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1. CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Lány se nachází na severním okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, 11km západně
od města Kladna. První zmínky o obci pocházejí z roku 1392. Obec se skládá ze dvou částí – Lány
a Vašírov. Rozloha katastrálního území obce je 3409ha a na velké části tohoto území se rozkládá
Lánská obora. Obec je proslulá především svým zámkem, který od roku 1921 slouží jako letní
sídlo československých a posléze českých prezidentů. Na místním hřbitově, který je prohlášen
kulturní památkou, je pochován první československý prezident T. G. Masaryk s celou svou
rodinou. V roce 2003 bylo otevřeno Muzeum T. G. Masaryka, ve kterém je jeho stálá expozice.
Dále je zde pamětní síň Alice Masarykové, zakladatelky Českého červeného kříže. Celý katastr
obce leží v nadmořské výšce mezi 411 a 470m n.m. V obci žije trvale 2043 obyvatel (stav
k 31.12.2014) a průměrný věk činí 41let.
Struktura a počet obyvatel v obci Lány 2014
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Pohyb obyvatelstva v obci Lány 2014
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Pracovní příležitosti a nezaměstnanost
V obci bylo k 31.12.2014 celkem 1355 ekonomicky aktivních obyvatel. Podíl nezaměstnaných
v obci Lány k činil 6,0 %. Absolutní počet nezaměstnaných evidovaných v obci Lány k 31.12.2014
byl 81.
Ekonomická aktivita obyvatel je nejčastěji vázána k odvětví průmyslu a zemědělství. Přímo
v obci je zaměstnáno 327 obyvatel, největšími zaměstnavateli je Česká zemědělská univerzita –
Školní zemědělský podnik Lány a dále Kancelář prezidenta republiky – divize Zámek Lány a Lesní
správa Lány. Menší část obyvatel pracuje v místě v oblasti školství, obchodu, služeb a
pohostinství. Za prací, převážně do Prahy, Kladna a částečně i okolních obcí, vyjíždí téměř 62%
ekonomicky aktivních obyvatel.

2. VYBAVENOST OBCE
Technická infrastruktura
V obou částech obce je rozveden vodovod, do kterého je přiváděna voda z úpravny vody
Klíčavské přehradní nádrže.
V části obce Lány byla v roce 1975 vybudována čistírna odpadních vod a jednotná
kanalizační síť, která je průběžně rozšiřována v rámci nové zástavby. Část obce Vašírov, ve které
je cca 65 čísel popisných, vlastní kanalizační ani ČOV nemá. V současné době je zpracován
projekt na vybudování kanalizační sítě, který se zatím nepodařilo zrealizovat z důvodu celkových
vysokých nákladů a z toho vyplývající výše průměrných nákladů na jednoho obyvatele.
Obec Lány je kompletně plynofikována a teplo je vyráběno v převážné míře plynovými kotli
v jednotlivých rodinných domech.
V obci je plně funkční napájecí a distribuční systém elektrické energie. V letech 2010-2012
byla provedena kompletní rekonstrukce NN, kdy nadzemní rozvody byly sneseny a všechny tyto
rozvody jsou uloženy v zemi. Obec je vybavena veřejným osvětlením, které bylo v posledních
10letech kompletně zrekonstruováno.
Od roku 2007 obec provozuje malý sběrný dvůr jako odloučené pracoviště Městského
podniku služeb Kladno, kde občané mají možnost odložit velkoobjemový odpad, bio odpad, elektro
odpad, staré šatstvo a železný odpad. Dále je v obci vybudováno 9 kontejnerových míst na tříděný
odpad – plasty, papír, sklo a tetrapaky.
Informační centrum je umístěno v Muzeu T.G. Masaryka a slouží návštěvníkům nejen obce,
ale i zámeckého parku. Dále je zde instalován bezdrátový obecní rozhlas, obec spravuje své
webové stránky a pro lepší informovanost je využíván mobilní informační systém MOBISYS – Moje
obec.
Dopravní obslužnost obce je na velmi dobré úrovni a je rozdělena do dvou částí. Spojení
s okresním městem Kladno zajišťuje firma ČSAD s.r.o. Kladno, a to v rámci kladenské integrované
dopravy. Spojení s hlavním městem Praha a vedlejšími okresy Rakovník a Louny zajišťuje firma
Anexia s.r.o. Rakovník.
Na území obce jsou zřízeny i zvláštní stezky pro cyklisty, které navazují na cyklostezky
okolních obcí a okresního města Kladna. Tyto cyklostezky pak dále navazují na cyklotrasy, které
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jsou vyznačeny v mapách a jsou vedeny po málo frekventovaných silnicích 3. třídy, místních
komunikací, lesních a polních cestách. Přes katastrální území obce je také vedeno několik
turistických tras, převážně navazujících na turistické trasy v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
Občanská infrastruktura
V obci sídlí Obecní úřad Lány s vlastní matrikou a obřadní síní. Obec má zřízeny dvě příspěvkové
organizace – mateřskou a základní školu. Mateřská škola byla v roce 2012 kompletně
rekonstruována a navýšena kapacita, která umožňuje v současné době umístění 100 dětí ve věku
3-6let. Základní škola Ch.G. Masarykové má k dispozici dvě budovy pro první a druhý stupeň. Obě
tyto budovy byly v minulých letech také kompletně rekonstruovány a zatepleny. V současné době
navštěvuje základní školu 202 žáků. V budově prvního stupně se nachází také místní knihovna,
která byla v roce 2012 vybavena novým zařízením s elektronickým výpůjčním systémem.
V knihovně se nachází okolo 7000 svazků.
K občanské vybavenosti patří také pošta, tři obchody, tři restaurace a malý hotel
s ubytovací kapacitou 36 lůžek.
Základní zdravotnickou péči poskytuje obvodní, dětský a zubní lékař a v obci je také
zřízena lékárna. Obec provozuje, v rámci Okresní pečovatelské služby Nové Strašecí, malý dům
s pečovatelskou službou pro seniory s kapacitou 8 míst.
Pro sportovní vyžití je v obci Lány k dispozici fotbalový stadion, víceúčelové sportovní hřiště
s umělým povrchem, atletickou dráhou a hřištěm pro petangue. Dále se zde nachází tenisový areál
se 4 kurty a součástí tohoto areálu je také sauna. U základní školy se nachází sportovní hřiště,
vybavené pro florbal, malou kopanou, nohejbal a košíkovou. V minulých letech obec vybudovala
také dvě dětská hřiště. Jedno v Lánech u Židovského rybníka a druhé v části obce Vašírov, kde je
součástí i volejbalový kurt a hřiště pro malou kopanou. V obci působí velké množství sportovních
spolků. Největším spolkem je TJ Sokol, který sdružuje oddíly volejbalu, stolního tenisu, aerobiku a
šachů. Dále je to tenisový klub, fotbalový klub, hokejový klub, kynologický spolek a jezdecká stáj.
Kulturní vyžití v naší obci je na velmi vysoké úrovni. Konají se zde pravidelné kulturní akce
– Reprezentační ples obce, pálení čarodějnic, staročeské máje, kulinářský jarmark, Masarykova
vatra, rocková Nakopanina, voňavý advent, Lánské letní slavnosti. V obci také působí smíšený
pěvecký sbor Chorus Laneum, který pořádá pravidelné koncerty v obci a blízkém okolí. Dále je zde
i amatérský divadelní spolek Tyrš. V obci aktivně pracují i spolky zahrádkářů, včelařů, baráčníků,
hasičů, leteckých a lodních modelářů. V neposlední řadě jsou to i nově vzniklé spolky Naše Lány,
Náš Vašírov a Mládež sobě, které se věnují převážně mladé generaci. Spolek Naše Lány
provozuje i mateřské centrum Domeček a spolek Mládež sobě provozuje klubovnu a posilovnu.
Díky těmto aktivitám získala obec Lány titul Obec přátelská rodině v roce 2010.
V roce 2008 získala obec Modrou stuhu za společenský život v rámci soutěže Vesnice roku.
V roce 2009 se Lány staly Vesnicí roku Středočeského kraje a v celostátním kole se umístily na
druhém místě.
Na území obce působí Školní zemědělský podnik České zemědělské univerzity v Praze a
Lesní správa Kanceláře prezidenta republiky. V obci také působí velké množství drobných
živnostníků – autoopravny, kadeřnictví, manikúra a pedikúra, masáže, cestovní agentury, apod.
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3. HISTORIE A ZAJÍMAVOSTI OBCE LÁNY
Název obce
Pojmenování obce Lány je pravděpodobně odvozeno od slova lán, které sloužilo jako označení
jednotky plošné míry polnohospodářských pozemků; asi 20 ha. Zemědělská půda však činí
pouhou jednu čtvrtinu katastrální výměry obce, téměř dva a půl tisíce hektarů připadá na půdu
lesní. Však také téměř všechno, co se v historii Lán odehrálo, přímo či nepřímo souvisí s tím, že
Lány jsou lokalizovány na relativně dobře přístupném severním okraji křivoklátských lesů.
Stopami historie
Lánský zámek
Jednopatrový lovecký zámek vybudoval v letech 1592 – 1593 císař Rudolf II. Fürstenberkové r.
1824 provedli nákladem 40 802 zlatých nástavbu druhého patra, která silně potlačila původní
pozdně renesanční ráz budovy. Současný exteriér je výsledkem eklektické přestavby z let 1902 –
1903. Poslední stavební úpravy krátce po r. 1921 projektoval architekt Pražského hradu Josip
Plečnik. V současné době slouží zámek jako přechodné sídlo prezidenta republiky a je veřejnosti
nepřístupný.

Kostel Nejsvětějšího jména Ježíš
Marie Anna z Valdštejna, provdaná za knížete Viléma Arnošta z Fürstenberka, dala v letech 1748
– 1752 nákladem 14 344 zlatých vybudovat rokokovou zámeckou kapli Nejsvětějšího jména Ježíš,
propojenou se zámeckou budovou. Budovu projektoval architekt František Ignác Prée, realizoval ji
stavitel Slon. Výzdoba interiéru je dílem sochařů Josefa Jelínka, Richarda Prachnera a Ignáce
Platzera, malíře Franze Barberriho, mramoráře Josefa Lauermanna a dalších. Od r. 1850 slouží
zámecká kaple jako lánský kostel.
Zámecký park
R. 1785 zřídil M. G. Stumpf ve stísněném prostoru kolem zámku malé arboretum a rozárium. Po
zavezení vodního příkopu a odstranění valů byl r. 1852 za Karla Egona II. z Fürstenberka založen
anglický park s rybníkem a drobnými plastikami; tehdy módní přírodní krajina. Skleníková část
pochází z roku 1880. Současná podoba parku po r. 1921 je dle projektů J. Plečnika. Zámecký park
je přístupný veřejnosti každoročně v období od soboty před velikonočními svátky do 2. listopadu ve
středu a ve čtvrtek od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu, a v neděli a o svátcích od 10:00 do 18:00
hodin a také ve výroční dny narození a úmrtí prvního prezidenta republiky T. G. Masaryka.
Hrob rodiny Masarykových
Lánský hřbitov byl vysvěcen r. 1833. Je zde pohřben první prezident naší republiky Tomáš
Garrigue Masaryk (7. 3. 1850 – 14. 9. 1937), jeho choť Charlotta G. Masaryková (20. 11. 1850 –

Obec Lány
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány
IČ: 0243981, Středočeský kraj

tel:: +420 313 502 041
fax: +420 313 502 079
info@obec-lany.cz
www.obec-lany.cz

13. 5. 1923), jejich syn Jan Masaryk (14. 9. 1886 – 10. 3. 1948), československý ministr
zahraničních věcí, a jejich dcera Alice Masaryková (3. 5. 1879 – 29. 11. 1966).
Lánská obora a naučná stezka
V r. 1713 zřídili Valdštejnové v severní části Křivoklátska velkou oboru, aby mohli pořádat slavné
hony pro císařský dvůr. Reprezentační charakter měla obora i za Fürstenberků a podržela si ho až
dodnes. V současné době má obora rozlohu 3000 ha (30 km2) a spravuje ji Kancelář prezidenta
republiky prostřednictvím své příspěvkové organizace Lesní správa Lány. Obora není přístupná
veřejnosti.
Nejbližším okolím Lánské obory vede značená naučná stezka s informačními tabulemi,
která během příjemné procházky představí návštěvníkům zdejší přírodní prostředí, rostlinstvo i
živočichy, zejména vysokou zvěř, jejímuž chovu obora už po tři sta roků slouží. Součástí naučné
stezky je ojedinělá vyhlídka, odkud je možno pozorovat lesní zvěř, jak v lese přirozeně žije.
Muzeum T. G. Masaryka
Z barokního fürstenberského špýcharu poblíž zámku vzniklo r. 2003 Muzeum T. G. Masaryka
s badatelnou, s přednáškovým sálem a s malou kavárnou. K nejvzácnějším exponátům patří
posmrtné masky T. G. Masaryka a jeho manželky Charlotty, pozoruhodné jsou expozice týkající se
první světové války a meziválečného Československa. Objekt je díky citlivé rekonstrukci působivý i
po architektonické stránce.
Socha T. G. Masaryka
Dne 6. března 2010 spatřil po čtyřiasedmdesáti letech nejrůznějších peripetií před Muzeem světlo
světa jezdecký pomník prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Jedná se o mírně
nadživotní (výška 316 cm) bronzovou sochu na nízkém pískovcovém podstavci, jejímž autorem je
akademický malíř a sochař Petr Novák.

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Katastrální území obce Lány tvoří ze dvou třetin lesní porosty a z jedné třetiny pole využívané
převážně na zemědělskou výrobu. V obci není žádný průmysl a ovzduší v obci se velmi zlepšilo po
roce 1992, kdy byla provedena plynofikace. Další velký význam na zlepšení kvality ovzduší a
životního prostředí v obci má nový obchvat obce, který byl uveden do provozu v roce 2009, čímž
byla vyloučena nákladní doprava z centra obce. V obci Lány je kladen velký důraz na zeleň. Obec
má zpracovanou kompletní pasportizaci všech stromů, nacházejících se v obytné části obce a
pravidelně dbá na výsadbu nových stromů a zeleně.
Otevřením nového sběrného dvora v roce 2007, došlo k eliminaci černých skládek v okolí
obce. Velký podíl na kvalitě životního prostředí v obci má také úzká spolupráce s Kanceláří
prezidenta republiky - Lesní správou Lány, která obhospodařuje lesy na katastrálním území obce.
Na polích v katastrálním území hospodaří Česká zemědělská univerzita Praha - Školní
zemědělský podnik Lány.
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5. ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY OBCE
Obec Lány má zpracovaný, projednaný a schválený Územní plán obce z roku 2002. V roce 2006
byla schválena Změna územního plánu č.1. Tento materiál je územním koncepčním materiálem
dlouhodobého charakteru, podle kterého byly vytvořeny podmínky pro další rozvoj obce.
V současné době je zadáno zpracování nového územního plánu obce Lány. Předpoklad jeho
závěrečného projednávání je rok 2015. Hospodaření obce v roce 2014 bylo uzavřeno s přebytkem
ve výši 3.192.949,- Kč, když celkové příjmy byly ve výši 27.739.407,- Kč a výdaje 24.546.458,- Kč.
Na rok 2015 byl schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 25.100.000,- Kč.
Přehled realizovaných projektů období 2007-2014
Název akce

Doba
realizace

Náklady (v
tis.Kč vč DPH)

Způsob
financování

Podpora/vl.zdroje

Výstavba dětského hřiště
Lány u Židovského rybníka

2007

522

MMR

60/40

2007

251

50/50

Lánský kulturní maraton

2007

100

Lánské letní slavnosti

2007

70

Propagační materiály
cestovního ruchu

2008

112

Hasičská technika

2008

72

Zvýšení bezpečnosti v obci

2008

461

Lánské letní slavnosti

2008

75

Dětské hřiště Vašírov

2008

568

Hasičská technika

2009

120

Czechpoint
Zateplení budovy ZŠ Lány
1.stupně
Rekonstrukce fotbalových
kabin
Chodník Lány-Slovanka
Rekonstrukce komunikace
Na Ohradech

2009

58

2009

4.895

POV STČ
Středočeský
kraj
Středočeský
kraj
Středočeský
kraj
Středočeský
kraj
Středočeský
kraj
Středočeský
kraj
Středočeský
kraj
Středočeský
kraj
MV ČR
SFŽP,
ERDF/FS

2009

670

MMR

90/10

2010

2.500

75/25

2010

750

Rok na vsi

2010

90

MMR
Středočeský
kraj
Středočeský
kraj
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Středočeský
kraj
Středočeský
kraj
Středočeský
kraj
ROP Střední
Čechy

Rekonstrukce komunikace na
lánském hřbitově

2011

990

Hasičská technika

2011

200

PC vybavení knihovny

2011

55

2012

7.300

2013

9.047

SFŽP, EFRR

65/35

2013

1.650

SFDI

65/35

2013

3.449

SFŽP, EFRR

90/10

Rekonstrukce a rozšíření
kapacity MŠ Lány
Snížení energetické
náročnosti ZŠ Lány
Prodloužení cyklostezky
Lány-Tuchlovice
Snížení imisní zátěže –
zametací vůz

90/10
90/10
90/10
85/15

Přehled připravovaných projektů na období 2015-2018
Název akce
Rekonstrukce chodníků ulic
Zahradní, ČS.Armády, Berounská
Výstavba kanalizace a ČOV v části
obce Vašírov
Zateplení DPS Lány
Výměna veřejného osvětlení v ulici
U Kasáren
Zateplení fasády a výměna oken na
budově obecního úřadu
Revitalizace okolí Židovského
rybníka v Lánech
Oprava místních komunikací Pod
Kopaninou, Školní, U Špýcharu
Výstavba místní komunikace –
spojka U Lipky – obchvat obce
2. a 3. etapa kamerového systému
Propojení chodníku v ulici Zámecká
s chodníkem Lány-Slovanka
Úprava školního kampusu
Rekonstrukce sportovního hřiště
v Lesní ulici (bývalé kynologické
cvičiště)
Obnovení křížků v okolí obce
Rekonstrukce polní cesty – Bílá
cesta

Obec Lány
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány
IČ: 0243981, Středočeský kraj

Předpokládaná
doba realizace

Předpokládané
náklady (tis. Kč)

2015-2018

8.000

2017-2018

20.000

2015

3.000

2016

500

2016

4.000

2016-2018

8.500

2015-2017

2.500

2016

1.000

2015-2016

1.300

2016

1.200

2015-2016

950

2016-2018

2.500

2016-2018

500

2017-2018

3.000

Způsob
fin.

Podpora/
vl. zdroje
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Rekonstrukce polní cesty – nad
lihovarem
Parkoviště u hřbitova

2017-2018

2.200

2016

1.400

2016-2017

850

2017

1.300

2016

500

2017

300

2017-2018

850

2018

1.200

Obnovení lánské brány

2016-2018

1.400

Pořízení mobilní úklidové techniky

2016-2018

2.500

Dokončení chodníku Lány Slovanka

2017-2018

1.300

Kontejnerová hnízda

2015-2017

500

Křižovatka Masarykovo náměstí

2017-2018

1000

Sportoviště ulice Za Humny
Rekonstrukce komunikace U
Kasáren
Revitalizace břehů lánského potoka
Výsadba zeleně v okolí lánského
hřbitova
Zalesnění obchvatu
Výstavba chodníku ve Vašírově

Chodník Křivoklátská západ

2017

700

Přehled připravovaných akcí vychází ze schváleného programu obnovy venkova na období 20152018. Na akce „Rekonstrukce chodníků Čs. Armády“, „Zateplení DPS“ a „Revitalizace okolí
židovského rybníka“ jsou již vypracovány projektové dokumentace. V současné době se
zpracovává projektová dokumentace na „Propojení chodníků v ulici Zámecká“ a je zadáno
zpracování PD na „Výstavbu kanalizace a ČOV Vašírov.“, výstavbu nového sběrného dvora a
zateplení budovy obecního úřadu.
Dále jsou zpracovány studie na akce – „Obnovení křížků v okolí obce“, „Obnovení lánské brány“ a
„Úprava školního kampusu“.

Schváleno zastupitelstvem obce Lány 23. 2. 2015 Usnesením č. 2/2015/8.
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