
Základní informace:
počet obyvatel města Poličky – 8 880•	
poloha města – na pomezí Čech a Moravy,  •	
nadmořská výška 555 m n. m.
dopravní dostupnost – městem prochází silnice I/34 (Havl. •	
Brod – Svitavy), vzdálenost dalších větších měst – Svita-
vy cca 20 km, Litomyšl cca 20 km, Hlinsko cca 30 km. Dále 
městem prochází železniční trať Žďárec u Skutče – Svitavy. 
Nejbližší dálnice je v Humpolci a v Hradci Králové (cca 80 
km). Letecké spojení je v Brně (cca 90 km), sportovní letiště 
v Lezníku (cca 3 km).

Historie, památky:

V roce 1265 nechal český král Přemysl Otakar II. založit město, coby 
jeden z opěrných bodů jeho království. Toto město dostalo název 
Polička. Již v polovině 14. století bylo město vydlážděno a uprostřed 
náměstí vystavěna gotická radnice. Původní dřevěné či hrázděné 
domy kolem čtvercového náměstí byly postupně přestavovány na 
kamenné. V tomto období se již začalo s budováním městského 
opevnění, které chránilo město před vpády cizích vojsk.mezi vý-
sady královského věnného města patřilo užívání práva mílového, 
várečného a hrdelního. tato práva byla stvrzena panovníkem a do-
kládala tehdejší význam Poličky v českém království. Zlatým věkem 
poličského měšťanstva bývá nazýváno 18. století, kdy Polička pa-
třila mezi nejvýstavnější česká města. V tomto období byl vytvo-
řen morový sloup na náměstí (1727 – 1731) jako dík za uchránění 
města před morem roku 1713. Tehdy byla postavena také barokní 
radnice na místě zbořené původní gotické (1739 – 1744). Jednou 
z největších dominant města je kostel sv. Jakuba vystavěný v no-

vogotickém stylu (1853 – 1865). Při stavbě kostela byla v jeho věži 
vybudována světnička pro „strážce proti ohni“. Právě v ní se v roce 
1890 narodil pozdější světově proslulý hudební skladatel Bohuslav 
Martinů. Jeho inspirací byla atmosféra města i poutavá krajina, kte-
rou pozoroval z výšky své rodné světničky po celé dětství. Městu 
Polička patří nedaleký raně gotický hrad Svojanov, kdysi romantic-
ké sídlo královny Kunhuty a rytíře Záviše z Falkenštejna.
Zajímavosti – prstenec městského opevnění, barokní radnice, Ma-
riánský sloup.

Současnost:

kultura – Tylův dům (divadlo, koncerty, kino, divadelní spo-•	
lek), Městské muzeum a galerie, Centrum Bohuslava Martinů, 
barokní radnice, městské hradby, rodná světnička Bohuslava 
Martinů, hrad Svojanov, pravidelně pořádané kulturní akce 
(např. hudební festivaly).

sport – letní stadion – fotbalové hřiště, hokejbalové hřiště, •	
atletická dráha, kemp; koupaliště, krytý plavecký bazén, teni-
sové kurty, tři sportovní haly, sokolovna, bowling, zastřešený 
zimní stadion, lyžařská sjezdovka, trasy pro běžecké lyžování, 
turistická stezka, trasy pro cykloturistiku, areál rybníků (pře-
hrad) pro rybolov.

služby – banky, pojišťovny, hotely, penziony, restaurace, 4 čer-•	
pací stanice, nemocnice, poliklinika, pošta, domov důchodců, 
dům s pečovatelskou službou, informační centrum.

Průmysl:

strojírenství, stavebnictví, dřevozpracující a nábytkářský, potravi-
nářský, zemědělství, lesnictví, obchod, rybolov.     

Průmyslová zóna v Poličce



Vzdělávání, výchova:

5 mateřských škol, 2 základní školy, speciální základní škola, 3 střední 
školy.

Podpora investic:

Město Polička věnuje pozornost podpoře podmínek pro přicházející in-
vestory. V roce 2005 byla vybudována 1. část průmyslové zóny na ul.  
T. Novákové. Nyní je budována dopravní a technická infrastruktura pro 
2. část průmyslové zóny, která bude navazovat na 1. část.

Kontakty:

Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01  Polička, tel.: 461 723 888, 
fax: 461 725 926, e-mail: urad@policka.org, www.policka.org.

Kontaktní osoba pro investory: Ing. Sonja Škrabalová, vedoucí majetko-
právního odboru MěÚ v Poličce, tel.: 461 723 810,  
e-mail: skrabalova@policka.org.

Připravovaná průmyslová zóna v Poličce:

Pozemky leží na severním okraji Poličky, na konci zástavby v blízkosti 
silnice II/360 a v blízkosti nádraží ČD i ČSAD, v katastrálním území města 
Poličky. Plocha pozemků je 4,79 ha a jsou ve vlastnictví města Poličky. 
Pozemky jsou určeny jako plochy smíšené výrobní (průmysl, výroba, 
obchod, sklady) a nacházejí se v mírně svažitém terénu. Na hranicích 
pozemků nebo v jejich blízkosti se nacházejí nebo v brzké době budou 
nacházet veškeré inženýrské sítě. nyní se realizuje komunikační napoje-
ní budoucí průmyslové zóny ze silnice II/360.

Dopravní dostupnost:

železnice – v těsné blízkosti průmyslové zóny•	

silnice – II/360 v těsné blízkosti průmyslové zóny•	

dálnice – cca 80 km (Humpolec, Hradec Králové)•	

letiště – cca 90 km (Brno), sportovní letiště cca 3 km (Lezník)•	

Technické ukazatele:

pozemky pro průmyslovou zónu, kat. území Polička•	

město 572 01  Polička•	

okres Svitavy•	

kraj Pardubický•	

rozloha pozemků 4,79 ha•	

vlastnictví - město Polička•	

pozemky jsou v mírně svažitém terénu•	

Infrastruktura lokality:

elektrická energie – vrchní vedení VN 35 kV •	
v blízkosti hranic pozemků

pitná voda – vodovod PVC DN 150, přípojky rPE 63 •	
na hranici pozemků

kanalizace splašková – PVC DN 300 – v blízkosti hranic pozemků•	

kanalizace dešťová – PVC DN 550 – v blízkosti hranic pozemků•	

plynovod – bude v brzké době realizován včetně přípojek.•	

Financováno z Regionálního opeRačního  
pRogRamu Regionu soudRžnosti  

seveRovýchod.


