
 

 

 

Charakteristika obce Skalná 

 

1. Koncepční dokumenty 

1.1.Město Skalná vzniklo kolem roku 1200 pod románským hradem Vildštejn (německy 

Wildstein), založeným rodem Notthafftů, jedním z nejstarších rodů na území historického 

Chebska. První výslovná zmínka o rodu Notthafftů je z roku 1166.Město Skalná se 

nachází v Karlovarském kraji v okrese Cheb. Samotná existence vsi Skalná je potvrzena 

písemně v listině z roku 1224. Skalná se svými necelými 2 tisíci obyvateli a rozlohou 

2344 ha leží v členité krajině, z velké části porostlé lesy a  nadmořské výšce 464 m. 

Převládá zástavba venkovského typu, převážná část obyvatel pracuje v místě nebo dojíždí 

za prací do Německa, Chebu a nedalekých Františkových Lázní. Dopravní spojení je 

nadstandartně zajištěno autobusovým a vlakovým spojením, řada obyvatel za prací 

dojíždí vlastním dopravním prostředkem. 

1.2. Územní plán města Skalná, vydaný dne  05.06.2014 pro celé správní území, s nabytím 

účinnosti 27.06.2014.  V současné době připravujeme změnu č. 1 územního plánu města 

Skalná, kdy již proběhlo veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu Změny č. 

1 Územního plánu Skalná s odborným výkladem.  

1.3. Místní program obnovy venkova pro sídelní útvar Skalná a pro jeho místní část Starý 

Rybník byl zpracován a schválen zastupitelstvem města 27.10.1999, aktualizován 

09.02.2006. Místní program obnovy venkova města Skalná obsahuje cca 70 a Starý 

Rybník 20 konkrétních námětů, které by měly přispět k zachování a zlepšení charakteru 

území těchto částí  a napomoci ke spokojenosti jejich obyvatel a návštěvníků. Město je 

členem svazků obcí Mikroregionu Chebsko, Mikroregionu Kamenné vrchy a svazku 

Přátel v srdci Evropy. Na základě členství v těchto svazcích má Skalná vypracovanou 

Studii cestovního ruchu a navazujících aktivit v Mikroregionu Chebsko. Ve svazku 

Kamenné vrchy se podílí na vypracování cykloturistické mapy česko-saského příhraničí, 

rozšíření cyklotras na území Karlovarského kraje pod názvy Cyklotrasa krajem Kaolínu a 

močálů, cyklotrasa Na skok k sousedům, cyklotrasa Smírčích křížů. Velkou odezvu u 

občanů má i akce Kompostujeme. 

1.4. Rozpočet města je každoročně sestavován v souladu s platnými dokumenty města a 

v souladu s jeho aktuálními potřebami. Město se snaží v maximální míře využívat další 

zdroje k dofinancování schválených akcí.  

       Rozpočet města na rok 2016: 

Příjmy                                                               59 656 000,- Kč 

Z toho daňové příjmy                                       21 157 000,- Kč 

Výdaje                                                              31 039 000,- Kč 

 

      Společenské akce a činnost spolků je financována jednak ze sponzorských darů místních   

firem a podnikatelů, jednak z rozpočtu města. 

 

1.5 Přehled dotací (v tis.) Průtah Skalná 28 877,-Kč (dotace EU 2010, 2011), Kanalizace a 

intenzifikace ČOV 61 006,-Kč (dotace SR 2012,2013,2014,2015) a 3 524,-Kč (dotace SF   

2013, 2014, 2015), Revitalizace podhradí hradu Vildštejn 28 195,-Kč (dotace EU 2014, 

2015,2016), Sportoviště a dětská hřiště 14 500,-Kč (dotace EU 2015,2016). 

       (EU-Evropská unie, SF-státní fondy, SR-státní rozpočet). 

 



 

 

 

 

ROK NÁZEV AKCE CELKOVÉ NÁKLADY 
v KČ 

DOTACE v KČ 

2010 Průtah - Skalná 33 298,-Kč  

2011 Průtah - Skalná          0,-Kč 28 877,-Kč (EU) 
 Kanalizace a intenz.ČOV Skalná-St.Ryb.    1090,-Kč  

2012 Kanalizace a intenz.ČOV Skalná-St.Ryb.       947,-Kč 1 103,-Kč (SR) 

2013 Kanalizace a intenz.ČOV Skalná-St.Ryb. 67 585,-Kč 46 700,-Kč(SR)   2 747,-Kč(SF) 
 Revital.podhradí hr. Vildštejn - Skalná      415,-Kč  

2014 Kanalizace a intenz.ČOV Skalná-St.Ryb. 10 380,-Kč 8 870,-Kč (SR)  522,-Kč (SF) 
 Revital.podhradí hr. Vildštejn - Skalná 19 328,-Kč    6 927,-Kč (EU) 

2015  Kanalizace a intenz.ČOV Skalná-St.Ryb.            6 900,-Kč    4 333,-Kč (SR)  255,-Kč (SF) 
   Revital.podhradí hr. Vildštejn - Skalná          20 129,-Kč    8 978,-Kč (EU) 
 Sportoviště a dětské hřiště Skalná          19 958,-Kč       423,-Kč (EU) 

2016   Revital.podhradí hr. Vildštejn - Skalná                    0,-Kč  12 290,-Kč (EU) 
      Sportoviště a dětské hřiště Skalná                    0,-Kč  14 077,-Kč (EU) 

 

 

 

2. Společenský život 

 

 

2.1 Z našeho města došlo po II světové válce  k odsunu původního obyvatelstva a následnému 

postupnému dosidlování ze všech částí republiky i ze zahraničí. Z původního německého 

obyvatelstva zde zůstal pouze zlomek a tím došlo k zániku původních tradic a zvyků. I 

přes tuto skutečnost se celá řada tradic obnovuje a stává se nedílnou součástí 

společenského života. Jedná se například o Masopust, který je plně  v kompetenci Sboru 

dobrovolných hasičů Skalná, včetně masopustního průvodu, který svojí pestrostí, 

bohatostí a účastí nejen masek, ale i přihlížejících, získal věhlas v širokém okolí. 

Popeleční středa v hasičárně při harmonice, s dobrým jídlem / tradiční jídlo dosídlenců z 

Banátských Karpat – sarmy / a  pitím je pohodovým zakončením celé akce. Do akce se 

zapojují i ti nejmenší účastí na dětském maškarním plesu, který následuje po masopustu. 

Vznikají nové akce, které každoročně rozšiřují společenské vyžití jako je např. již 11. 

ples skalenské farnosti pořádaný Římskokatolickou farností Skalná a který je určen pro 

všechny věkové kategorie, setkání harmonikářů ze Skalné a okolí / v roce 2016 již 7. 

ročník/, 24.- Ples města Skalná, pálení čarodějnic s vyhlášením nejkrásnější čarodějnice, 

tradiční rybářské závody dospělých i dětí, sraz starých traktorů – Česko - Německo, 

Skalenský folkfest, letní slavnosti města, taneční soutěž ve společenských a latinsko-

amerických tancích pod názvem „ Cena města Skalná“, setkání tří generací 2x ročně a ve 

stjném rozsahu i pro seniory německé menšiny, soutěže mladých hasičů, mezinárodní 

fotbalový turnaj mládeže, dožínky, myslivecká zábava  „Poslední leč“, Poutní oslava ke 

cti sv. Jana Křtitele, letní slavnosti města, rozsvěcení vánočního stromu, tradiční koncerty 

v místním kostele a  atd.  Každoročně je vyhlášena soutěž  O nejhezčí předzahrádku 

rodinného domu a květinovou výzdobu oken a balkonů, pasování budoucích prvňáčků, 

vítání nových občánků do života, dále  nutno zmínit i dlouholeté partnerství / 26 let / s 

obcí Neusorg, spolupráce základní školy se školou v Konnersreuthu atd. 

2.2. Město i jeho satelitní obce žijí aktivním společenským, kulturním, ale i sportovním 

životem. Město každoročně přispívá na činnost jednotlivých spolků a organizací 

finančním příspěvkem na nákup potřebného materiálu. Ve správním obvodu města působí 



 

 

 

Klub žen, který každoročně pořádá Setkání tří generací s kulturním vystoupením dětí 

z místní mateřské a základní školy pro naše seniory, podílí se na organizování dne dětí, 

Český rybářský svaz, místní skupina pořádá rybářské závody dospělých i dětí, vychovává 

mladé rybáře, zajišťuje předvánoční prodej kaprů, podílí se na organizování a průběhu 

dne dětí,  Český svaz  včelařů, ZO Skalná nabízí své produkty na různých akcích, 

spolupracuje s místní základní školou a mateřskou školkou, Kulturní spolek občanů 

německé národnosti pořádá koncerty v místním kostele, aktivně se zapojuje do 

spolupráce s naší partnerskou obcí Neusorg, aktivně se podílí na akci setkání tří generací 

a na dni matek,  členové  MO Českého zahrádkářského svazu  Skalná – připravují 

výstavy svých výpěstků v rámci dožínek, vyhlašují a hodnotí soutěž o nejhezčí 

předzahrádku RD a květinovou výzdobu oken a balkonů, Myslivecké sdružení Hubert 

připravuje zábavu pod názvem „ Poslední leč“, organizuje den dětí, Traktor klub Luby-

Skalná spoluorganizuje dožínky, sraz starých traktorů, letní slavností města, den dětí atd., 

Sdružení Čechů z Banátských Karpat představuje rukodělné práce při různých akcích, 

seznamuje dnešní generaci se  životem našich předků na vesnicích. Nejaktivnějším 

spolkem je SDH Skalná, který se účastní všech akcí a vlastních soutěží, včetně výchovy 

mladých hasičů. Ze sportovních organizací je nutno zmínit FK Skalná a to hlavně péčí o 

mladou generaci, organizuje veškeré sportovní aktivity na místním fotbalovém hřišti, 

např. u hráčů mládežnických družstev FK je zapojeno téměř 100 hráčů. Do dění obce se 

aktivně zapojuje i Římskokatolická farnost Skalná při pořádání koncertů v místním 

kostele, pořádání  plesů skalenské farnosti, rozsvěcení vánočního stromu, Tříkrálovým 

koncertem v kostele dětí II. stupně  základní školy pro dětí MŠ, atd. Taneční skupina 

Trnky Brnky vystupuje při různých akcích, napomáhá při konání plesu města, v roce 

2016  připravila akci 100 let českého obloženého chlebíčku . 

2.3. O dění v obci i o  stávajících a plánovaných aktivitách jsou občané bezúplatně 

informováni v místním tisku, který je vydáván pod názvem Skalenský zpravodaj 1x 

měsíčně / cca 750 ks / na náklady města.  Další informace jsou podávány místním 

bezdrátovým rozhlasem. Pro turisty jsou k dispozici pohledy města, část byla  vydána ve 

spolupráci se svazkem Kamenné vrchy, brožury Sportovní hala Skalná, Mapa 

přeshraničních naučných stezek Z hradu na zámek, kniha Skalná, kniha Osudy hradu 

Vildštejn ve Skalné a hradu ve Starém Rybníku. Kronikářka města vede kroniku města. 

Občanům města i návštěvníkům je k dispozici Seismologická expozice zřízená ve 

spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd  ČR, v.v.i. a Síň slávy rodáka  Pavla 

Nedvěda ve Sportovní hale Skalná, kde je otevřena i městská knihovna spolu s veřejným 

internetem. Po dohodě si lze prohlédnout hasičské muzeum, stálou výstavu starých 

traktorů a techniky. Všechny spolky každoročně obdrží  finanční podporu na nákup 

materiálu. Město pomáhá při organizování jednotlivých akcí, tiskne plakáty, zajišťuje 

případnou moderátorskou činnost atd. 

 

 

3. Aktivity občanů 

3.1. Občané, tj. členové jednotlivých spolků a sdružení, se podílejí na zajišťování jednotlivých 

akcí bezplatně. Některé akce jsou zajišťovány jako akce společné / např. Den dětí, 

Dožínky, letní slavnosti města, pálení čarodějnic, rozsvěcení vánočního stromu atd./, 

některé zajišťují jednotlivé spolky nebo sdružení / hasičské soutěže, rybářské soutěže, 

sportovní soutěže apod./. V objektu hradu Vildštejn  bylo SDH Skalná a ve spolupráci 

s majitelem hradu  zřízeno  hasičské muzeum, ve městě byla zpřístupněna  Seismologická 



 

 

 

expozice a to ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR, v.v.i. a manželů 

Noppers. Sportovci se podíleli na zřízení Síně slávy rodáka   Pavla Nedvěda v městské 

sportovní hale a na budování závlahového systému na fotbalovém hřišti, opravě tribuny 

atd. Členové Traktor klubu Luby-Skalná otevřeli stálou výstavu starých traktorů a 

techniky v pronajatých prostorách města.  SDH napomáhá  městu při úpravách zeleně. 

3.2. Prakticky do všech uváděných  aktivit se zapojují děti a mládež.  Podílí se na realizaci 

jednotlivých akcí, jako je např. rozsvěcení vánočního stromu, pálení čarodějnic,  hasičské 

soutěže, sportovní soutěže. Při FK Skalná je velice aktivní družstvo přípravek a mladších 

žáků. Řadu akcí organizují děti samy a jsou to akce děti dětem. Jedná se například o 

Tříkrálový koncert v místním kostele, kde děti II. stupně základní školy hrají a zpívají 

dětem z mateřské školy, krásná akce vítání jara ve školce pod názvem Tvořivé 

velikonoční dílny – společná akce dětí s rodiči, vánoční besídka mladých hasičů. 

Základní škola se aktivně zapojuje do celostátních úklidových akcí v přírodě, pěvecký 

sbor spolu s mateřskou školou vystupuje na akci setkání tří generací, děti z mateřské 

školy a základní školy přichází pravidelně zpívat na akci vítání občánků, které probíhá 

v budově MěÚ, navštěvují se svým vystoupením Domov se zvláštním režimem Kazdův 

Dvůr, který se nachází ve správním obvodu města  apod.  Místní mateřská škola je 

zaměřena na soužití s přírodou a lásce k ní. 

3.3. Již příprava uváděného množství akcí předpokládá součinnost a aktivitu všech občanů, 

která je umocněna jejich vysokou návštěvností na těchto akcích. O tom, že se nezapomíná 

na staré občany svědčí každoroční pořádání setkání tří generací, gratulace SPOZ 

k významným životním jubileím, se souhlasem oslavenců zveřejňování gratulací 

v místním tisku, přednostní prodej pozemku města k výstavbě bytů pro mentálně 

postižené, spolupráce města s domovem se zvláštním režimem Kazdův Dvůr, kdy se  jeho 

svěřenci účastní např. akce Setkání harmonikářů, které se stává tradiční akcí pořádanou 

SDH Skalná. Významným stmelujícím prvkem je i katolická církev v čele s místním 

farářem. 

3.4. Občané se mohou podílet i na řízení obce tím, že se stávají členy finančního, kontrolní 

výboru, kulturní, stavební, přestupkové, školské, dopravní komise nebo komise pro oblast 

bydlení a sociální věci. Podněty těchto orgánů hrají důležitou roli při rozhodování rady a 

zastupitelstva obce. Své podněty mohou kdykoli sdělit na veřejných jednáních 

zastupitelstva, pracovníkům městského úřadu. 

 

4. Podnikání 

 

 

4.1. V oblasti podnikání nedošlo k výrazné změně. V katastru obce došlo po revoluci 

k výraznému útlumu zemědělské činnosti. Většina orné půdy byla převedena do klidu a 

zatravněna. Byly zrušeny zemědělské objekty na chov dobytka na mléčnou produkci a 

zemědělská výroba se zaměřila na extenzivní chov mastného skotu a s tím související 

péčí o krajinu. Došlo k celkovému úbytku pracovních sil a rozšíření invazních rostlin na 

jejich likvidaci se obec podílí.  Některé zemědělské objekty byly zdemolovány a na jejich 

místě byly postaveny nové objekty – např. Kazdův Dvůr, domov se zvláštním režimem, 

jiné jsou postupně opravovány, některé slouží původnímu účelu jako hospodářské objekty 

ve Starém Rybníku. V současné době dochází k postupné obnově největšího 

hospodářského objektu ve městě, kde bylo zřízeno seismické muzeum a jehož další 



 

 

 

využití bude stávajícím majitelem řešeno v budoucnosti. Dochází k rozšíření nabídky 

bioproduktů produkovaných Komunitou 12 kmenů, které pěstují na svých pozemcích a 

které nabízí k prodeji nejen v průběhu celého roku, ale i při pořádání různých akcí – 

dožínky, sraz starých traktorů, letní slavnosti, rozsvěcení vánočního stromu..   

4.2. Město má vypracován Místní program obnovy venkova pro část Skalné a místní část 

Starý Rybník. Ve spolupráci s Rolnickou společností Skalná a Agroprojekt 3000 s.r.o. 

spolupracuje zejména na jednotném postupu boje proti invazním rostlinám, jako je 

bolševník velkolepý a křídlatka. Spolupracuje na udržování jednotlivých ploch 

v nezastavěných částech obce sekáním trávy, pronajaté pozemky města využívá k pasení 

dobytka.  Obec úzce spolupracuje i s Lesy ČR, st.p.. Společným projektem byla oprava 

ulice Za Školou,  udržování přeshraniční naučné stezky Z hradu na zámek apod. Obnova 

a vysazování nových alejí zajišťuje odborná firma včetně  ozdravných řezů stromů a 

posuzování jejich zdravotního stavu. Existuje úzká spolupráce s Povodím Ohře v rámci 

udržování potoka Sázek.  

      Alternativní zdroje výroby energie na pozemcích nejsou povolovány a nachází se pouze 

na střechách jednotlivých objektů.  Úspor energií je dosahováno standardními způsoby, 

tj. zateplováním objektů, výměnou oken a dveří apod. 

     Město aktivně spolupracuje s Mysliveckým sdružením Hubert, Mysliveckým sdružením 

les a lov, Českým rybářským svazem, místní organizací, místní organizací Českého 

zahrádkářského svazu, Českým svazem včelařů., Svazem postižených civilizačními 

chorobami atd. Na jejich činnost jim každoročně přispívá, kdy je příspěvek určen na 

proplacení služeb, materiálu. Spolupráce spočívá v péči o místní rybníky, potok Sázek, 

úpravu jejich okolí, odbahňování, umisťování včelstev a pořádání odborných přednášek, 

využití některých pozemků k honitbám, zapojování dětí a mládeže do jejich činnosti, 

péče o staré občany, pořádání kulturních a společenských akcích.  

 

4.3. V oblasti podnikání jsou podporovány nejen stávající aktivity, ale město vychází 

v maximální míře vstříc i novým aktivitám nebo rozšíření stávajících, spolupracuje 

s jednotlivými podniky, podnikateli i živnostníky. Nejstarším a v minulosti i největším 

podnikem je LB MINERALS spol.s.r.o., který se zabývá těžbou jílů a písků. V současné 

době mu „konkuruje“ nově otevíraný podnik Sedlecký kaolín a.s. zabývající se také 

těžbou nerostů. S LB MINERALS spol.s.r.o. spolupracuje firma SKALDO a.s. . a která 

vlastní i čerpací stanici. Uvedené podniky zaměstnávají cca 170 pracovníků. 

      Na vybudované průmyslové zóně podniká firma LUKAS  CZ s.r.o. ,která v současné době 

rozšiřuje svoji činnost a která zaměstnává cca 200 zaměstnanců.  V průmyslové zóně 

podniká i firma BS SYSTEME spol.s.r.o s cca 50 zaměstnanci. Firmy  s počtem 

zaměstnanců do 20 – Truhlářství Hoffmann, Truhlářství Váňa, SKALEX, s.r.o., Stavební 

firma Ing. Karel Štolba, firma Došek mechanizace, Formy Švehla s.r.o., 50 pracovních 

míst poskytuje Základní škola Skalná spolu s jídelnou a družinou, Mateřská škola Skalná 

– obě příspěvkové organizace, sportovní hala, MěÚ.. Ve městě působí řada drobných 

živnostníků a podnikatelů – krejčí, elektrikáři, instalatéři, projektová činnost apod. 

V části Vonšov se nachází Kazdův Dvůr, domov ze zvláštním režimem. Ve městě byly 

opraveny dvě bytové jednotky pro mentálně postižené, jedná se o výstavbě domu pro 

mentálně postižené. Ve městě se nachází pošta, ordinace obvodního a dětského lékaře, 

stomatolog, lékárna, optika, farní úřad. 

4.4. Terciální sféra s více jak 120 pracovními místy plně vyhovuje i zvýšenému turistickému 

ruchu v období letních měsíců.. Jedná se zejména o restaurační a ubytovací činnost.  Ve 



 

 

 

městě se nachází 7 restauračních zařízení, včetně restaurace v prostorách místního hradu 

Vildštejn, dva hotely, 4 penziony, 3 ubytovny, 2 obchody s potravinami, obchod drogerie,  

kadeřnictví, novinová služba, poskytování kosmetických služeb. O turisty a návštěvníky 

města je velice dobře postaráno jak po stránce stravování, ubytování, ale i pěší turistiky, 

sportovního vyžití. K dispozici je fotbalový areál, sportovní areál za sportovní halou s 

tenisovým hřištěm, hřiště na plážový volejbal, házenou, basket, atletickou dráhou atd. Ve 

městě jsou 2 dětská hřiště, lanové centrum, venkovní cvičební prvky pro seniory. 

V katastru města se nachází Národní přírodní rezervace Soos, v blízkosti Motýlí farma 

v Žirovicích, opravené kapličky na Zelené a ve Vonšově, zřícenina hradu ve Starém 

Rybníku, hrad Vildštejn ve Skalné atd. V letních měsících jsou ke koupaní zatopené jámy 

po těžbě s krásnou modrou nebo zelenou vodou, v okolí jsou lesy plné borůvek, brusinek, 

hub. K dispozici je i pěší stezka pod názvem Z hradu na zámek do Německa vedoucí přes 

„ Pavilon Kyselka“, který zde stojí již desítky let. V části Kateřina je pro turisty otevřena 

úzkokolejka s vláčkem a  stálou  expozicí těžby kaolinu.  

4.5. Město vlastní 75 bytů, které pronajímá, poskytuje dovozovou službu materiálu / písky, 

uhlí, dřevo, obilí atd. / občanům, provozuje ubytovnu města, pronajímá sportovní halu, 

poskytuje drobné služby jako kopírování, inzerci v místním tisku, zapůjčování kontejnérů 

na stavby, pronajímá zemědělské pozemky zemědělským společnostem, honitby 

mysliveckým spolkům, má ve správě místní hřbitov, kde zajišťuje vykopání hrobu, 

zajišťuje prodej pohledů, knih města. 

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice / obce / 

5.1. Historické stavby jsou převážně ve vlastnictví soukromých osob či subjektů. Město 

aktivně podporuje aktivity těchto osob, aby si zachovalo původní ráz. Takovým 

významným objektem je například hrad Vildštejn, dále pak místní hrázděné domy. Za 

jejich obnovou stojí fyzické osoby. Dalším historickým objektem je římskokatolický  

kostel sv. Jana Křtitele. V současné době se připravuje realizace opravy tohoto kostela, 

který patří k jedné z dominant obce. Město  Skalná se bude spolupodílet na jeho opravě, v 

rámci níž bude zrealizována nová fasáda i střecha objektu. V uplynulých letech Město 

Skalná opravilo kapličky, sochy sv. Jana Nepomuckého u mostů, hřbitovní kostel sv. 

Šebestiána. Práce probíhaly velmi citlivě ve spolupráci se zástupci památkového ústavu. 

Obec připravuje také opravu hrobky na místním hřbitově, kde již byl proveden 

antropologický výzkum a záchranné práce na nalezených ostatcích. 

5.2. V minulosti byly některé objekty demolovány bez citu a ohledu na ráz obce. V uplynulém 

roce byl zdemolován objekt, který se nacházel u nádraží a jenž hyzdil tuto lokalitu. 

Demolice proběhla v souladu se zákonem a s ohledem na okolní zástavbu.  Při opravě 

bytových domů město dbá, aby byla zachována původní architektura objektů. V současné 

době  připravuje opravu bytového domu ve Farní ulici. Oprava je připravována tak, aby 

byl dům opraven s ohledem na lokalitu, kde se nachází (podhradí hradu Vildštejn) a byly 

vyzdviženy jeho atypické vlastnosti (kamenný sokl,  svah, umístění na skále atd.) zároveň 

i barevné provedení bude připravováno, aby působilo vkusně.  

5.3. V obci se plánuje výstavba inženýrských sítí a komunikací za účelem výstavby rodinných 

domů. V těchto lokalitách si město stanovuje regulativy, aby byl zachován jednotný ráz 

nově vystavěných lokalit.  Jedná se především o odstup od hrany komunikace, sklon 

střechy budovy a dále jsou v územním plánu stanoveny další regulativy pro výstavbu v 

této lokalitě např. výška budov, míra zastavění pozemkové parcely k poměru zeleně na 



 

 

 

pozemku atd.  Dříve byla takto řešena Panská louka, nyní se připravuje lokalita za 

Vilovou ulicí. 

 

5.4. Ve Skalné není zřízen stavební úřad, z tohoto důvodu místně přísluší pod Odbor 

stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Luby. Jako poradní orgán Rady 

města byla v minulosti zřízena stavební komise, která se aktivně podílí na 

spolurozhodování o stavebních záměrech plánovaných či realizovaných v obci. Nemalou 

měrou se v obci angažuje komise pro řešení problémových zón. Právě ona má za úkol 

řešit celkovou harmonii v obci. Na prvních jednáních byla vymezena všechna 

problémová místa v obci a nyní se plánuje jejich postupná obnova či úprava pod vedením 

architekta. 

 
   

6.  Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií 

 

 

6.1. Město disponuje plně funkční občanskou vybaveností, je zde zastoupen MěÚ, lékárna, 

oční optika, obvodní lékař, dětská lékařka, stomatolog, mateřská školka, základní škola, 

farnost, pošta, sportovní hala včetně fotbalového stadionu se dvěma travnatými hřišti a 

nově postavenými kabinami, přírodní koupaliště, hřbitov, nádraží, hasičská zbrojnice, sl 

veřejné WC s bezbariérovým vstupem (určeno i pro invalidy). Město nově spravuje 

bytový fond o 75 bytových jednotkách.  Snahou města je bytový fond postupně 

obnovovat, zároveň také investovalo a plánuje investovat do oprav těchto budov.  V 

uplynulém roce  město dokončilo výstavbu nových hřišť a to lanové centrum v podhradí, 

hřiště pro menší děti, jež je vybaveno barevnými moderními herními prvky a pískovištěm 

a také vybudovalo sportovní areál s všestranným využitím. V areálu se nachází např. 

tenisové kurty a v části za školou hřiště pro plážový volejbal, tartanová běžecká trať, 

doskočiště, hřiště pro vrh koulí, skate areál a hřiště pro různé míčové hry. V části za 

budovou městského úřadu byly osazeny venkovní sportovní prvky pro seniory. 

 

6.2. Město včetně jeho největší části Starý Rybník je plně plynofikováno a napojeno na 

veřejný vodovodní řad. V roce 2015 byla ukončena investiční akce „Skalná – kanalizace 

a intenzifikace ČOV, Starý Rybník – kanalizace“, která vyřešila dostavbu kanalizace v 

neodkanalizovaných částech Skalné a kompletní kanalizaci ve Starém Rybníku. Odpadní 

vody jsou svedeny do intenzifikované ČOV, po ukončení přípojek k jednotlivým 

objektům bude odkanalizováno 95 % města a jeho největší satelitní obce.  

      Vybudováním cyklostezky mezi  Skalnou se Starým Rybníkem byla vyřešena bezpečnost  

chodců a cyklistů pohybujících se mezi oběma částmi obce a zároveň se stala součástí 

budované sítě cyklostezek v regionu. Město má velice dobrou dopravní obslužnost, která 

je zajištěna autobusovou dopravou a vlakovým spojením. Pro její zlepšení byly 

vybudovány v rámci stavby průtahu městem dvě nové autobusové zastávky a ve 

spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky o.s. bylo v 

souladu s projektem „Toa point“  vybudováno bezbariérové WC spolu s autobusovou 

zastávkou. V roce 2016 byl rozšířen kamerový systém, který navazuje na kamerový 

systém z roku 2015, který má zajišťovat bezpečnost a dohled nad nově realizovanými 

stavbami , především hřišti a sportovišti.  

      V současné době obec má připravenu projektovou dokumentaci pro výstavbu 

inženýrských sítí a komunikace v nové lokalitě určené  pro výstavbu 16 rodinných domů. 

Také se dokončuje  příprava  přestavby veřejného osvětlení v ulici Sportovní. Z 

nadzemního vedení do vedení, které bude uloženo do země, včetně osazení nových 

úsporných světelných bodů. .  



 

 

 

     V roce 2016 byl vybudován spojovací chodník mezi dvěma ulicemi, který občanům  

zlepšil průchodnost touto částí města, včetně zamezení volného přístupu na pozemek 

mateřské školy. 

 

6.3.  Odvoz komunálního odpadu a bioodpadu od fyzických osob je zajištěn svozovou firmou 

na základě uzavřené smlouvy. V obci jsou rozmístěny nádoby na separaci tříděného 

odpadu na sklo, papír, plasty, kov a  hadry.  Odvoz tzv. nebezpečného odpadu a odpadu, 

který nelze umístit během roku do nádob je zajištěn 2 x ročně.  Sbor dobrovolných hasičů 

provádí prostřednictvím firmy Elektrowin sběr elektroodpadu (v rámci kraje se v roce 

2015 umístili na druhém místě a v roce 2014 na prvním místě). Díky projektu 

realizovaného prostřednictvím svazku obcí Kamenné vrchy byly v roce 2016 občanům na 

základě poptávky bezplatně předány kompostéry.  Technické služby města se pravidelně 

starají o svoz odpadu v odpadkových koších rozmístěných po městě.  V mateřské i 

základní škole probíhá environmentální výchova. Při pořádní dne dětí jsou děti 

seznamovány se separací odpadů. 

6.4. Obec kvituje umísťování fotovoltaických panelů občanů pouze na střechách jejich 

nemovitosti.  Energetické úspory jsou dosahovány stavebními úpravami, jako je 

zateplování objektů, výměna výplní otvorů (oken a dveří). Obec výhledově plánuje 

pilotní osazení veřejného osvětlení LED svítidly. Nově připravovaný projekt pro 

výstavbu hasičské zbrojnice počítá s využitím energetických úspor budovy. 

 

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 

 

 

7.1.  Základním dokumentem, ze kterého město Skalná vychází při dlouhodobém  plánování                   

péče o veřejná prostranství a zeleň je Územní plán města Skalná. Na základě tohoto 

dokumentu jsou pak systémově postupně rozpracovávány jednotlivé lokality města až do fáze 

prováděcí dokumentace, která je pak podkladem pro vlastní realizaci jednotlivých stavebních 

záměrů. Veškerá dokumentace je zadávána odborným specializovaným firmám stejně jako 

provádění vlastních prací na základě výběrových řízení. Obec řeší údržbu zeleně na základě 

zpracovaného plánu údržby zeleně.  

 

7.2.  V roce 2016 byly dosazeny nové stromy v okolí cyklostezky Skalná – Starý Rybník 

k dotvoření aleje (jako krajinotvorného prvku). Zahradnická firma Ing. Miloslava 

Štěpána, která se v naší obci stará o květinou výzdobu, osadila dělící ostrůvky na 

parkovištích v Potoční ulici okrasnými rostlinami. Dále realizovala osazení nových 

závěsných květníků na mostě, které jsou průběžně osazovány okrasnými rostlinami. Ve 

spolupráci s odbornou firmou Green Point Petr Čada jsou prováděny ozdravné řezy 

stávajících dřevin.  

 

7.3. Ve spolupráci s českým rybářským svazem probíhá údržba rybníků. Je zajišťováno 

čištění a údržba břehových porostů v okolí těchto rybníků. Také se starají o ryby 

nasazené v rybníčku, který vznikl při revitalizaci podhradí. V současné době byl městem 

zakoupen rybník ve středu města u kterého se plánuje celkové vyčištění, včetně úpravy 

okolí. 

 

7.4. O veřejné prostranství a zeleň v obci se starají Technické služby Města Skalná. 

Pracovníci technických služeb zajišťují úklid a celkový pořádek v obci. To spočívá 

v pravidelném vysypávání odpadkových košů, doplňování sáčků na psí exkrementy, 

zametáním chodníků a komunikací. Provádějí sekání  travních ploch v majetku města, 



 

 

 

vysazování a údržbu květinových záhonů a starají se o keře a stromy,v letních měsících 

zalévají. Na odborných činnostech spolupracují s kvalifikovanými firmami. Tato činnost 

města motivuje vlastníky soukromých nemovitostí, kteří se starají o své nemovitosti a 

snaží se také přispět ke zkrášlení města. Iniciativu občanů se snaží ocenit také Místní svaz 

zahrádkářů, který každoročně vyhlašuje soutěž o nejhezčí zahrádku či balkon. 

 

 

7.5. Na základní škole je v 6. a 7. ročníku vyučován předmět „Základy ekologie“. Ve škole je 

zavedeno třídění odpadu (papír, plast, sklo, nebezpečný odpad, drobné elektro, baterie, 

zářivky, částečně bioodpad a kovy) - kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny na každé 

chodbě, ve sborovnách, některých třídách, kancelářích. V rámci celoškolní akce Den 

Země (konají se besedy, hry, soutěže, tzv. ekoralley v okolí školy, sběr odpadků v okolí 

obce). Základní škola ve Skalné sporadicky spolupracuje, resp. využívá možností exkurzí 

v některými přírodovědně zaměřených subjektů: firma EKODEPON Černošín, Školní 

statek Cheb, ekofarma Kozodoj, ekofarma ve Valči, Botanická zahrada Bečov, Krajské 

muzeum Cheb, KÚ Karlovy Vary, dále často spolupracuje s Truhlářstvím  Hoffmann, 

kdy žáci vypomáhají s pracemi v lese (úklid, sázení stromků) a firma pro ně za odměnu 

připraví pohoštění k ohni, příp. besedu témata EVV se probírají nejen na hodinách 

přírodopisu, ale i zeměpisu, chemie apod., v rámci praktických činností a domácnosti děti 

pracují na školní zahradě. 

Ekologická výchova na MŠ Skalná: třídění odpadu ve všech třídách a rozdělování do 

předem připravených barevných kontejnerů v přízemí budovy MŠ ( odvoz tříděného 

odpadu pravidelně zajišťují  pracovníci MěÚ), zároveň je  aktuálně  zapojena do projektu 

ZELENÁ ŠKOLA – provozovatel projektu REMA. Jedná se ekologické likvidace 

vysloužilých elektrospotřebičů, které se dávají do sběrného boxu v přízemí MŠ) a použité 

tonery do tiskáren mají také svůj sběrný box v přízemí 

- Školka spolupracuje s místním společenstvím a seznamuje tak děti s ekologickým cítěním 

a jednáním ( myslivecké sdružení – sběr kaštanů a žaludů, zakrmování u krmelce, 

pozorování stop ve sněhu, besedy s myslivcem, Zimní lesní den, zdobení vánočního 

stromku pro lesní zvěř, spolupráce s  včelaři, farmáři, zahrádkáři) 

- Zájmový odpolední kroužek MALÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ je přirozenou součástí 

výchovně vzdělávací činnosti MŠ a probíhá po celý školní rok za pravidelné účasti pana 

myslivce 

- Školka má zřízen eko-ateliér odpadového materiálu a dále ho s dětmi zpracovává a 

přeměňujeme odpad na dekorativní předměty, hotové výrobky škola prezentuje na 

výstavách, soutěžích aj. 

- Škola pravidelně oslavuje Den Země – společně s myslivcem doplňuje budky pro 

ptactvo, zapojuje se do akce „ čištění lesa“ 

- Školka na okraji lesa na Novém Světě po domluvě s revírníkem Lesů  ČR vybudovala 

lesní vesničku z přírodního materiálu pro rozvoj činností dětí v přírodě 

- Školní vzdělávací program naší MŠ má motivační název „ Rok v kouzelné přírodě“ a 

nástěnné výmalby v budově MŠ obsahují přírodní motivy ( lesní zvířata, duha, stromy ) 

- Spolupracujeme s divadly, jejichž představení mají pro děti nenásilný ekologický podtext 

 

 

8. Péče o krajinu 

 

 

8.1.V rámci jednoduché pozemkové úpravy došlo ke sloučení zemědělských pozemků 

jednotlivých vlastníků, se kterými se nadále snažíme vyvolat komplexní pozemkovou 

úpravu. Pro zachování základní obslužnosti a prostupnosti v krajině jsou privatizačními 

projekty postupně získávány od státu polní a lesní cesty, které zaručují obslužnost 



 

 

 

pozemků. Zemědělské pozemky ve vlastnictví obce, jsou účelně pronajímány 

k zemědělské činnosti, zaručující péči a údržbu krajiny.   

 

8.2. Stanovením biokoridorů regionálního a nadregionálního významu je v Územním plánu 

kladen důraz na omezení rozvoje, zvláště pak v pásmu NPR Soos a Natura 2000. Byl 

vybudován lapač písku na potoku Sázek k odstranění zanášení koryta potoka.  

 

8.3. V součinnosti s podnikem Povodí Ohře proběhla revitalizaci horního toku potoka Sázek. 

Byla provedena, v rámci rozšíření objektů,  rekultivace u firmy LB MINERALS 

spol.s.r.o. a u firmy LUKAS CZ s.r.o. Byla provedena kontrola výskytu rorýse 

na katastru města.    

 

8.4. Po těžbě jílů a písků v dotčeném území dochází ke schvalování plánu rekultivací. 

 

 

9. Připravované záměry 

 

9.1 V současné době se připravují tyto akce: 

a)   výstavba inženýrských sítí včetně obslužné komunikace předpokládaný objem prací bude 

ve výši cca 13 mil. Kč. Při této akci bude rozšířena ulice Polní a bude realizována 

přeložka kabelů VN a výstavba kioskové trafostanice (tyto elektro práce budou 

realizovány firmou ČEZ za významné finanční podpory města Skalná) Financování 

zajištěno částečně úvěrem a částečně z prodeje pozemkových parcel.  

b)   v roce 2017 budou započaty práce na opravě kostela sv. Jana Křtitele v rámci  programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika -  Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2020.   

Obec v průběhu 3 let se bude podílet na spolufinancování ve výši 1,5 mil Kč.  Předmětem 

opravy bude oprava venkovního opláštění a oprava střechy.  

c)   v roce 2017 je plánovaná  1. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Sportovní ,  2. 

etapa pak v roce 2017 předpokládaný objem finančních prostředků cca 1 mil Kč. 

Financování zajištěno svépomocí a částečně ze zatím požádané dotace Karlovarského 

kraje.  

d)  pokračují práce na přípravě studie Průtah Starým Rybníkem, jejímž cílem  je zajištění 

bezpečnosti občanů v katastrálním území Starý Rybník, také má projekt vést ke zlepšení 

veřejných ploch, zeleně a k celkově novému a přívětivějšímu rázu krajiny.  

e)   na sklonku roku 2016 bylo požádáno o dotaci investičního záměru „Výstavba požární 

zbrojnice Skalná“ pro JSHD Skalná. Budova bude vícepodlažní s garážemi pro požární 

techniku. Bude zde řešeno technické, sociální zázemí pro jednotky sboru dobrovolných 

hasičů. V okolí budovy budou navrženy dopravní manipulační a parkovací plochy. 

Součástí projektu je i napojení budovy na inženýrské sítě včetně veřejného osvětlení.  

Budova bude navržena jako nízkoenergetická, dle podmínek stanovených  výzvou č. 36 

tj. bude zaměřena na řešení konkrétních rizik a zajištěna odolnost vůči katastrofám.   

Finanční objem pro výstavbu této stanice bude ve výši cca 36 mil. Kč a bude zajištěn z 

dotačního titulu a překlenovacího úvěru.  

f)   připravuje se oprava bytového jednoho domu, okolní terénní úpravy s výsadbou vinice. 

Předpokládaný objem cca 1 mil. Kč.  



 

 

 

g)  připravuje se také revitalizace okolí místního hřbitova, která má zajistit nová parkovací 

stání pro návštěvníky hřbitova a posílení vodovodu k rozšíření zásobování vodou 

hřbitova.  

h)  je plánovaná příprava studie řešící komplexní úpravy okolí bytových domů v ulici V Aleji.  

ch) zpracovává se studie na rekonstrukci sportovní haly, připravuje se rekonstrukce 

stávajících dožilých kabin na místním fotbalovém hřišti.  

 

10. Informační technologie obce     

 

10.1. Město i všechny příspěvkové organizace a spolky prezentují svoji činnost na svých  

internetových stránkách i internetových stránkách  a facebooku města. Další možností je 

informace v tištěné formě ve Skalenském zpravodaji, měsíčníku, který je v barevné 

formě zdarma. Dále je ve spolupráci s městem zajišťováno tištění plakátů, moderování 

jednotlivých akcí atd. Ve Skalné a největší satelitní obci Starý Rybník je využíván 

bezdrátový rozhlas, řízený za pomoci softwarového vybavení a možnosti manuálního i 

dálkového ovládání prostřednictvím textových zpráv a zpráv IZS. 

         Ve všech zařízeních obce je zaveden internet se síťovým propojením jednotlivých 

pracovišť.  V Městské knihovně Skalná je pro veřejnost volně k dispozici několik 

výkonných počítačových sestav s internetovým připojením a tiskárnou. Se zřízením 

nových sportovišť, lanového centra a dětského hřiště došlo k rozšíření kamerového 

systému, který by měl snížit riziko možného vandalismu. Návštěvníci města mohou 

navštívit zřízené hasičské muzeum, seismické muzeum, síň slávy Pavla Nedvěda ve 

Sportovní hale Skalná, stálou expozici starých traktorů,  pro turisty je k dispozici mapa 

přeshraničních naučných stezek pod názvem Z hradu na zámek. 
  

. 

 

 

 

 

 

Ve Skalné dne 24.04.2017                                                             Mgr. Rita Skalová 

                                                                                                   starostka města Skalná 

 
 


