celoročně, což
by řešil sběrný dvůr, jež by vedení obce rádo vybudovalo, avšak stále nevlastní vhodný
pozemek.
Celkové shrnutí:

•

Úplné odkanalizování obce i její napojení na veřejný vodovod

•

Výhodná dopravní poloha zajišťující snadné dojíždění do velkých měst po dálnici D10

•

Konkurenceschopná veřejná doprava (při cestě do centra Prahy) s dostatkem spojů

•

Absence sběrného dvora a pouze jedno stanoviště na tříděný odpad v obou menších
místních částí

Občanská vybavenost
V zájmu místních samospráv je vytvářet co nejlepší podmínky pro
zajištění základních lidských potřeb jako potřeba vzdělávání, potřeba
mít, co jíst a pít, potřeba péče o své zdraví či svůj seberozvoj. Školská
zařízení se, i přes snahu o změnu, v obci stále nenacházejí. Příčinou
je chybějící pozemek, stojící budovy, jež by bylo možné na mateřskou
i základní školu přestavět, jsou v soukromém držení. Děti tak jsou umisťovány do spádových
škol v Sojovicích (základní škola obsahuje jen první stupeň) a dále do blízkých měst či obcí.
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Skorkov má navíc uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav za účelem zlepšení dostupnosti školy. Školská zařízení v celém spádovém obvodu
se však nacházejí na hranici svých kapacit a vzhledem probíhajícímu suburbanizačnímu
procesu lze očekávat další prohlubování této situace. Také za většinou dalších služeb je třeba
dojíždět do okolních obcí. V Sojovicích se nalézá obchod, praktický lékař (ordinuje jednou
týdně) nebo knihovna. Za službami pošty musejí místí až do Předměřic nad Jizerou. Ze
základní občanské vybavenosti se ve Skorkově nachází pouze hospoda, jež příležitostně
nabízí i slavnostní pokrmy typu Svatomartinská husa. Otevřeno má denně kromě pondělí.
V roce 2021 přibyl do vybavenosti obce i Z-Box využitelný pro vyzvednutí zásilek z e-shopů.
Základ sportovní infrastruktury tvoří sportovní hřiště ve Skorkově, kde místní sportovní klub
spravuje tři (nejen) tenisové kurty, dále se zde nachází travnaté hřiště s brankami,
vyasfaltované multifunkční hřiště a dětské hřiště, které se v roce 2022 dočká renovace.
Druhým střediskem sportu je obdobný areál v Otradovicích, kde jsou kurty opět doplněny
travnatou plochou využitelnou pro různé typy aktivit a malým dětským hřištěm. K pohybu dále
láká cyklostezka či polní cesta podél Jizery.
Celkové shrnutí:
•

Nutnost dojíždět za víceméně všemi službami

•

Obstojná nabídka sportovišť

•

Kapacita školských kapacit ve spádovém obvodu Brandýs nad Labem je
nedostačující

Společenský život
Spolková činnost
K tradičním aktérům společenského života v obcích náleží různé
spolky a organizace. Ve Skorkově na své spolky mohou být náležitě
hrdí, protože jich funguje hned několik a všechny jsou velmi aktivní.
Tradičním aktérem života na venkově je sbor dobrovolných hasičů
(dále SDH), který jednak zasahuje při živelných pohromách (např.
odčerpávání vody při přívalu dešťové vody z okolních polí), ale angažuje se i v pořádání
kulturních akcí jako např. pálení čarodějnic nebo pojízdné peklo spjaté s mikuláši, čerty a
anděly. Ani kulturou však výčet přínosů nekončí, hasiči organizují i brigády, podílejí se na
úklidech, pomáhají při sběru železného šrotu či se účastní soutěží v požárním sportu. Kromě
družstev dospěláků mají i dětské týmy, kterým se členové SDH věnují. Sportu se lze věnovat
u TJ Rekreant 1987, který působí ve Skorkově, kde se mj. stará o údržbu celého sportoviště.
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Také členové tohoto spolku přikládají pomocné ruce při různých akcích v obci, některé akce
dokonce sami organizují, jde především o amatérské sportovní turnaje v nohejbalu, tenise či
míčovém sedmiboji. Také TJ Rekreant vede kroužek, při kterém si místní děti mohou
vyzkoušet různé sporty. TJ Sokol Otradovice je zaměřen na sportovní soutěže v tenise a
stolním tenise, ve kterém obec reprezentuje hned několik družstev a to i na (nižší) krajské
úrovni. Také sokolové se zapojují do dění v obci pořádáním Dětského dne či Mikulášské
besídky. Skorkovští a sojovičtí příznivci myslivosti jsou sdruženi v Mysliveckém spolku
Sojovice – Skorkov. Mezi činnost jeho přibližně dvaceti členů patří honitba, odchov bažantů,
ale také udržování tradice mysliveckých plesů. Posledním spolkem je Skorkováček, kroužek
pro děti se zaměřením nejen na vyrábění, ale i na aktivity v blízké přírodě. Vnitřní zázemí tvoří
podkroví budovy obecního úřadu, které je využíváno i stolními tenisty. Obecně vzato je však
v obci akutní nedostatek zázemí pro výše zmiňované spolky. Hasičárna je v havarijním stavu,
sportovci se mohou scházet v malých klubovnách u svých hřišť, ale všeobecné společenské
či komunitní centrum chybí, neboť obec nedisponuje vhodnými prostory, ani pozemky. Spolky
jsou pravidelně podporovány obecními orgány.

Společenské a kulturní akce
Patronaci nad společenskými a kulturními akcemi drží kulturní komise
obce, jejíž členové se pak často zapojují do realizace jednotlivých
akcí. Přínosná je v tomto ohledu i úzká spolupráce s obcí Sojovice i
tamními spolky, díky tomu je možné domluvit i vypůjčení sojovického
kulturního domu. Většina akcí je situována do venkovního prostředí
(sportoviště či zahrada obecního úřadu), neboť vnitřní zázemí je velmi nedostačující, neboť
hospoda kromě stolů neukrývá žádný sál. Aktivitě spolků odpovídá i velké množství různých
událostí.
Většina akcí je spjata s konkrétním datem, které je každý rok víceméně stejné. Začátek roku
se neodmyslitelně pojí s mysliveckým plesem, na nějž do Sojovic rádi zavítají i Skorkovští.
V roce 2022 se odehrál první masopust, průvod masek byl doplněn o vydatné masové hody
a připraveno bylo pochopitelně i sladké pečivo. V jarních měsících má své nezastupitelné
místo pálení čarodějnic, ale i posezení seniorů či výlety do divadla. Do léta se obvykle stíhá
Dětský den a karneval. Červenec je mimo jiné ve znamení putovního kina s představením pro
děti i dospělé, v srpnu má svůj tradiční termín hasičská zábava. Začátek podzimu patří třeba
zábavnému odpoledni „Ahoj prázdniny“ či sportovnímu klání „Otradovický triatlon“ s účastí
vyšších desítek závodníků. Legendou mezi příznivci motosportu je pak „Zlatý ventilek“, soutěž
ve zručnostní jízdě motorek a podobných strojů. Do konce roku přicházejí na řadu
Halloweenská party, pojízdné peklo s mikulášskou nadílkou či rozsvěcení vánočního stromku.
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Opomenout nelze ani akce jako „Ukliďme Česko“, vítání občánků, výlety seniorů, hasičské
soutěže či již dříve zmiňované sportovní turnaje. Mezi netradiční akce pak zařadit zimní
putování po vyznačených stezkách nebo koncerty ve Skorkovské hospodě.
Celkové shrnutí:
•

Několik aktivních spolků starajících se o bohatý kulturní život v obci

•

Společenské události mají nejen kulturní ráz, ale často je motivem i zvelebení obce
(brigády, úklidy)

•

Nedostatek či spíše absence vnitřního spolkového/komunitního prostoru

Cestovní ruch
Turismus se v posledních letech stává nedílnou součástí rozvojových
dokumentů, jelikož se jedná o oblast, jež dokáže významným
způsobem ovlivňovat rozvojovou trajektorii, proto ani na lokální úrovni
by tato problematika neměla chybět. Pravdou však je, že Skorkov ani
okolí nepatří mezi turisticky vyhledávané lokality. Nejvýznamnější
stavbou je též stavba nejstarší, kostel sv. Jana Křtitele, jenž je zmiňován již v polovině 14.
století, od té doby došlo k několika zásadním přestavbám. Filiální kostel je doplněn i nedalekou
samonosnou zvonicí a malou kostnicí. Mše se zde konají každou neděli. I další památky jsou
sakrální, jde např. o kapli v Otradovicích či zvoničku v Podbrahách. Zájem návštěvníků však
mohou připoutat lesní porosty podél Jizery, stejně jako další lesy v okolí. Ty jsou v sezóně
často obsazeny houbaři, díky nimž vznikají problémy především s dopravou, neboť auta
parkují na místech k tomu nevyhrazených. Jizera navíc v létě poskytuje možnost koupání.
Obr. 3 Turistická mapa Skorkova a okolí

zdroj: mapy.cz
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Turistickou infrastrukturu tvoří cyklostezka č. 17 spojující Skorkov s přilehlými obcemi. Cyklisté
však rádi využijí i zpevněné neznačené cesty v lese. Turistické značky jsou přítomny tři, chybí
jen žlutá. Obecná prostupnost území na této straně řeky může být považována za velké plus
této oblasti. Na druhou stranu další rozvoj cestovního ruchu není pro obec prioritou.
Celkové shrnutí:
•

Obec je stranou zájmu návštěvníků

•

Okolní lesy jsou dobře přístupné a lákají houbaře, kvůli nimž pak vznikají problémy
s dopravou

Životní prostředí
Území Skorkova se rozkládá v rovinaté krajině Pojizeří, která je
intenzivně zemědělsky využívána. Skorkov však představuje výjimku,
jelikož jsou tři čtvrtiny jeho katastru zalesněny, naopak orné půdě je
věnováno jen 14 % rozlohy. Nejvyšším bodem v takto nezvlněném
katastru obce je vršek Lada dosahující výšky asi 225 m n. m., přičemž
nejníže položena je hladina Jizery při hranici s Káraným a Novým Vestcem. Klimaticky patří
dolní Pojizeří do teplého a mírně suchého regionu. Dlouhodobý průměr teplot měřených mezi
roky 1981 a 2010 ukazuje hodnotu 9-10 °C, v roce 2020 však byla reálná teplota o stupeň
Obr. 4 Roční průměr koncentrace [µg.m-3] PM10 (vlevo) a NO2 (vpravo) ve Skorkově
(2016–2020)

zdroj: portal.chmi.cz
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vyšší. U úhrnu srážek v minulých letech nebyly pozorovány výrazné změny, stále se drží na
úrovni 550 až 600 mm za rok, v celém Středočeském kraji byl v roce 2021 naměřen o 8 %
vyšší vodní sloupec. Obecně však přítomnost klimatické změny nelze popřít, dle portálu
Intersucho se půdní sucho projevuje i ve Skorkově, což potvrzují občasně vyschlé studny, také
kvůli nimž se obec dříve rozhodla vybudovat veřejný vodovod. Jediným vodním tokem je
Jizera, řeka oblastního významu. Možná lehce paradoxně však nezpůsobuje lokální povodně
ona, ale voda plavící se z mírně svažitých polí nad Skorkovem. Táhnoucí se problém vždy
zaměstnává dobrovolné hasiče i jiné občany, jež musí chránit vlastní obydlí. Obec činí veškeré
kroky k nákupu pozemku, kde by následně zbudovala suchý poldr jako prevenci následků
přívalových dešťů.
Nejen díky přítomnosti rušné dálnice D10 nepatří ovzduší ve Skorkově mezi ta nejčistší, kvalitě
ovzduší nepřispívá ani zatápění ve starých a neekologických kotlích. Znečištění ovzduší, jehož
indikátory jsou mj. roční průměr koncentrace částic polétavého prachu PM10, resp. PM2,5 a NO2
(oxid dusičitý), je však relativně podobné i v okolních obcích. U oxidu dusičitého je na první
pohled patrný rozdíl mezi oblastí u dálnice či ve městech a oblasti spíše přírodního charakteru,
u prvně zmiňovaného indikátoru je však rozprostření stabilnější a rovnoměrnější. Z nejbližších
oblastí je situace nejlepší na Kokořínsku. Obecně vzato však ve Skorkově nepůsobí znečištění
ovzduší žádné významné škody, k porušování limitů zde rozhodně nedochází. Nejbližším
aktivním znečišťovatelem je dle databáze znecistovatele.cz drůbežárna u Lysé nad Labem.
Mezi tzv. staré ekologické zátěže lze zařadit i místo poblíž železnice u Otradovic, kde při
havárii došlo k úniku ropných látek.
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Jedním z dalších indikátorů, který pomáhá určit kvalitu životního prostředí je koeficient
ekologické stability (dále KES). Konstruuje se tak, že do čitatele se dosadí celková rozloha
tzv. stabilních krajinotvorných prvků (lesy, louky či vodní plochy), naopak ve jmenovateli je
součet tzv. nestabilních krajinotvorných prvků (orná půda, zastavěné či jinak člověkem
přetvořené oblasti). V případě Skorkova dosahovala hodnota indikátoru KES 4,1, tedy vysoce
nadprůměrnou hodnotu pro okres Mladá Boleslav i celé Česko, což je pochopitelně
zapříčiněno vysokou lesnatostí. U všech sousedních municipalit byl KES nižší, někdy i výrazně
menší než 1 (viz Graf 6).
Graf 7 Koeficient ekologické stability ve Skorkově a dalších vybraných územích
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Za největší environmentální hrozbu lze označit zmiňované lokální povodně doprovázené vodní
erozí, tedy splavováním úrodné ornice. Pro tyto případy již obec připravila a schválila digitální
povodňový plán, který byl naposledy aktualizován v roce 2015. Ani skorkovským lesům se
nevyhnul kůrovec, jehož rozšiřování má souvislost s půdním suchem. Lesy na Skorkovsku
jsou povětšinou jehličnaté, případně smíšené. Drtivá většina lesních pozemků patří do správy
státního podniku Lesy ČR, miniaturní část vlastní církev a fyzické osoby. Podstatná část jižní
části katastru spadá do přírodní Černý Orel, jež chrání především nivní půdy v oblasti okolo
Jizery. Dále je vhodné zmínit i Územní systém ekologické stability zanesený v územním plánu
(vymezuje přírodní lokality, tzv. biokoridory a biocentra, a třídí je dle jejich významnosti na
lokální, regionální a nedregionální), který definuje i určitá opatření vedoucí ke kýženému stavu
(např. podpořit přirozenou druhovou skladbu lesa).
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Celkové shrnutí:
•

Méně kvalitní ovzduší vykompenzované vysokou lesnatostí

•

Hrozby přívalových dešťů a s tím spjatých lokálních povodní

Bezpečnost a kriminalita
Obec Skorkov spadá do obvodního oddělení (dále OO) Policie ČR
v Benátkách nad Jizerou, které se dlouhodobě řadí k republikově
průměrným, co se týká kriminality vyjádřené indexem kriminality
Graf 8 Počet spáchaných trestných činů a přestupků ve Skorkově mezi lety 2015
a 2021
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(množství trestných činů na 10 000 obyvatel). Z okolních OO byla situace lepší Lysé nad
Labem, Kostelci nad Labem, Mšenu a Dobrovicích, naopak hůře na tom stran kriminality jsou
v OO Milovice a obou OO v Mladé Boleslavi. Je jasné, že právě u větších měst je zákonných
přečinů nejvíce. V republikovém srovnání patří oblast Mladoboleslavska mezi třetinu s nejvíce
bující kriminalitou. Stav přímo ve Skorkově znázorňuje Graf 8, od roku 2016 se počet trestných
činů drží na podobné úrovni, mění se však počet přestupků, které tvoří drtivou většinu přečinů.
Takto vysokých čísel dosahuje obec díky dopravním přestupkům na dálnici D10, které se např.
v roce 2021 na celkovém počtu podílely přibližně 80 %. Díky vzdálenosti od centra obvodního
oddělení jsou policisté v obci přítomni méně často a jejich dojezdový čas je navíc vyšší.
Další složky integrovaného záchranného systému mají své výjezdové základny Brandýse nad
Labem – Staré Boleslavi, kde se nachází i menší nemocnice. V Benátkách nad Jizerou sídlí
pouze hasičská posádka, právě hasičům navíc mohou vypomoci členové jednotky SDH ze
Skorkova, jež jsou zařazené do JPO 5.
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Celkové shrnutí:
•

Vyšší množství přestupků ovlivněné delikty na dálnici D10

•

Jednotky IZS lokalizované do všech okolních měst

Správa obce
Řízení obce
Obec Skorkov je územně samosprávním subjektem se základní
působností. Základním obecním orgánem je 7členné zastupitelstvo,
v jehož čele stojí uvolněná osoba starosty, jež má k sobě taktéž
neuvolněnou místostarostku. Ze zastupitelů není nikdo ve své pozici
uvolněn. Obecní zastupitelstvo zřizuje ze zákona povinně finanční a
kontrolní výbor. Nadto je ve Skorkově zřízena Kulturní komise obhospodařující např. kroužek
Skorkováček a Stavební komise, objektem jejíhož zájmu je mj. příprava nového územního
plánu. K informování občanů o dění v obci slouží webové stránky, kde se např. nalézají
usnesení ze zasedání zastupitelstev, kalendář akcí, souhrnné informace o místních poplatcích
a mnoho dalších informací, též existuje možnost nechat si zasílat důležité informace např. o
aktuálních kulturních akcích pomocí mobilní aplikace „Mobilní Rozhlas“. Obecní zpravodaj je
vydáván dvakrát až třikrát ročně a je ke stažení taktéž na webových stránkách. O své činnosti
referují spolky i obec ve facebookové skupině pro obyvatele obce.

Hospodaření obce
Z finanční analýzy obecního nakládání s finančními prostředky je
patrné, že obecní pokladna ve sledovaném období 2015–2020
hospodařila vyrovnaně, respektive přebytkově (viz Graf 9). Výrazně
vyšší výdaje společně s příjmy v roce 2015 souvisí s modernizací
ČOV. Díky úsporám v předchozích letech má obec na svých
bankovních účtech přes 16 milionů Kč, přičemž stále ještě dluží okolí tří milionů Kč, tento dluh
se však každoročně snižuje. Ve zprávě o hospodaření obce našli auditoři z Krajského úřadu
Středočeského kraje pochybení (např. neuvedení veřejné zakázky na profilu zadavatele), která
musela být dále vysvětlována a musely být nastíněny opatření vedoucí k nápravě.
Z Grafu 9 je patrné, že hlavním zdrojem příjmů tvoří podíly ze sdílených daní. Ty se průběhu
sledovaného období postupně navyšovaly až do roku 2020, kdy zejména vlivem ekonomických
dopadů pandemie COVID-19 se všem územním samosprávám snížily podíly daňových příjmů.
Do budoucna lze očekávat, že výše podílu příjmů ze sdílených daní se bude odvíjet od
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zvládnutí ekonomických dopadů pandemie a rostoucí inflace na celostátní úrovni, a také
případnou změnou daňového mixu. Další finanční prostředky se daří získávat z dotací, např.
náklady na výstavbu vodovodu či intenzifikaci ČOV byly z velké části pokryty právě dotacemi,
dále se díky dotačním titulům podařilo koupit dopravní automobil pro dobrovolné hasiče. Další
zisky má obec z místních poplatků
Graf 9 Hospodaření obce Skorkov v letech 2015 až 2020
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Graf 10 Struktura příjmů Skorkova v letech 2015 až 2020
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Celkové shrnutí:
•

Vyrovnané hospodaření

•

Rostoucí obecní úspory deponované na bankovních účtech
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Vnější vztahy
Každá obec má vždy i nějaké sousední municipality a je vždy otázkou
komunikace a koordinace, zda tyto obce dokáží vzájemnou blízkost
využít ve svůj prospěch. Základem toho je členství v různých spolcích
a sdruženích, které jsou samostatné právní subjekty a vznikají za
účelem určitého společného cíle. Takovým subjektem bývalo
Sdružení měst a obcí mikroregionu Dolní Pojizeří, jež však zaniklo v roce 2011. Čilou
spolupráci však udržuje Skorkov se sousedními Sojovicemi, některé společenské akce
pořádají obce společně, navíc skorkovské děti docházejí do sojovických škol. Dále je obec
zapojena do jiného regionálního uskupení – Místní akční skupiny (dále MAS) Střední Polabí.
MAS funguje na principu "komunitně vedeného místního rozvoje" a metodě LEADER. Kromě
zástupců z veřejného sektoru MAS sdružuje zástupce neziskových organizací a soukromé
podnikatelské sféry. MAS skrze výzvy podporuje rozvoj venkova a komunitní život v okolí
Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a Čelákovic. Hlavním nástrojem MAS jsou propojování
různých aktérů a efektivní využívání dotačních titulů z investičních a strukturálních fondů EU.
V praxi např. MAS upozorňuje na zajímavé akce různých subjektů z okolních obcí a měst či
sama provozuje obchod Dobromysl s cílem prodeje věcí, které již někomu nejsou k užitku
(základní myšlenkou je tedy cirkulární ekonomika). Na celostátní úrovni je Skorkov členem
Sdružení místních samospráv ČR, jehož cílem je hájit zájmy převážně menších obcí na
národní úrovni.
Celkové shrnutí:
•

Spíše slabší zapojení do regionálních uskupení, spolupráce pouze s obcí Sojovice
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SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Napojení na dálnici D10
Možnost dojíždění za prací do velkých měst
Rostoucí počet obyvatel a mladá populace
Nízký počet exekucí i dlužníků
Podprůměrná míra nezaměstnanosti
Úplné odkanalizování obce i její napojení na veřejný vodovod
Obstojná nabídka sportovišť
Pestrý kulturní a spolkový život
Různé možnosti využití volného času pro děti (Skorkováček, mladí
hasiči…)
Rozsáhlé lesy lákající k relaxaci
Odpovědné hospodaření
Přírodní bohatství

SLABÉ STRÁNKY
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

PŘÍLEŽITOSTI
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Podpora místních podnikatelů
Motivace místních obyvatel k využívání kvalitní a vcelku rychlé
veřejné dopravy
Rozšíření stanovišť na tříděný odpad do více lokalit
Realizace environmentálních projektů bojujících proti dopadům
klimatické změny
Investování bankovních úspor
Vyšší využívání dotačních titulů
Rozšíření meziobecní spolupráce
Využití aktivních lidí ze spolků při rozvoji obce
Zbudování koupacího místa u Jizery
Zlepšení občanské vybavenosti

Žádné obecní byty
Obec nedisponuje pozemky k výstavbě občanské vybavenosti (MŠ,
sběrný dvůr)
Zastaralý územní plán
Vyšší ceny vodného a stočného
Chybějící chodníky mezi místními částmi i do Sojovic
Špatný technický stav veřejného osvětlení
Nutnost dojíždět za víceméně všemi službami či nákupy
Absence zázemí pro vnitřní kulturní a spolkovou činnost (sál,
klubovna)
Havarijní stav hasičárny
V obci není škola, ani obchod

HROZBY
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Vysoká inflace a rostoucí ceny energií
Přerušení dobrých vztahů se Sojovicemi a tím vzniklé problémy se
sdílenou ČOV
Zvyšující se provoz po silnici II. třídy
Dopravní problémy způsobené parkujícími houbaři
Přívalové deště spojené s lokálními povodněmi
Pokračující problémy se zhoršeným stavem čistoty ovzduší
Možné dopady chyb v účetnictví obce
Názorový nesoulad mezi starousedlíky a nově příchozími
Nekontrolovaný nárůst obyvatel formou dynamické nové výstavby
dle platného ÚP
Prohlubující se nedostatek kapacit ve školských zařízeních
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Dotazníkové šetření veřejnosti
Do procesu tvorby Programu rozvoje obce Skorkov na období 2022–
2028 byla kromě zástupců vedení samosprávy zahrnuta i širší
veřejnost. Ta mohla formou písemného či online dotazníku vyjádřit svá
stanoviska k budoucímu směřování obce či zhodnotit rozvojovou
aktivitu uplynulých let. Z celkové populace Skorkova se šetření
zúčastnilo 21,8 % obyvatel (141 odpovědí), i když některé odpovědi nebyly zodpovězeny
všemi respondenty.
Zastoupení obou pohlaví na celkovém počtu vyplněných dotazníků bylo takřka srovnatelné
s lehkou převahou mužů (50,4 %). Z hlediska složení dle věkových skupin tvořila největší podíl
skupina lidí v seniorském věku čili na 65 a více let (26,8 %), naopak zastoupení nejmladších
kategorií, tj. do 24 let, resp. od 25 do 34 let, patřilo k nejnižším. Co se týče zastoupení
z jednotlivých místních částí obce, tak bezmála polovina respondentů pocházela přímo ze
Skorkova (47,1 %), z Otradovic přišlo 38,6 % dotazníků a zbylých 14,3 % tvořily lidé žijící
v místní části Podbrahy. Středočeský kraj, zejména lokality s dobrým dopravním napojením
Jaké je Vaše pohlaví? (141 odpovědí)

Ve které části obce žijete? (140 odpovědí)

Kolik je Vám let? (139 odpovědí)

Jak dlouho v obci žijete? (139 odpovědí)
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s Prahou čelí v posledních letech přílivu nových rezidentů. I tento trend lze mj.
z dotazníkového šetření vypozorovat, neboť část (12,2 %) vyplněných archů pocházelo právě
od lidí přistěhovavších se do Skorkova v minulých 5 letech.
Z celkového hodnocení života v obci vyplývá, že 46 % respondentům se zde žije spíše dobře
a 39,6 % dokonce velmi dobře. Což v souhrnu říká, že dominantní část zúčastněných je
s životem v obci spokojena. Nejvíce je oceňována blízkost přírody a klid, naopak nejméně stav
místních komunikací a nedostupnost některých služeb. Dále jako velmi problematická byla
shledána absence chodníků a neustálá výstavba nových rodinných domů.
Jak se Vám v obci žije? (139 odpovědí)

Co se Vám v obci nejvíce líbí? (141 odpovědí)
Fyzický vzhled obce

13 (9,2 %)

Blízkost přírody

130 (92,2 %)

Kvalita ŽP

28 (19,9 %)

Klid
Kvalita technické infrastruktury
Kulturní a společenský život

80 (56,7 %)
0 (0,0 %)
13 (9,2 %)

Sportovní vyžití v obci

26 (18,4 %)

Dopravní dostupnost větších měst

Dostupnost pracovních příležitosti

41 (29,1 %)

4 (2,8 %)

Co se Vám na obci naopak nejvíce nelíbí? (134 odpovědí)
Fyzický vzhled obce

14 (10,4 %)

Stav dopravních komunikací
Kulturní život a sousedské vztahy
Sportovní vyžití v obci

55 (41 %)
11 (8,2 %)
5 (3,7 %)

Dostupnost pracovních příležitostí

19 (14,2 %)
27 (20,1 %)

Chybějící technická infrastruktura
Špatné podmínky pro podnikání

Nedostupnost některých služeb

4 (3 %)

90 (67,2 %)
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V otázce hodnocení rozvojových aktivit v uplynulých 5 letech převládají neutrální postoje.
Nejvíce účastníků dotazníkového šetření hodnotilo „oznámkovalo“ dosavadní rozvoj Skorkova
známkou 3.
Jak hodnotíte rozvoj obce v posledních 5 letech? (139 odpovědí)

54 (38,8 %)
42 (30,2 %)

27 (19,4 %)

10 (7,2 %)

6 (4,3 %)

Velkým tématem rozvojových aktivit a směřování obce je její další rozrůstání. Bezmála
polovina respondentů (49,3 %) je pro stabilizaci současného počtu obyvatel. Celkem 26,1 %
lidí podporuje drobný nárůst počtu obyvatel formou zástavby uvnitř již zastavěné oblasti, 7,2 %
je pak pro pokračování volného nárůstu formou maximální možné zástavby.
Jak by se měla obec podle Vás v následujících letech rozrůstat? (138 odpovědí)
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Co se týče budoucích investic, měly by veřejné finanční prostředky dle závěrů šetření směřovat
do oblasti služeb a jejich dostupnosti, bezpečnosti v obci, odpadového hospodářství nebo
technické infrastruktury a životního prostředí. Naproti tomu oblast cestovního ruchu není pro
rozvoj Skorkova důležitým tématem. Z konkrétních projektů se pak nejčastěji objevovaly
dostavby chodníků, a to nejen v rámci obce ale také zlepšení propojení s okolními
municipalitami. Dále např. vybudování ostrůvků na komunikacích s cílem snížení rizik
plynoucích z dopravy, rozšíření nádob na tříděný odpad, modernizace veřejného osvětlení,
výstavba kulturního domu či zlepšení přístupu k řece Jizeře. Nejvíce obyvatelům Skorkova pak
přímo v obci schází obchod se základním sortimentem.
Jakým směrem by měly v budoucích letech proudit finance z obecního rozpočtu? (141 odpovědí)

Kultura a spol. život

O dění v obci či případných rozvojových aktivitách se občané nejčastěji dozvídají z obecního
zpravodaje (66 %). Část respondentů (39 %) také využívá mobilní rozhlas a k informování
slouží rovněž samotní zastupitelé či pracovníci obecního úřadu. Celkově je mezi respondenty
komunikace obecního úřadu hodnocena spíše pozitivně, avšak padaly i kritické výtky. Jejichž
terčem byla především absence důležitých informací na webových stránkách a jejich celkově
slabší využívání ze strany obce.
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Odkud nejčastěji získáváte informace o obecním úřadu? (141 odpovědí)

68 (48,2 %)

55 (39 %)
93 (66 %)
5 (3,5 %)
26 (18,4 %)
25 (17,7 %)
4 (2,8 %)

Jak hodnotíte komunikaci OÚ s občany? (138 odpovědí)
57 (41,3 %)

31 (22,5 %)

33 (23,9 %)

10 (7,2 %)

7 (5,1 %)
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NÁVRHOVÁ ČÁST
Na základě detailního seznámení se situací v obci (s využitím veškerých analytických
podkladů, softwaru AGIS, terénního šetření apod.) a výstupů ze SWOT analýzy spolu
s dotazníkovým šetřením je možné navrhnout další směřování obce Skorkov. V této kapitole
je představena metoda aplikované strategie, prostřednictvím které došlo ke zformování
budoucí dlouhodobé vize a strategických cílů. Každý strategický cíl se dále skládá z několika
příslušných opatření, v jejichž rámci jsou pak definovány konkrétní aktivity. Tato vícestupňová
hierarchie zajistí propojení každého jednotlivého uskutečněného projektu s dlouhodobě
nastolenou vizí rozvoje obce.

Metodika zpracování
Před zahájením zpracování dokumentu ustanovila obec Skorkov tzv. pracovní skupinu,
tj. seznam členů, kteří měli šanci dokument v průběhu jeho dílčí tvorby připomínkovat. Tímto
krokem došlo k zajištění, že program rozvoje nebyl vytvořen na základě priorit jednotlivce.
Po ustanovení pracovní skupiny proběhlo úvodní setkání pracovní skupiny obce
s moderátorem za zpracovatelský tým. Cílem tohoto setkání bylo bližší seznámení s obcí,
charakteristika pozitiv a negativ současné situace, ve které se obce nachází, odhalení
potenciálních problémů, příležitostí a reálných výzev pro následujících ± 10 let.
Podklady z diskusního setkání spolu s terénním šetřením a daty z veřejně dostupných zdrojů
byly základem pro sestavení analytické části. Analytická část byla zakončena zformováním
SWOT analýzy shrnující aktuální silné a slabé stránky a budoucí příležitosti a hrozby. K zisku
podnětů posloužilo i dotazníkové šetření, jehož se mohli zúčastnit obyvatelé žijící nebo
podnikající přímo v obci. Po vyhodnocení ankety následovalo vypracování základní struktury
návrhové části založené výhradně na poznatcích či trendech objevených v předešlých krocích.
Pracovní verze strategického dokumentu byla předána spolu s kompletní analytickou částí,
vizí a návrhem strategických cílů k připomínkování členům pracovní skupiny.
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Dlouhodobá vize
Dlouhodobá vize rozvoje Skorkova definuje ideální stav, ke kterému
by obec měla ve střednědobém až dlouhodobém horizontu směřovat.
Vize vychází z podrobného poznání a kritického zhodnocení
současného

stavu,

detekováním

silných

a slabých

stránek

různorodých oblastí, i možných vlivů různorodých úrovní vnějšího
prostředí. Cílem rozvojové vize je všestranný a systematický rozvoj celého území Skorkova
s ohledem na současné trendy a jejich budoucí dopady. Dlouhodobá vize zároveň poskytuje
základní rámec pro jednotlivé strategické cíle.

Skorkov – obec podél řeky Jizery, kde to žije!
Obec Skorkov bude rozvíjet a zkvalitňovat základní vybavenost, kam spadají
pravidelné údržby místních a účelových komunikací nebo rozšíření možností pro pěší.
Obecní úřad také bude usilovat o zajištění nemovitého majetku – nutné podmínky
dalšího rozvoje vybavenosti Skorkova.

Důležitým aktérem společenského a kulturního života zůstanou místní spolky, jimž se
bude dostávat podpory ze strany vedení obce. Pro další rozvoj možností aktivního
trávení volného času je však nutné pravidelně rozvíjet volnočasovou a sportovní
infrastrukturu ve všech místních částech.
Dále se pak obec zaměří na posílení funkce krajiny, tj. zejména na rozšíření prvků
zeleně v území, která bude plnit roli nejen estetickou, neboť přispěje ke zvelebení
a celkovému vzhledu území, ale zejména bude představovat důležitý prvek ochrany
a adaptace na změnu klimatu.
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Strategické cíle a opatření
K naplnění

předložené

dlouhodobé

vize

přispívají

jednotlivé

strategické cíle, resp. ještě podrobnější specifické cíle. Strategické
cíle se skládají ze třech hlavních oblastí odpovídajících závěrům
analytické části a SWOT analýze. Naplnění vytyčených strategických
cílů bude dosaženo skrze specifické cíle, které se dále skládají
z konkrétních opatření a aktivit. Ty představují základní prvek návrhové části, jenž využívá
potenciál prostorových a tematických synergií, a pomocí něhož budou aktéři rozvoje naplňovat
dlouhodobou vizi obce Skorkov.

CÍL 2:

CÍL 1:
ZAJIŠTĚNÍ
ODPOVÍDAJÍCÍ
KVALITY ZÁKLADNÍ
VYBAVENOSTI A
PODMÍNEK PRO
DALŠÍ ROZVOJ OBCE

ZACHOVÁNÍ AKTIVNÍ
OBČANSKÉ
SPOLEČNOSTI S
VYSOKOU MÍROU
PARTICIPACE
SPOLKŮ NA
SPOLEČENSKÉM
ŽIVOTĚ

CÍL 3:
POSILOVAT
ODOLNOST KRAJINY
A LOKÁLNÍHO
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ VŮČI
PROJEVŮM
KLIMATICKÉ ZMĚNY
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Vysvětlení karet strategických cílů
Následující podkapitola zobrazuje přehled zkratek a piktogramů
použitých dále v rozvojových kartách jednotlivých strategických cílů.
Jedná se o zkratky potenciálních finančních zdrojů, kterých je možné
využít ke spolufinancování plánovaných aktivit. S ohledem na finanční
náročnost některých opatření je doporučováno volit prostředky
z evropských či národních zdrojů namísto financování výhradně z obecního rozpočtu. Jistá
míra spolufinancování je předpokládána u většiny níže uvedených aktivit, cílem však je, aby
spoluúčast města byla minimální.
Vysvětlivky pro níže uvedené zkratky správců dotačních titulů:
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MŽP – Ministerstvo životního prostředí ČR
MZE – Ministerstvo zemědělství ČR
MF – Ministerstvo financí ČR
MV – Ministerstvo vnitra ČR
MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
NSA – Národní sportovní agentura
MK – Ministerstvo kultury ČR
MD – Ministerstvo dopravy ČR
MO – Ministerstvo obrany ČR
OPŽP – Operační program Životní prostředí
IROP – Integrovaný regionální operační program
SZP – Společná zemědělská politika ČR
OPZ – Operační program Zaměstnanost, resp. Operační program Zaměstnanost+
SFŽP – Státní fond životního prostředí ČR
Jiné – Jiné, v tabulce neuvedené zdroje (např. nositelé integrovaných nástrojů)
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Kraj – krajské dotační tituly
Nadace – nadace a nadační fondy
VZ – vlastní zdroje žadatele

V realizaci Programu rozvoje obce Skorkov představuje nejdůležitějšího aktéra samotné
vedení obecního úřadu. V duchu partnerského přístupu se v naplňování navrhovaných
opatření a aktivit předpokládá i zapojení dalších subjektů působících přímo v obci nebo
blízkém okolí. V důsledku toho je pro lepší koordinaci rozvoje zapotřebí pravidelná
komunikace a kooperace s různými aktéry jak z veřejného, privátního, tak neziskového
sektoru, která vychází z principů partnerství. Nezbytná spolupráce obce s různými aktéry
posiluje vzájemnou důvěru, což jednak zvyšuje pravděpodobnost realizace rozvojového
dokumentu, rovněž se však buduje pozitivní nastavení vnitřního prostředí odolnějšího vůči
negativním dopadům z vnějšku.
Vysvětlivky pro níže uvedené piktogramy zahrnutých aktérů:
– obec Skorkov

– neziskové organizace

– ostatní municipality

– úřad SO ORP Mladá Boleslav

– Středočeský kraj
– spolky

– ČEZ, a. s.
– podnikatelé

– zemědělci

SP – Stupeň připravenosti:
0 - příprava záměru; 1 - zahájeno jednání s hlavními aktéry; 2 - příprava projektové studie /
projektové dokumentace; 3 - kompletní projektová dokumentace pro odpovídající druh
povolovacího řízení; 4 - vydáno stavebního povolení, případně jiný dokument pro konkrétní
druh povolovacího řízení, (případně prohlášení stavebního úřadu, že se na plánovanou akci
nevztahuje povinnost stavebního povolení nebo ohlášení); 5 – příprava či realizace
výběrového řízení, 6 - uzavřena smlouva s dodavatelem / zhotovitelem;

7 - probíhající

realizace.
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CÍL 1: ZAJIŠTĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITY ZÁKLADNÍ VYBAVENOSTI A PODMÍNEK PRO DALŠÍ ROZVOJ OBCE
SPECIFICKÉ CÍLE
1.1
Modernizace a
údržba inženýrských sítí
technické infrastruktury

1.2
Zvyšování
bezpečnosti všech
účastníků dopravního
provozů, včetně chodců

Časová
priorita
realizace

Zdroje
financování

SP

1.1.1 Výměna starých sodíkových lamp
veřejného osvětlení za nové LED svítilny

Vysoká

MŽP, MPO, Kraj

1

1.1.2 Posílení lamp veřejného osvětlení
podél hlavní komunikace

Vysoká

MPO, Kraj

0

1.1.3 Uložení kabelů elektrického vedení
pod úroveň země

Střední

MŽP, MPO, Kraj

0

OPATŘENÍ A AKTIVITY

1.1.4 Zavedení optického kabelu
s vysokorychlostním internetovým připojením
1.1.5 Nastavení budoucího provozu a
nalezení nového provozovatele ČOV
1.2.1 Zvýšení bezpečnosti provozu na
silnici II/610

Střední

MPO

0

Vysoká

VZ

5

Vysoká

VZ

0

1.2.2 Pravidelné rekonstrukce místních a
účelových komunikací a cest na území obce

Vysoká

MMR, OPŽP, SZP,
Kraj

0

Nižší

IROP, Kraj, MMR,
OPŽP, VZ

0

Vysoká

IROP, Kraj, MD,
OPŽP

0

Střední

VZ, SFPI, MF,
MPO

0

Vysoká

VZ

0

Vysoká

VZ, MMR

7

1.2.3 Vybudování pěšího propojení
se sousední obcí Sojovice – např. nová lávka
přes řeku Jizeru
1.2.4 Rozvoj chodníků podél páteřní
komunikace propojující místní části obce

1.3
Zajištění
nemovitostí a dalších
podmínek nutných pro
rozvoj obce

1.3.1 Odkup vytipovaných budov
v soukromém majetku a jejich další využití
jako objekty OV (MŠ, obchod, aj.)
1.3.2 Za účelem zvýšení financí z RUD
motivovat místní dlouhodobě žijící na území
obce ke změny trvalého bydliště
1.3.3 Pořízení nového územního plánu

Aktér
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CÍL 2: ZACHOVÁNÍ AKTIVNÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI S VYSOKOU MÍROU PARTICIPACE SPOLKŮ NA SPOLEČENSKÉM
ŽIVOTĚ
SPECIFICKÉ CÍLE
2.1
Zachování
podpory spolkové
činnosti a činnosti
spolků ve společenském
a kulturním životě

2.2
Vytváření
podmínek pro aktivní
trávení volného času a
možnosti setkávání
obyvatel všech generací

2.3
Budování
otevřené komunitní
společnosti založené na
sousedské pospolitosti

OPATŘENÍ A AKTIVITY
2.1.1 Všestranná podpora jak stávajících
spolků, tak vytváření prostředí pro vznik
nových sdružení a zájmových skupin
2.1.2 Rekonstrukce objektu hasičské
zbrojnice a investice do požární ochrany
2.1.3 Podpora rozvoje diverzity kulturní a
společenské nabídky v obci (snaha o vznik
nových kulturních meziobecních událostí)
2.2.1 Rekonstrukce dětského hřiště u
tenisových kurtů
2.2.2 Přeměna cyklotrasy do obce Tuřice
na zpevněnou cyklostezku
2.2.3 Zajištění vhodné lokality a následná
realizace volnočasové zóny s veřejným
ohništěm, vč. doprovodné infrastruktury
2.2.4 Modernizace a rozvoj sportovní
a volnočasové infrastruktury
2.2.5 Nalezení odpovídající zázemí
pro setkávání veřejnosti a zájmových skupin
2.3.1 Prohloubení participace obyvatel na
věcech veřejného zájmu pomocí online
dotazníků, anket, či místního referenda
2.3.2 Koncepční spolupráce s územně
relevantními subjekty v oblastech
s nadlokálním významem – např. zajištění
dostupnosti sociálních služeb

Časová
priorita
realizace

Zdroje
financování

SP

Vysoká

MK, NSA, MŠMT,
Kraj, MV

7

Střední

MV, Kraj

0

Vysoká

MK, VZ

1

Vysoká

Kraj, MMR, Nadace

6

Střední

MMR, MD, IROP,
jiné

0

Nižší

MMR

0

Střední

NSA, MMR,
Nadace, Kraj

0

Střední

VZ

0

Vysoká

VZ

0

Střední

MMR, Jiné

0

Aktér
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CÍL 3: POSILOVAT ODOLNOST KRAJINY A LOKÁLNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŮČI PROJEVŮM KLIMATICKÉ ZMĚNY
SPECIFICKÉ CÍLE
3.1
Zatraktivnění
veřejných prostranství
v intravilánu
i extravilánu obce

3.2
Podpora
různorodých projektů
s pozitivními
ekologickými dopady

OPATŘENÍ A AKTIVITY
3.1.1 Výsadba nové zeleně a stromů ve
veřejném prostoru včetně pravidelné péče o
stávající vzrostlou zeleň – např. výsadba alejí
kolem polních cest
3.1.2 Obnovou dříve zaniklých cest a jejich
udržováním zlepšovat prostupnost krajinou
3.1.3 Revitalizace lesů na území obce –
podpora a obnova původních smíšených lesů
(např. zvýšení podílu dřevin dle vegetační
stupňovitosti)
3.1.4 Péče o drobné sakrální památky
v obci a zamezení jejich budoucímu chátrání
či poškození
3.2.1 Rozšíření míst na sběr tříděného
odpadu
3.2.2 Snižování energetické náročnosti
veřejných budov a vyšší využívání energie
z obnovitelných zdrojů
3.2.3 Efektivní zacházení s vodními zdroji
a posilování retenční schopnosti půdy
3.2.4 Vybudování suchého poldru jako
prevence před bleskovými povodněmi

Časová
priorita
realizace

Zdroje
financování

SP

Vysoká

MŽP, OPŽP,
Nadace

0

Vysoká

MZ, SZP

0

Střední

MZE

0

Střední

MO, MK, Kraj, MZE

0

Vysoká

OPŽP

0

Střední

MŽP, OPŽP

0

Vysoká

MŽP, MZE

0

Střední

MZE, OPŽP

1

Aktér
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ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA
Program rozvoje obce Skorkov stanovuje koncepci rozvoje na příslušné období let 2022
až 2028. Po zohlednění východisek analytické části dokumentu byly v rámci plánování rozvoje
obce navrženy celkem 3 hlavní strategické cíle, které značnou měrou přispějí ke kýženému
rozvoji oblasti v daném časovém horizontu 7 let a zároveň vytvoří předpolí rozvoje pro další
období.
Tento dokument byl v souvislosti s článkem § 84 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. řádně
projednán a schválen Zastupitelstvem obce Skorkov, které jej odsouhlasilo usnesením
č. 31/22 dne 27.6.2022. Tímto dnem nabývá dokument oficiální platnosti. Jakékoliv případné
úpravy obsahu, resp. jeho rozšíření či změna, je podmíněna souhlasným stanoviskem jednání
zastupitelstva obce.

.......……….………………..………
Tomáš Zach
starosta
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