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ÚVOD                                       

                                                                                   
  

Práce je zaměřena na zpracování rozvojového dokumentu, kterým je strategie rozvoje 

Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory.  

 Cílem strategie rozvoje je vytvořit střednědobý strategický dokument, který 

na základě analýzy území, společenských podmínek a trendů vývoje, formuluje opatření 

a aktivity pro dosažení cílů rozvoje mikroregionu.    

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část ve stručnosti 

přiblíží současný legislativní rámec existence dobrovolných svazků obcí (DSO) a jejich 

význam pro rozvoj venkova. Praktická část zahrnuje několik etap. První etapa obsahuje 

především analytické práce, tj. vytvoření socioekonomické charakteristiky (tzv. profilu) 

DSO. Pro analýzu současného stavu a možných vývojových tendencí ve vybraných 

oblastech struktury společnosti, hospodářství a dalších podmínek území byly použity 

dostupné statistické údaje doplněné o dotazníkové šetření mezi starosty k aktuální 

situaci v obcích.  

Syntetické zhodnocení provedených analýz představuje problémová analýza 

a tzv. SWOT analýza. Cílem SWOT analýzy je identifikovat silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, které vyplývají z provedeného hodnocení mikroregionu.  

Definování hlavních problémů území DSO a rozbor silných stránek, slabých stránek, 

možností a ohrožení daného území následně vytvoří východisko pro stanovení 

a formulaci rozvojových cílů a záměrů. 

Jedním z důležitých poslání územních samosprávných celků je zajišťovat 

veřejné služby pro své občany a v souladu s jejich potřebami. Za centra ekonomického 

a sociálního rozvoje se v Evropě považují především městské průmyslové aglomerace. 

Neméně důležitý, ale je i význam venkovských oblastí, který tvoří v ČR asi 75 % celé 

rozlohy území.  

Po často vynucené a jen formální integraci obcí v letech 1960 – 1989, došlo 

počátkem 90. let ke značné fragmentaci v podobě jejich osamostatňování. V krátké době 

se tak počet obcí zvětšil o polovinu a ustálil se na počtu přibližně 6250 obcí.
1
 

Zkoumány byly nejen důvody rozpadu obcí, ale i výzkum meziobecní spolupráce, kdy 

konkrétním aspektem spolupráce vznikl na lokální úrovni nový politický subjekt 

v podobě dobrovolných svazků obcí, které mají svoji právní subjektivitu, svoje volené 

                                                 
1
 Vajdová, Z. a kolektiv (2006).  Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 

1990. Praha: Sociologický ústav AV ČR, str. 16 
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orgány a postupně získávají respekt při prosazování cílů, za jejichž účelem byly 

založeny. Na území ČR v současné době existuje 442 mikroregionů,
2
 nejčastěji 

dobrovolných svazků obcí (některé činnost nevyvíjejí).  

Problematikou venkova a mikroregionů se v posledních deseti letech zabýval 

výzkumný tým z okruhu Sociologického ústavu AV ČR. Například odborný kolektiv 

pod vedením Zdenky Vajdové popsal proces osamostatňování dříve sloučených obcí 

z počátku 90. let 20. století. Řešil otázku, jak v této situaci rozdrobenosti obcí, zajistit 

efektivní veřejnou správu a jaký dopad bude mít vlna vzniku nových forem meziobecní 

spolupráce.
3
  

Spolupráci, partnerství a participaci v místní veřejné správě řešil tým Daniela 

Čermáka a Jany Vobecké, kteří se zabývali mimo jiné praktickými výzkumy   v terénu 

představující dotazníková šetření mezi občany, ale také s aktéry veřejného dění – 

úředníky samospráv, podnikateli a zástupci neziskových organizací.
4
 Z organizací 

působících v regionech to jsou např. výzkumy Centra pro komunitní práci.
5
 Dlouhodobě 

sleduje vývoj venkovského osídlení také Radim Perlín.
6
 

Pokud chceme porovnávat situaci v oblasti spolupráce obcí s vyspělými 

evropskými zeměmi, zjistíme, že tam je nejen nástrojem řešení problémů spojených 

s velikostí obcí, ale napomáhá také vyvažovat globalizační tendence zasahující úroveň 

politiky a veřejné správy. Jako zajímavý příklad lze uvést situaci ve Francii, kde 

v současné době existují v oblasti municipalit městská společenství (communautés 

urbanie), společenství aglomerací (communautés d´agglomération) a společenství obcí 

(communautés de commune). Poslední jmenovaná jsou orientovaná na venkovské 

prostředí a malá města do 15 tisíc obyvatel. Tyto tři instituce zahrnuly téměř 75 % 

všech municipalit s počtem 45 milionů obyvatel.
7
 Tento stav je výsledkem zákona 

o posílení a zjednodušení spolupráce (Chevenement Act) z r. 1999, který zredukoval 

formy spolupráce obcí a představoval prakticky přímé donucení doprovázené ovšem 

silnými finančními pobídkami. Tento soustředěný tlak ovšem znamenal také úspěšný 

                                                 
2
 MMR ČR (2014). Monitoring mikroregionů [online]. Brno: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ústav 

územního rozvoje [citováno 5.6.2014]. Dostupný z WWW: http://www.uur.cz/iMR/iMR.asp  
3
 Vajdová, Z., Čermák, D., Illner, M. (2006).  Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního 

zřízení v roce 1990. 1. vydání, Praha: Sociologický ústav AV ČR.  
4
 Čermák, D., Vobecká, J a kol. (2011) Spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě. 

1. vydání, Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se sociologickým ústavem AV ČR, ISBN 

978-80-7419-067-4 (SLON), ISBN 978-80-7330-202-3 (SoÚAV ČR). 
5
 Škrabal, I. a kolektiv: Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionu, Přerov, 2006:  Centrum 

pro komunitní práci střední Morava, ISBN: 80-86902-39-0. 
6
 Perlín, R., Kučerová, S. Kučera, Z. (2010). Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie – sborník 

České geografické společnosti, roč. 115, číslo 2. 
7
 Vajdová, Z. a kolektiv (2006).  Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 

1990. Praha: Sociologický ústav AV ČR, str. 39 

http://www.uur.cz/iMR/iMR.asp
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návrat státu do místní veřejné správy. Podařilo se tedy reorganizovat místní vlády 

na nový systém, v němž několik tisíc intermunicipálních vlád hraje stále důležitější roli 

v oblasti politik, jako je ekonomický rozvoj, plánování, sociální bydlení, ochrana 

přírody a další.
8
 

                                                 
8
 „tamtéž“ 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vymezení dobrovolných svazků obcí v právním řádu ČR 

Po společenských změnách v roce 1989, v rámci reformy obecních samospráv, 

vstoupil s účinností od 24. 11. 1990 v platnost zákon č. 367/1990 Sb. o obcích, který 

svojí novelizací č. 302/1992 Sb. umožnil od 1. 7. 1992 vznik dobrovolných svazků obcí. 

Touto novelizací byl upraven legislativní rámec pro pozdější vznik stovek svazků obcí, 

které se mohly nejprve sdružovat pouze pro zákonem taxativně jmenované oblasti 

spolupráce v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, provozování zařízení 

sloužících k uspokojování potřeb občanů a životního prostředí. Historicky prvními 

volbami do zastupitelstev krajů nabyl účinnosti zcela nový zákon o obcích č. 128/2000 

Sb. Ten v ust. § 49 a následujících výrazně rozšířil účel pro sdružování obcí do svazků 

a upřesnil některé podrobnosti související s jejich založením. Svazky obcí tak 

v současné době představují veřejnoprávní korporace, které mají právo zakládat 

dobrovolné svazky obcí za účelem prosazování svých společných zájmů a kompenzovat 

tak problémy související s jejich velikostí a omezenými možnostmi finančními 

i politickými.  

Důvody dobrovolné spolupráce obcí existují v současné době ze dvou důvodů:  

- mikroregiony vzniklé a fungující za účelem konkrétní investiční akce (např. 

infrastrukturní stavby apod.), 

- mikroregiony vzniklé s cílem obecného rozvoje území, který je specifikován 

strategickým plánem rozvoje daného území.
9
 

  Svazek se po svém založení stává právnickou osobou, která vede účetnictví 

podle zákona o účetnictví. 

Rozvoj venkova, který s existencí dobrovolných svazků obcí úzce souvisí, 

je v současné době podporován jak na národní, tak i nadnárodní – evropské úrovni. 

Vymezení DSO Region Orlické hory 

 Dobrovolný svazek obcí Region Orlické hory (dále v textu označován jako 

„DSO ROH“ nebo „svazek“ nebo „mikroregion“) byl založen na podzim 1992 

za účelem podpory hospodářsko-sociálního a kulturního rozvoje a obnovy venkova. 

Dále je jeho cílem rozvoj členských obcí svazku s cílem napomoci celkovému rozvoji 

a prosperitě mikroregionu a jeho obyvatel. Svazek patří mezi jeden z nejstarších 

v Královéhradeckém kraji. Na počátku jeho vzniku byla potřeba ze strany obcí utvořit 

                                                 
9
 Škrabal, Ivo a kolektiv (2006). Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionu, Přerov:  

Centrum pro komunitní práci střední Morava, 2006, str. 23 
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sdružení obcí v oblasti Orlických hor a podhůří a připravit se tak na realizaci záměrů, 

přesahujících svým rozsahem a významem jednotlivé členské obce. Mezi oblast jejich 

zájmu patřil v počátcích především cestovní ruch, který má v Orlických horách 

dlouholetou tradici a období po r. 1989 otevíralo nové možnosti přilákat do hor turisty 

a především vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Orlické hory 

sousedí s polským Kladskem (součást Dolnoslezského vojvodství), které patří přírodou 

a kulturním dědictví mezi jedno z nejkrásnějších oblastí Polska. Do druhé poloviny 

90. let však byla statní hranice neprostupným koridorem. Státní hranici zde tvoří 

přirozený tok řeky Divoká Orlice. Navíc na tomto úseku nebyl od r. 1945 v provozu 

žádný hraniční přechod. Takový stav přirozeně přímo vybízel ke zboření této poslední 

„železné opony“.  

 Mezi zakládající členy svazku tehdy patřilo celkem 27 obcí okresu Rychnov 

nad Kněžnou.
10

 V současné době má DSO ROH celkem 22 členských obcí: Bačetín, 

Bartošovice v O. h., Bohdašín, Borová, Bystré, Česká Čermná, Deštné v O. h., Dobré, 

Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v O. h., Orlické 

Záhoří, Podbřezí, Rokytnice v O. h., Říčky v O. h., Sedloňov, Sněžné a Val. 

V průběhu 20 let své existence se mikroregion zaměřoval především na projekty 

sloužící pro rozvoj cestovního ruchu. Jednalo se například o problematiku strojově 

upravovaných lyžařských běžeckých tras, které byly po zpracování projektové 

dokumentace v r. 2000 schváleny územním rozhodnutím a jsou dodnes udržovány. 

Nemálo projektů také vzniklo pro zviditelnění Orlických hor v očích turistické 

veřejnosti. Pravidelná účast mikroregionu na veletrzích cestovního ruchu poskytuje 

možnost prezentace činnosti svazku i dalších aktérů cestovního ruchu. Vedle výstavby 

infrastruktury pro cestovní ruch v podobě turistických map, označníků a odpočívadel 

byla uvedena v život také soutěž Kačenčina pohádková říše, kdy turisté sbírají 

do vandrovních knížek při návštěvě jednotlivých členských obcí svazku pamětní razítka 

patronů obcí, za něž obdrží následně upomínkovou cenu za návštěvu tohoto území.  

Po roce 2005 se ve svazku začala projevovat jistá nespokojenost s dalším 

směřováním svazku, který byl příliš úzce směřován do oblasti rozvoje cestovního ruchu. 

Některé obce dokonce svoje členství v mikroregionu zrušily. Vedení mikroregionu 

                                                 
10

 Byly to obce: Bačetín, Bartošovice v O. h., Bohdašín, Bystré, Deštné v O. h., Dobré, Dobřany, 

Chlístov, Janov, Javornice, Kounov, Liberk, Lukavice, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice v O. h., Orlické 

Záhoří, Osečnice, Pěčín, Podbřezí, Rokytnice v O. h., Říčky v O. h., Sedloňov, Slatina n. Z., Sněžné, Val 

a Zdobnice. V únoru 2003 přistoupil ke svazku městys Nový Hrádek.  Po vzniku Dobrovolného svazku 

obcí Mikroregion Rychnovsko v lednu 2004 dalo postupně přednost členství v tomto „konkurenčním“ 

svazku celkem 7 obcí (Javornice, Liberk, Lukavice, Pěčín, Slatina n. Z. Osečnice a Zdobnice). V únoru 

2004 vstoupila do svazku obec Česká Čermná a v březnu 2005 obec Borová, obě z okresu Náchod. 
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začalo na tuto kritiku reagovat a rozvíjet i další společné aktivity, které by vyhovovaly 

většímu počtu obcí. Pozornost svazku se zaměřila na projekty zlepšující infrastrukturu 

členských obcí. Jmenovitě lze uvést například zpracování pasportů komunikací 

a dopravního značení obcí, společný nákup dopravního značení, panelů s ukazatelem 

rychlosti a další prvky pro zvýšení bezpečnosti v obcích.  

O důvodech svojí existence a svých aktivitách, ale také o přírodním a kulturním 

bohatství svého území informuje svazek především prostřednictvím svých webových 

stránek www.orlickehory.eu.  

To, co svazku do dnešního dne chybí, je podrobnější strategie jeho rozvoje, což 

přirozeně brání  jasnějšímu definování jeho činnosti a tím i smyslu existence. V roce 

2009 byl proto narychlo přijat, alespoň stručný Strategický plán rozvoje.  

http://www.orlickehory.eu/
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A. ANALYTICKÁ ČÁST        

A.1 PROFIL ÚZEMÍ DSO REGION ORLICKÉ HORY 

A.1.1. Vybavenost území 

Přírodní podmínky a životní prostředí 

Území DSO ROH se nachází v Orlické oblasti, která je součástí Krkonošsko-

jesenické subprovincie, na území geomorfologických celků Orlické hory a Podorlická 

pahorkatina. Reliéf je výškově značně členitý, nejvyšším bodem je Velká Deštná (1115 

m n. m.), nejnižším pak niva Zlatého potoka (311 m n. m.). Jedná se o území 

přecházející z mírně teplé oblasti do oblasti chladné. 

Z hlediska teploty je území v rámci ČR podprůměrné – průměrná roční teplota 

je v Deštném v O. h. 6,6–6,8 °C a v Rokytnici v O. h. 7,6–7,8 °C. Průměrný roční úhrn 

se pohybuje v nižších oblastech kolem 700-800 mm. Ve vyšších polohách Orlických 

hor se pohybuje okolo 1 300 mm za rok.
11

 Počet dnů se sněhovou pokrývkou se 

pohybuje okolo 60. Díky rozmanitému geologickému podloží je území DSO ROH 

pestré ve složení půd. Převažují hnědé půdy kambizemě, která lemuje na svahovinách 

svorů a fylitů celé podhůří Orlických hor severozápadně od Rokytnice v Orlických 

horách až k Novému Hrádku. Vlastní masiv Orlických hor je pokryt podzolem. Podzoly 

jsou v nižších polohách mnohde vystřídány kryptopodzoly. Lesnatost je velmi vysoká 

(cca 50%). Nejrozsáhlejší lesní porosty leží na svazích Orlických hor. Jedná se většinou 

o nepůvodní smrkové monokultury, kdy původní skladba smíšených lesů byla vykácena 

již ve středověku. V posledních desetiletích je druhová skladba lesů již rozmanitější. 

Vodstvo je na území DSO ROH poměrně husté. Východní, jižní a jihozápadní částí 

protéká řeka Divoká Orlice, pramenící nedaleko za státní hranicí v Polsku. Mezi větší 

přítoky Divoké Orlice patří Bělá, Zdobnice a Rokytenka. Nejzápadnější část odvodňuje 

Dědina, v horním toku označovaná jako Zlatý potok. Severní část odvodňuje Olešenka 

ústící do Metuje. 

Na území DSO ROH se nachází Chráněná krajinná oblast Orlické hory, která 

byla vyhlášena v roce 1969. Svoji celkovou rozlohou 204 km
2
 zabírá přibližně 70 % 

území DSO. Bohatě jsou zastoupena i zvláště chráněná maloplošná území (2 národní 

přírodní rezervace - Bukačka a Trčkov, 11 přírodních rezervací - Bedřichovka, Černý 

důl, Hořečky, Hraniční louka, Jelení lázeň, Komáří vrch, Neratovské louky, Pod 

                                                 
11

  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. [online] Klimatické poměry, [citováno 2014-01-16], Dostupný 

z WWW: http://orlickehory.ochranaprirody.cz/zakladni-udaje-o-chko/klimaticke-pomery/ 
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Vrchmezím, Sedloňovský vrch, Trčkovská louka a Zemská brána, 7 přírodních památek 

Kačenčina zahrádka, Rašeliniště pod Předním vrchem, Sfinga, Skalecký háj, 

U Čtvrtečkova mlýna, U Kunštátské kaple a Velká louka). 

Na území mikroregionu se nachází automatická měřící stanice, která sleduje 

koncentrace emisí v ovzduší. Jedná se o. venkovskou stanici Polom v obci Sedloňov. 

Dle jejich výsledků měření je kvalita ovzduší na tomto území na stupních velmi dobrá 

až uspokojivá. 

V oblasti životního prostředí využívají členské obce státní dotace na snížení 

energetické náročnosti veřejných budov (školy, radnice, hasičské zbrojnice, kulturní 

domy).  

Bartošovice v O. h., Rokytnice v O. h. a Říčky v O. h. společně provozují 

prostřednictvím oprávněné osoby sběrný dvůr odpadů. V ostatních obcích zajišťují 

buď mobilní svoz, případně mají sběrná místa, která ovšem nesplňují zákonné 

podmínky pro jejich provoz.  Všechny obce jsou vybaveny sběrnými nádobami 

na recyklovaný odpad. V Bartošovicích v O. h., Orlickém Záhoří, Rokytnici v O. h. 

a Říčkách v O. h. pravidelně svážejí od občanů ve zvláštních nádobách také bioodpad.  

Vzhledem k rozlehlosti mikroregionu nezajišťuje sběr a další nakládání s odpadem 

jedna oprávněná osoba. 

Dopravní infrastruktura 

Na jižní straně DSO ROH směřuje do mikroregionu jediná regionální železniční 

trať z Doudleb nad Orlicí a Vamberka do Rokytnice v Orlických horách. Tato železnice 

vytváří poměrně časově konkurenceschopné napojení jihovýchodní strany mikroregionu 

do Hradce Králové (1 hod 26 min). Cestující jsou ovšem při cestování do krajského 

centra nuceni i několikrát přestupovat, což činí tento druh dopravy neatraktivní. 

Problémem je také nízká přepravní rychlost na této trati, která není až po Vamberk 

vybavena zabezpečenými železničními přejezdy. Kompletní rekonstrukcí kolejového 

svršku prošla trať v r. 1985–1986. 

Silnice, které protínají území mikroregionu, jsou převážně druhé a třetí třídy. 

Pouze katastrem obce Podbřezí prochází jediná silnice I. třídy č. 14., dále 8 silnic II. 

třídy. Silnice jsou až na výjimky v majetku Královéhradeckého kraje. Dle nastavené 

kategorizace silnic
12

 se jedná o silnice kategorie A–D, které je dělí na silnice II. a III. 

                                                 
12

 Usnesením Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/6/316/2013 ze dne 17. 6. 2013 bylo 

rozhodnuto o kategorizaci silniční sítě v majetku kraje. Toto usnesení vyvolalo nesouhlas, resp. 

nepochopení starostů obcí na území DSO ROH o smyslu této kategorizace. Doposud nebylo ze 

strany orgánů kraje dostatečně vysvětleno, jaký vliv bude mít kategorizace na opravy a údržbu 

jednotlivých úseků. 
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třídy krajského významu (A), okresního významu (B), zbývající silnice III. třídy (C) 

a silnice III. třídy bez významnějšího napojení (D). V posledních deseti letech prošla 

většina silnic II. třídy rozsáhlou obnovou včetně příslušenství komunikací (mosty, 

propustky). Tyto opravy byly z převážné většiny hrazeny z finančních prostředků 

strukturálních fondů EU. Nově byly také opraveny silnice spojující území mikroregionu 

se silniční sítí v Polsku. Jednalo se o hraniční přechody Bartošovice–Niemojów (pro 

motorová vozidla do 9 tun), Orlické Záhoří–Mostowice (pro motorová vozidla do 3,5 

tuny) a Olešnice–Kocioł (pro motorová vozidla do 3,5 tuny). Nadále zůstává 

nevyhovující stav silnic III. třídy. Silniční síť na území DSO ROH je z důvodu daného 

reliéfu krajiny a nepříznivých sklonových poměrů poměrně úzká a v některých úsecích 

nebezpečná, nezaručující rychlé a moderní spojení mezi sídelními útvary na území 

mikroregionu a spádovými obcemi s rozšířenou působností. Zlepšení stavu v této oblasti 

nelze vzhledem k existenci CHKO Orlické hory předpokládat. Obce v podhorské části 

mikroregionu mají přirozeně rychlejší přístup k navazující silniční a železniční síti ležící 

v okolí větších měst. V souladu s platnými Zásadami územního rozvoje 

Královéhradeckého kraje
13

 je na území mikroregionu plánována jedna nová dopravní 

stavba na silnici II/319 v prostoru Rokytnice v O. h., vedená pod označením DS 36. 

Jedná se o severozápadní silniční obchvat města směrem do Orlických hor. 

 

Technická infrastruktura a územně plánovací dokumentace 

 Vybavenost technickou infrastrukturou je vzhledem k podhorské a převažující 

horské poloze obcí na nižší úrovni. Plynofikace na území svazku zcela chybí. Síť 

veřejné kanalizace je zavedena v 11 obcích. V ostatních obcích není zavedena buď kvůli 

nízké hustotě osídlení, nebo nedostatku finančních prostředků. Veřejný vodovod je 

mimo Bohdašína a Janova vybudován ve všech obcích. Na dobré úrovni je distribuční 

soustava elektrické energie.  

 Informační a komunikační technologie jsou v obcích celkem dobře dostupné. 

Signálem mobilních operátorů jsou pokryty všechny obce. Nejhorší pokrytí má 

v horských obcích Vodafone.
14

 3G síť mobilního internetu je zavedena pouze 

v intravilánu města Rokytnice v Orlických horách.
15

 Slušné pokrytí mají obce v přenosu 

                                                 
13

 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje schválené usnesením č.22/1564/2011 

ze dne 8. září 2011, účinné od 16. listopadu 2011. 
14

 Mapa pokrytí - Vodafone CZ. [online] Mobilní internet, [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.vodafone.cz/mapa-pokryti/  
15

 O2. [online] Mapa pokrytí [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: http://www.o2.cz/osobni/199436-

mapa_pokryti_a_prodejen/?cid=csh-brand-12m9-aw-19264 
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bezdrátového internetu,
16

 kdy pouze 4 obce nejsou pokryty signálem (Dobřany, Janov, 

Kounov a Orlické Záhoří). 

 Územně plánovací dokumentace je významným nástrojem k ovlivňování 

územního rozvoje. Územní plán má zpracováno 21 obcí. Platný územní plán v tuto 

chvíli nemá obec Sněžné, která již zahájila tvorbu nového územního plánu. Stáří 

územních plánů v ostatních obcích se liší. Nejstarší z roku 1993 má Rokytnice. Tam 

bude v roce 2014 schvalován nový územní plán. V ostatních obcích se stáří pohybuje 

v rozsahu let 1995–2011. V souvislosti s přijatou novelou č. 257/2013 Sb., kterým byl 

novelizován § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu, musí být územní plány obcí přijaté před 1. 1. 2007 upraveny dle zákona 183/2006 

Sb. nejpozději do 31.12.2020, jinak pozbývají platnosti. Tato úprava se dotýká 14 obcí 

svazku (Bačetín, Bartošovice, Bohdašín, Borová, Česká Čermná, Deštné, Janov, 

Kounov, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice, Podbřezí, Rokytnice a Sedloňov).  

Prostorové dispozice 

 Zástavba v obcích je tvořena téměř výhradně rodinnými domy. Výjimkou je 

město Rokytnice v O. h., kde jsou 3 sídliště s vícebytovými domy. 418 bytů je zde 

vybudováno panelovou technologií. V ostatních obcích svazku se jedná většinou 

o bytové domy s počtem do 6 bytů, převážně vybudovaných v 60. letech 20. století. 

Výjimku tvoří nové apartmánové vícebytové domy v Deštném v O. h., které byly 

dokončeny v posledních 10 letech.  

 Podle SLBD 2011 bylo na území mikroregionu sečteno 3374 domů určených 

k bydlení. Z toho 834 domů bylo neobydlených z důvodu, že slouží k rekreaci. Jedná se 

o 24,7 % z celkového počtu. V Královéhradeckém kraji je to 11,1 %. Podle tohoto 

ukazatele je mikroregion výrazně nad průměrem kraje, což odpovídá charakteru 

mikroregionu jako oblasti předurčené pro rekreaci. Zájem o výstavbu rodinných domů 

je deklarován od starostů 14 obcí, ve 4 případech (Bačetín, Bystré, Olešnice a Orlické 

Záhoří) mají obce dostatek připravených parcel a o výstavbu je v obci zájem. V 10 

obcích (Borová, Česká Čermná, Deštné, Dobré, Dobřany, Janov, Kounov, Ohnišov, 

Podbřezí a Val) je zájem o výstavbu, ale vhodné parcely nejsou pro stavbu připraveny. 

V Novém Hrádku mají parcely připravené, ale chybí zájemci. V 5 obcích (Bartošovice, 

Bohdašín, Chlístov, Rokytnice a Říčky) není o výstavbu v tuto dobu zájem, ale obce 

mají v územním plánu dostatek ploch, které ovšem nejsou připraveny k výstavbě. 

                                                 
16

 ASPA, a.s. [online] Seznam provozovatelů wifi sítí – Královéhradecký kraj, [cit. 2014-06-05]. 

Dostupný z WWW: http://wifi.aspa.cz/mapa_wifi.php?kraj=Kralovehradecky+kraj 
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V Sedloňově již nejsou v územním plánu vhodné pozemky definovány a v případě 

Sněžného územní plán prozatím chybí.  

 Vlastní pozemky pro podnikání jsou pouze v Rokytnici v Orlických horách ve 

výměře cca 1 hektaru, o další odkup pozemků v průmyslové zóně město usiluje. 

Občanská vybavenost 

 K základním druhům občanské vybavenosti patří komerční služby, oblast školství, 

zdravotnictví, sociální péče, kultura a sport. Nabídka komerčních služeb je na venkově 

omezená. V obcích jsou provozována především řemesla (nejčastěji stavební nebo 

dřevozpracující). Ve větších sídelních útvarech je situace o něco lepší (Rokytnice, Nový 

Hrádek). Za službami se dojíždí především do větších měst – Dobrušky, Nového Města 

nad Metují, Náchoda nebo Rychnova nad Kněžnou. Množství podnikajících subjektů je 

logicky závislé na velikosti obce. K 31.12.2013 bylo nejvíce podnikatelských subjektů 

evidováno v Rokytnici v O. h. (452) a v Deštném v O. h. (223). Nejméně v Chlístově 

(15). 

 V oblasti školství jsou mateřské školy provozovány ve 13 obcích. Menší obce 

využívají kapacit ostatních mateřských škol v sousedních obcích. V oblasti základního 

školství najdeme v 10 obcích první stupeň základních škol. Druhý stupeň spolu 

s prvním stupněm potom v 5 obcích (Deštné, Dobré, Dobřany, Nový Hrádek, 

Rokytnice). Ve 12 obcích školy chybí a využívají spádové školy na území svazku. 

Pouze obce ležící na okraji svazku využívají školy také ve větších městech ležících 

mimo svazek (Dobruška, Náchod, Rychnov n. Kn. a Žamberk). Na území svazku leží 

jedna základní škola a jedna mateřská škola, která není zřizována obcí - Základní škola 

a Mateřská škola Trivium Plus o.p.s. se sídlem v Dobřanech. Jiným přístupem k výuce 

žáků dosahuje dobrých výsledků v obsazenosti školy a obhájila svoji existenci v malé 

obci, kde by jinak škola zanikla. Nabízí první i druhý stupeň základního vzdělávání.
17

 

 Samostatná ordinace praktického lékaře se na území svazku nachází v Deštném, 

Novém Hrádku, Olešnici a Rokytnici v O. h. V ostatních obcích je tato služba 

zajišťována formou návštěvy nemocných. V některých obcích poskytují obce lékařům 

prostor pro vyšetření nemocných. Nejedná se ovšem o schválené oficiální ordinace. 

Samostatná ordinace lékaře pro děti a dorost je provozována v Deštném, Olešnici, 

Orlickém Záhoří, Novém Hrádku a Rokytnici v O. h. Gynekologická ambulance 

je provozována v Deštném v O. h., Olešnici v O. h. a Rokytnici v O. h. Zubní ordinace 

                                                 
17

 Základní škola TRIVIUM PLUS o.p.s. Dobřany [online] Základní informace [cit. 2014-06-05]. 

Dostupný z WWW: http://www.trivium.cz/ 
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je provozována na území svazku pouze v Rokytnici v O. h. Spádová nemocnice je pro 

obce okresu Rychnov n. Kn. Orlická nemocnice Rychnov n. Kn. a pro obce okresu 

Náchod Oblastní nemocnice Náchod.  

 Zařízení sociální péče se nachází na území svazku v Rokytnici v O. h., kde sídlí 

příspěvková organizace Královéhradeckého kraje DOMOV NA STŘÍBRNÉM 

VRCHU, což je domov pro osoby se zdravotním postižením. Terénní sociální služba má 

sídlo na území svazku v Deštném v O. h. a v Rokytnici v O. h. Jedná se o úkony 

pečovatelské služby, které zřizuje obec.  

 V souvislosti se stárnutím populace a prodlužováním průměrného věku v ČR se 

také na území svazku začíná projevovat absence vhodného zařízení pro seniory, aniž by  

museli odcházet mimo území svazku, příp. do nejbližšího spádového centra. Zařízení 

tohoto typu, která provozuje kraj nebo města jsou nejblíže v Borohrádku, Náchodě nebo 

Červené Vodě. Soukromé zařízení je potom v Přepychách, kde je provozovatelem 

soukromá právnická osoba. Hospicové zařízení, které zřizuje Oblastní charita Červený 

Kostelec, se nachází v Červeném Kostelci.  

 Kulturní infrastruktura obcí je na dobré úrovni. Kulturní místnost nebo sál 

pro pořádání kulturních programů nalezneme na území většiny obcí. Sál není 

k dispozici pouze ve třech obcích (Bohdašín, Janov a Sedloňov). Ve většině obcí pracují 

zájmové spolky, které se podílejí na zajišťování kulturních akcí. Jsou to především 

hasiči, kteří působí ve všech 22 členských obcích, tělovýchovné spolky pracují 

v 15 obcích a ve 14 obcích také jiné spolky. Ve třech obcích se dokonce dochovala 

tradice ochotnického divadla. Spolková činnost je tak na území svazku velmi hojně 

rozšířena, kdy dominují nejen tradiční spolky, ale projevuje se i existence nových 

a netradičních spolků. Tento trend potvrzuje také celorepublikový výzkum.
18

  Pouze 

v Rokytnici v O. h. je pro organizaci kultury městem přímo zřízena organizační složka - 

Městské informační a kulturní středisko. Ta ovšem žádným zásadním způsobem aktivity 

místních spolků neoslabuje. V současné chvíli není kino v provozu v žádné z obcí 

svazku. Do konce roku 2013 bylo v provozu v Novém Hrádku.  

 Ve většině obcí svazku se konají v sakrálních objektech pravidelné bohoslužby. 

Převládají obřady církve římskokatolické. V Bystrém je postavena budova 

pro shromáždění církve bratrské, kterou navštěvují věřící i z obcí mimo mikroregion. 

Pouze ve 3 obcích se pravidelné bohoslužby nekonají, a to v Bačetíně, Chlístově a Valu. 

U první jmenované obce se nyní jedná o zavedení pravidelných bohoslužeb v kapli 

                                                 
18

 Deník veřejné správy (2004). [online] Zájmové spolky na venkově (výsledky  výzkumu z programu 

České zemědělské univerzity). [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6019729 
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sv. Kříže, která je současně rozlučkovou síní v majetku obce. V Chlístově a Valu není 

vhodný sakrální prostor a žije zde minimum věřících.  

 Hřiště pro více míčových her se nachází v 18 obcích. Zcela chybí v Olešnici, 

Janově, Sněžném a Valu. V několika obcích není hřiště v majetku obce, což činí jejich 

horší dostupnost pro širokou veřejnost. Tělocvičny jsou pouze v obcích, kde jsou 

zřízeny základní školy. Nejrozsáhlejší sportovní areál na území mikroregionu je 

v Rokytnici v O. h., kde je mimo 4 venkovních tenisových kurtů a hřiště s umělým 

povrchem také sportovní hala o rozměrech 40 x 25 metrů. Hala je hojně využívána 

sportovními oddíly z okolních i vzdálených obcí.  
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A.1.2 Sociální kapitál 

Počet a struktura obyvatel 

 Počet obyvatel DSO Region Orlické hory činil k 31.12.2012 počet 9197 obyvatel. 

Průměrný věk obyvatelstva mikroregionu činil ke stejnému datu 41,15 let. To je 

na úrovni celorepublikového průměru, který činil ke stejnému datu 41,3 let. Za 

posledních 20 let od roku 1992 se snížil počet obyvatel o 70, což není významný 

úbytek. V příštích letech se toto číslo bude pravděpodobně dále zvyšovat. Počet 

obyvatel se u 12 obcí zvýšil. Nejvýrazněji v České Čermné, Novém Hrádku a Podbřezí. 

Naopak největší úbytek v počtu obyvatel byl zaznamenán v Olešnici v O. h., Rokytnici 

v O. h. a Sedloňově. Index stáří k 31.12.2012, který vyjadřuje počet osob ve věku 65 let 

a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let je na území mikroregionu 103,1. Pro srovnání 

v okrese Rychnov nad Kněžnou činil tento index ve stejném období 111 a v rámci 

Královéhradeckého kraje k datu 31.12.2011 činil index stáří 116,5. Královéhradecký 

kraj spolu s Prahou patří s nejvyšším indexem stáří na špici celorepublikového srovnání. 

V rámci mikroregionu se tedy jedná o poměrně příznivé číslo. Takto příznivý index 

odráží horší dostupnost lékařských služeb a sociální péče u skupiny seniorů, kteří po 

dosažení vyššího věku z mikroregionu odcházejí do větších sídelních útvarů.  

Vzdělanost 

 Podle SLBD 2011 dosáhlo na území mikroregionu vzdělání zakončené maturitou 

29,8 % z celkového počtu obyvatelstva ve věku 15 let a více. Vysokoškolského vzdělání 

dosáhlo 7,1 % obyvatel. Procento maturantů ve stejné věkové kategorii 

v Královéhradeckém kraji dosáhl 31,8 % a v ČR 31,2 %. U vysokoškoláků je krajský 

průměr 10,2 % a celorepublikový 12,4 %. V počtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

je mikroregion výrazně pod průměrem kraje i ČR, což je způsobeno nižší hustotou 

osídlení horské části mikroregionu, kde výrazněji dominuje obyvatelstvo se základním 

vzděláním a vzděláním zakončeným maturitou. 

Trh práce 

 Důležitým ukazatelem při hodnocení na trhu práce je míra ekonomické aktivity, 

která představuje potenciální pracovní sílu v mikroregionu. Na území mikroregionu žilo 

k 31.12.2012 celkem 6233 ekonomicky aktivních obyvatel (EAO) ve věku 15 – 64 let, 

což činí 67,8 % z celkové populace. V tomto směru je situace v mikroregionu poměrně 

dobrá. Postupným zvyšováním věkového průměru obyvatelstva se bude ovšem 

zhoršovat. Podíl nezaměstnaných osob na ekonomicky aktivním obyvatelstvu od 15 do 
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64 let dosahoval k 31.3.2014 na území mikroregionu výši 6,93 %. Pro srovnání v okrese 

Rychnov nad Kněžnou tento podíl činil ke stejnému datu 8,88 %, v ČR to bylo 8,3 %. 

Nejvyšších hodnot dosahuje podíl nezaměstnaných osob v Sedloňově (11,9 %), Říčkách 

(12,9 %) a Janově (14,8 %). U takto malých obcí je ovšem vyvozování závěrů z podílu 

nezaměstnaných poněkud problematické, protože v číselném vyjádření reprezentuje 

pouze jednotky nezaměstnaných osob. Naopak nejmenší počet nezaměstnaných je 

v Novém Hrádku (2,12 %) a Podbřezí (2,87 %). Nízký podíl nezaměstnaných je u 

těchto obcí mimo jiné způsobený skutečností, že se obě nacházejí v okrajové části 

mikroregionu sousedící s  průmyslovými centry podhůří (Nové Město nad Metují a 

Dobruška). Záleží zde také na přírodních podmínkách a lokalizačních faktorech, např. 

dopravní dostupnosti a dostupnosti pracovní síly. Některé obce využívají možnosti 

získat prostřednictvím Úřadu práce ČR na dobu určitou dělníky na čištění obcí, které 

takto zřizují pracovní místa pro dlouhodobě nezaměstnané osoby.  

1.3 Ekonomické aktivity 

Využití půdy 

Struktura ekonomických aktivit v daném území souvisí mimo jiné se způsobem 

využití půdy. Využití půdy pak souvisí s polohou mikroregionu – viz. podkapitola 

A 1.1 Vybavenost území.  

Z celkové výměry 29335 hektarů pozemků připadá na lesní pozemky výměra 

14663 hektarů, což činí mikroregion nadprůměrně lesnatým územím (49,98 %). Mezi 

obcemi jsou však zaznamenány velké rozdíly související s jejich polohou. Mezi obce 

s nejvyšším zastoupením lesních pozemků patří Říčky v O. h., Bartošovice v O. h., 

Deštné v O. h., Orlické Záhoří a Sedloňov, jejichž katastr zasahuje na hřebenové partie 

Orlických hor. Lesní půda zde představuje okolo 60–72 % z celkové rozlohy katastru. 

Velká rozloha lesních pozemků je také v České Čermné (72 %). Naopak v Chlístově 

a Podbřezí zaujímají lesy méně než 15 % rozlohy obce.  

Využití zemědělské půdy na území mikroregionu je charakteristické vyšším 

podílem luk a pastvin (28,8 %) na úkor orné půdy (13,5 %). Nejnižší podíl orné půdy 

má Olešnice v O. h. (4 %), nejvyšší Chlístov (69,5 %) a Val (63,6 %). Tato struktura 

využití půdy odpovídá území horské a podhorské oblasti. Mezi největší zemědělské 

podniky na území mikroregionu patří Podorlické zemědělské družstvo se sídlem 

v Ohnišově, které dále hospodaří ve Valu, Chlístově, Provozu, Ohnišově, Zákraví, 

Bohdašíně, Janově, Tisu a Sněžném.  
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Na území mikroregionu sídlí nebo působí 131 zemědělských subjektů, z toho 

16 je obchodních korporací. Zemědělská výroba se zaměřuje v horských částech 

především na pastvinářství a chov masného skotu. Zemědělská prvovýroba je rozšířena 

výhradně v podhorské části. Výroba mléka je v omezené míře provozována také 

v podhorských částech. Některé mléčné farmy vyrábějí mléčné výrobky 

v certifikovaných mini-mlékárnách (farma ve Valu a Rokytnici), které následně 

prodávají přímo na farmách nebo prostřednictvím sítě místních prodejen. 

Podnikání  

Celkovou podnikatelskou aktivitu (CPA) v regionu vyjadřuje počet 

podnikatelských subjektů vztažených na 1000 obyvatel daného území. V mikroregionu 

byla tato hodnota k 31.12.2012 – 231, což je pod průměrem Královéhradeckého kraje, 

kde tato hodnota činila ve stejném období výše 245. Nejvyšší podnikatelská aktivita 

přesahující výrazně krajskou hodnotu byla zjištěna u obcí, které jsou nejdál od 

spádových center pro vyjížďku za prací. Jedná se o Říčky v O. h., kde CPA dosáhla 

hodnoty 452, dále Deštné 394 a Orlické Záhoří 335. U Říček a Deštného nejvíce 

převažuje hospodářská činnost v oblasti ubytování a stravování, ale i ostatních služeb, 

což je způsobeno přítomností velkých lyžařských areálů. V případě Orlického Záhoří je 

situace jiná, tam je vykazován vyšší počet podnikatelů působících ve stavebnictví, což 

je způsobeno rekreačním významem obce a pravděpodobně zvýšenou poptávkou 

vlastníků rekreačních objektů po stavebních profesích. Z celkového počtu 

podnikatelských subjektů na území mikroregionu, který činí 2133, působí nejvíce 

podnikatelů v průmyslové výrobě 307 a zemědělství 277. V oblasti služeb podniká 

nejvíce obyvatel v Rokytnici v O. h., Deštném v O. h. a Novém Hrádku. Podle SLBD 

2011 vyjíždí z mikroregionu za prací 1164 obyvatel, což činí 18,7 % ekonomicky 

aktivního obyvatelstva ve věku 15 – 64 let. Největší závody jsou na území 

mikroregionu situovány v jihovýchodní části svazku do Rokytnice v Orlických horách, 

v severozápadní části mikroregionu do Nového Hrádku.  Mezi největší zaměstnavatele 

na území mikroregionu patří FrostFood a.s. Rokytnice v Orlických horách. Většina 

zaměstnanců vyjíždějících mimo svoji obec za prací dojíždí do spádových center mimo 

mikroregion. V jihovýchodní části mikroregionu do Žamberka, Rychnova nad Kněžnou, 

Vamberka nebo Kostelce nad Orlicí. Ze severozápadní části potom do Nového Města 

nad Metují, Náchoda, Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou. Mezi největší 

zaměstnavatele v okrese patří ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, závod Kvasiny. 

Mezi další velké zaměstnavatele můžeme řadit ESAB VAMBERK, s.r.o., ASSA 

ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. Rychnov nad Kněžnou,  ale také KBA–Grafitec s.r.o. 



22 

Dobruška. V současné době prozatím neprobíhá zaměstnávání obyvatel mikroregionu 

na území sousedního Polska. Je to způsobeno především vyšší nezaměstnaností než na 

české straně. Do okresu Rychnov n. Kn. dojíždějí polští pracující především do závodu 

ŠKODA AUTO v Kvasinách.  

Cestovní ruch  

Cestovní ruch, turismus a rekreace jsou svým prostorovým rozsahem a 

intenzitou významným celosvětovým společenským jevem. Také v České republice se 

v současné době profiluje ve významné hospodářské odvětví. Rozvoj cestovního ruchu 

svojí aktivitou částečně ovlivňuje také veřejný sektor. Tato aktivita však musí vhodným 

způsobem odrážet přírodní a sociální předpoklady daného mikroregionu. Území DSO 

Region Orlické hory má poměrně značný potencionál pro rozvoj cestovního ruchu. 

Díky jeho výhodné poloze na území CHKO Orlické hory, je především část horských 

obcí častým cílem turistů a milovníků zimních i letních sportů. Mezi významná 

střediska cestovního ruchu patří Deštné v O. h., Říčky v O. h. Olešnice v O. h., ale také 

Orlické Záhoří a Rokytnice v O. h. Jednotlivé turistické atraktivity na území 

mikroregionu jsou popsány v podkapitole A 2.1 Charakteristika a popis členských obcí. 

Dalšími vhodnými aktivitami jsou zde např. pobyty v přírodě, pěší a cykloturistika, 

v zimě potom sjezdové a běžecké lyžování. Mikroregion je také cílem turistů, kteří 

vyznávají tzv. církevní turistiku a díky dochovanému systému opevnění také pevnostní 

turistiku.  

Na území mikroregionu se v současné době nachází přibližně 4481 lůžek 

v ubytovacích zařízeních hotelového typu, pensionech, turistických ubytovnách a 

privátech. Nejvyšší počet lůžek je k dispozici v Deštném v O. h (2000), Říčkách v O. h. 

(662) a Rokytnici v O. h. (532). Nejkvalitnější ubytování hotelového typu je v Deštném 

v O. h. V polovině členských obcí mikroregionu není žádné ubytovací zařízení. Jedná se 

většinou buď o obce, které leží v podhůří hor a nemají na svém území žádné turistické 

cíle nebo malé obce v horách taktéž stojící mimo hlavní proud turistů. Podle údajů ČSÚ 

navštívilo a současně se ubytovalo v hromadných ubytovacích zařízeních v roce 2010 

na území mikroregionu 40517 hostů, kteří zde strávili 151 035 nocí a strávili zde 

průměrně 4,7 dnů pobytu. Při srovnání se statistikou Královéhradeckého kraje jde o 

údaj přibližně kopírující průměr kraje. Ve srovnání s celokrajskou statistikou tvoří počet 

dnů pobytu na území mikroregionu 5 % z tohoto počtu v kraji. 

V roce 2009 vznikla pro oblast Orlických hor a Podorlicka destinační společnost 

stejného jména (DS OHP), která postupně převzala aktivity v oblasti propagace 

a marketingu. DSO je jejím zakládajícím členem i členem správní rady této společnosti. 
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Destinační společnost realizuje společné marketingové projekty za účelem zvýšení 

zájmu o destinaci u návštěvníků a ve spolupráci s poskytovateli služeb připravuje 

výjimečné produkty postavené na úplném řetězci služeb, které klienta provází od 

nákupu produktu až po jeho odjezd z destinace. Vedle množství různých 

marketingových produktů provozuje i webový informační portál 

www.mojeorlickehory.cz, který přímo nabízí výše uvedené aktivity a projekty této 

společnosti. 

Některým řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům v oblasti 

Orlických hor a Podorlicka je od roku 1997 udělována značka ORLICKÉ HORY – 

originální produkt®. Toto označení mohou nést výrobky z oblasti splňující určité 

požadavky – kvalitu, šetrnost vůči životnímu prostředí a přímý vztah k Orlickým 

horám. To znamená, že jsou vyrobené tradiční technologií a jedná se o ruční výrobu 

z větší části z místních surovin. 

V oblasti cestovního ruchu panuje v současné chvíli poněkud nesystémová 

podpora ze strany Královéhradeckého kraje. Místo, aby kraj více podporoval DS OHP, 

která vznikla spontánně zezdola od samospráv a podnikatelských subjektů v cestovním 

ruchu, razí svoji koncepci rozvoje cestovního ruchu, která ale neodpovídá situaci 

na trhu. Zcela jistě by bylo nutné daleko účinněji podpořit některé projekty, které musí 

mít pro zajištění rentability minimálně krajský rozsah. Královéhradecký kraj 

se prozatím nedohodl s Pardubickým krajem o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, 

kdy část působnosti DS OHP zasahuje i do tohoto území. 

http://www.mojeorlickehory.cz/
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A 1.4 Rozvojové souvislosti 

Spolupráce obcí mikroregionu 

 Obce mikroregionu v současné době spolupracují nebo spolupracovali na 

některých typech projektů. Jedná se především o malé projekty, které napomáhají 

rozvoji infrastruktury v obcích nebo jejich propagaci. Pro financování těchto společných 

aktivit je nejvíce využíván Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje nebo 

z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu 

přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013. Z prvního 

jmenovaného programu byly například spolufinancovány projekty na zvýšení 

bezpečnosti v obcích instalacemi ukazatelů rychlosti, dále byly realizovány pasporty 

komunikací a pasporty dopravního značení v jednotlivých členských obcích. Společným 

výběrovým řízením na dodavatele uvedené dokumentace bylo dosaženo nižší pořizovací 

ceny těchto pasportů. Z Fondu mikroprojektů jsou realizovány především projekty 

v oblasti propagace a cestovního ruchu. Projekty byly uskutečněny za podpory 

zahraničního partnera – Společenství gmin Kladské země (Stowarzyszenie Gmin Ziemi 

Kłodzkiej) a jejich cílem byla společná propagace obou mikroregionů. DSO Region 

Orlické hory ovšem nemá s tímto společenství a ani s žádným jiným zahraničním 

partnerem smlouvu o trvalé spolupráci. Mikroregion taktéž v současné době nerealizuje 

žádný investiční projekt, který by řešil společné problémy například v oblasti 

infrastruktury obcí. Poptávka po takových typech projektů ani není v současné době 

členskými obcemi požadována.  

Vnější vztahy  

 Některé členské obce DSO jsou členy také dalšího svazku obcí. Bačetín, 

Bohdašín, Borová, Česká Čermná, Chlístov, Janov, Nový Hrádek, Ohnišov, Olešnice 

v O. h., Sněžné a Val jsou členy DSO Region Novoměstsko. Obce Bartošovice v O. h., 

Orlické Záhoří, Rokytnice v O. h. a Říčky v O. h. jsou členy Mikroregionu 

Rychnovsko. 

 DSO Region Orlické hory je kolektivním členem regionálního sdružení 

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis, dále je členem 

sdružení právnických osob Orlické hory a Podorlicko – destinační společnosti pro 

rozvoj cestovního ruchu na tomto území.  

 Na území mikroregionu mají územní působnost 2 místní akční skupiny – MAS 

Sdružení Splav, která územně zahrnuje obce Bartošovice v O. h., Orlické Záhoří, 

Rokytnice v O. h. a Říčky v O. h. a MAS Pohoda venkova, která má územní působnost 
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ve větší části mikroregionu. Obě místní akční skupiny byly v letech 2007–2013 

zapojeny do Programu rozvoje venkova ČR - Osy IV. Leader, prostřednictvím kterého 

realizovaly svůj strategický plán.  

Využívání dotačních prostředků na rozvoj členských obcí 

 Téměř všechny obce, až na Borovou, Chlístov a Říčky, podávají projekty do 

Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Město Rokytnice nemůže 

vzhledem k počtu obyvatel o tuto podporu samostatně žádat. Velmi úspěšné jsou obce i 

v žádostech o čerpání finanční pomoci z některého z fondů EU. Alespoň jednou 

obdrželo dotaci z těchto fondů 13 obcí. Mezi rekordmany v počtu žádostí patří obec 

Orlické Záhoří (21 podaných žádostí a 16 akceptovaných), následuje Rokytnice s 11 

podanými žádostmi a 10 akceptovanými. Nejvíce byly čerpány prostředky z Fondu 

mikroprojektů OP ČR-PR. Podporu čerpaly především obce v blízkosti státní hranice, 

kde jsou s polskou stranou navázány těsnější vztahy. Úspěšným žadatelem je i samotný 

svazek, který pravidelně čerpá podporu z Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje. Získané finanční prostředky využívá především na zlepšení 

technického vybavení obcí nebo na zlepšení infrastruktury pro turisty v Orlických 

horách.  Svazek opakovaně získal finanční podporu také z Fondu mikroprojektů OP ČR 

-PR.  Pokud se jedná o využívání prostředků z Programu rozvoje venkova ČR - Osy IV. 

Leader, prostřednictvím místních akčních skupin, bylo pro rozpočtové období 2007– 

2013 na realizaci strategického plánu MAS Pohoda venkova alokováno 48 684 827 Kč, 

pro MAS Sdružení Splav to byla částka 53 817 976 Kč.  

 Z provedeného dotazníkového šetření mezi starosty vyplývá, že členské obce 

mikroregionu včetně zemědělců, drobných živnostníků a neziskových organizací 

nabízenou podporu využívají. Členské obce čerpaly finanční prostředky z programu 

Leader v celkem 41 projektech a alespoň jednou bylo při podání žádosti úspěšných 

18 členských obcí. V drtivé většině názorů starostů je činnost MAS a programu Leader 

pro území obcí přínosný.  
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A 2 ČLENSKÉ OBCE DSO REGION ORLICKÉ HORY 

A 2.1 Charakteristika a popis členských obcí 

 

Bačetín /obec/ 

Tabulka 1 Statistická data obce Bačetín 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost  

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

2 8,13 km2  406 40,7 462 m n. m. 6,3 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: Prvně je obec zmiňována v písemných záznamech z roku 1458. Ves spolu 

se sousedícím Sudínem patřila k Cisterciáckému klášteru „Svaté pole“, který byl 

založen již v pol. 12. století, takže je předpoklad, že historie obce Bačetín je výrazně 

starší. Obyvatelé Bačetína se v r. 1628 přidali k selskému povstání, za což byli po 

potlačení „rebélie“ potrestáni.
19

  V obci není vybudovaný kostel, ten částečně nahrazuje 

smuteční síň pro občanské i církevní obřady. Obec leží v podhůří  Orlických hor, okrese 

Rychnov nad Kněžnou, 5 km severovýchodně od Dobrušky a 20 km severně od 

Rychnova nad Kněžnou. Patří pod působnost ORP Dobruška. Obcí prochází silnice č. 

II/309 Deštné v O. h. – Dobruška. K obci patří od roku 1960 i osada Sudín. Skládá se 

z 2 částí (Bačetín a Sudín), 3 základních sídelních jednotek (Bačetín, Nad Kounovem, 

Sudín) a 2 katastrálních území (Bačetín a Sudín).  

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 2002. 

Současně platný územní plán obce má dostatek ploch určených pro individuální 

bytovou výstavbu a v obci je o tuto výstavbu zájem. Obec ovšem není schopna v tuto 

dobu poptávku vykrýt, protože nemá pro tuto výstavbu připraveny parcely 

s vybudovanou odpovídající infrastrukturou. V oblasti školství nemá obec zřízenu 

základní školu, kde děti mohou dojíždět do obce Ohnišov (4 km), příp. Dobrušky nebo 

Dobřan. V obci je zřízena mateřská škola. V obci je veřejná knihovna, ale není zřízena 

ordinace praktického ani dětského lékaře. K lékaři je nutné dojíždět do Dobrušky nebo 

do Deštného (6 km). Na území obce je zřízeno sportovní víceúčelové hřiště. Obec má 

společenský sál pro pořádání kulturních akcí a pracují zde dobrovolní hasiči. 

                                                 

19
 Obec Bačetín. [online] Historie Bačetína a Sudína [cit. 2014-06-05]. Dostupný 

z WWW:http://www.bacetin.cz/index.php/historie  

Komentář [P1]: Oficiálně je to Kaple 

sv.Kříže. Jen tam nikdy nebyly mše, což se 

teď mění.  
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Obec nemá kostel, pouze kapli umístěnou v obecní smuteční síni. Bohoslužby se ovšem 

v obci konají pouze o pouťových slavnostech v obci, jinak se nekonají, prý z důvodu 

nezájmu kněze dojíždět do obce. Bačetín patří pod Římskokatolickou farnost Bystré. 

Obec nemá veřejnou kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Čištění splaškových vod 

je řešeno žumpami, septiky a domovními ČOV. Obec má vybudovaný veřejný vodovod 

na všech katastrálních územích obce.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 384 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 359 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 406 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový 

přírůstek 22 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Na území obce se nenachází žádná památky zapsaná ve státním  seznamu nemovitých 

kulturních památek. V obci je vybudovaná smuteční rozlučková síň. Z celkové výměry 

pozemků v obci připadá na lesní pozemky 147 ha (18 % rozlohy obce), na trvalé travní 

porosty 129 ha (16 % rozlohy obce). Orná půda tvoří pouze 464 ha (57 % rozlohy 

obce). Velký podíl orné půdy je dán nižší nadmořskou výškou obce, kde se daří 

pěstitelské výrobě. 

Zaměstnanost: 

Mezi největší zaměstnavatele se sídlem v Bačetíně, Sudíně patří Zemědělské družstvo 

Zlatý potok, další významnější zaměstnavatel se na území obce nenachází. Podle SLBD 

2011 vyjíždí z obce za prací 79 obyvatel, v rámci okresu 54 a do okresu Náchod 21 

obyvatel. Naopak do obce dojíždí za prací 16 osob, nejvíce do zemědělství (5) 

a průmyslu (6). 

 

Bartošovice v Orlických horách /obec/ 

Tabulka 2 Statistická data obce Bartošovice v O. h. 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

6 35,6 km2  219 38,0 580 m n. m. 8,28 % 

Zdroj: ČSÚ 

  

Popis obce: Obec Bartošovice v Orlických horách byla založena s největší 

pravděpodobností v 1. polovině 16. století. Později přešla do majetku pánů z Bubna. 

Zatímco obec Bartošovice spadala pod žamberské panství, vsi Vrchní Orlice, Malá 

Komentář [P2]: Již neplatí. Mše 4x 

ročně. Velikonoce, pouť, dušičky a Roráty. 
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Strana, Neratov a Podlesí, které jsou dnes její součástí, patřily k panství rokytnickému. 

Nová Ves potom k panství rychnovskému. Z let 1591–1624 se zachovala nejstarší 

matrika královéhradecké diecéze, kterou vedl protestantský pastor Prause.
20

 Zahrnovala 

nejen Bartošovice, ale významnou část údolí Divoké Orlice (Marienthal). Počátkem 

20. století patřila obec k významnému řemeslnému centru východní části Orlických hor 

a žilo zde více než 800 obyvatel. Po ztrátě Kladska v 18. století se stala z Bartošovic 

pohraniční ves s hraničním mostem přes Divokou Orlici do Pruska. Před 1. světovou 

válkou byla obec i významným střediskem zimních sportů. Odsun německého 

obyvatelstva významně snížil počet původního obyvatelstva, který nebyl doposud 

v plné míře nahrazen. 

Obec se nachází na území CHKO Orlické hory, v okrese Rychnov nad Kněžnou těsně 

při hranici s okresem Ústí nad Orlicí. Leží 10 km východně od Rokytnice v Orlických 

horách (obec s pověřeným obecním úřadem), 27 km východně od Rychnova nad 

Kněžnou. Patří pod působnost ORP Rychnov n. Kn. Obcí prochází silnice II/319 

z Rychnova n. Kn. do Rokytnice v O. h. a Bartošovic v O. h. Skládá se z 1 části obce 

(Bartošovice v Orlických horách) a 6 katastrálních území (Bartošovice v Orlických 

horách, Malá Strana v Orlických horách, Neratov v Orlických horách, Podlesí 

v Orlických horách, Nová Ves v Orlických horách a Vrchní Orlice), které jsou současně 

i základními sídelními jednotkami obce.  

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 1998, 

který sice definuje dostatek ploch pro individuální bytovou výstavbu, ale v obci o ni 

není v současné době zájem.  

V oblasti školství je zřízena mateřská škola, základní školu navštěvují žáci v Rokytnici 

v Orlických horách (10 km) nebo 13 km vzdáleného Žamberka. Od r. 2014 se 

připravuje provoz jednotřídní základní školy pro žáky se speciálními potřebami výuky, 

kterou zřizuje Sdružení Neratov. Je zde veřejná knihovna. K praktickému lékaři a 

dětskému lékaři se dojíždí do Rokytnice v Orlických horách nebo Žamberka. 

 Na území obce je v části Neratov soukromé sportovní víceúčelové hřiště (Sdružení 

Neratov), které užívá i veřejnost. Obec má společenský sál pro pořádání kulturních akcí  

a pracuje zde několik zájmových spolků  jako jsou dobrovolní hasiči, tělovýchovné 

spolky (kroužek ženského cvičení, oddíl stolního tenisu). V místním kostele sv. Máří 

Magdalény se konají pravidelné bohoslužby. Bartošovice patří pod římskokatolickou 

farnost Neratov. Obec má veřejnou kanalizaci na cca 50% obce a čistírnu odpadních 

                                                 
20

 Wikipedie Otevřená encyklopedie. [online] Bartošovice v Orlických horách [cit. 2014-06-05]. 

Dostupný z WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Barto%C5%A1ovice_v_Orlick%C3%BDch_hor%C3%A1ch 
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vod. Ostatní čištění splaškových vod je řešeno žumpami, septiky a domovními ČOV. 

Z důvodu rozptýlenosti staveb se o rozšiřování veřejné kanalizace neuvažuje. Obec má 

vybudovaný veřejný vodovod.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 189 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 208 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 219 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový 

přírůstek 30 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec leží na území CHKO Orlické hory. Nejvyšším bodem obce je Anenský vrch (992 

m n. m.) s 16 m vysokou rozhlednou Anna na hřebenu Orlických hor. Od centra obce 

je vzdálená 9 km. V katastru obce se nachází Zemská brána, chráněný přírodní výtvor 

na hraniční řece Divoká Orlice. Nedaleko od centra obce je hraniční přechod do Polské 

republiky pro vozidla do 9 tun. V osadě Neratov, která je součástí Bartošovic najdeme 

barokní poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie vybudovaný v letech 1723–1733 

z důvodu zázračných uzdravení, které byly připisovány milostivé sošce Panny Marie 

z roku 1661. Kostel byl v roce 1945 poškozen a později připraven k demolici. 

Od r. 1992 zde začalo vyvíjet činnost Sdružení Neratov, které se zasadilo nejen 

o znovuobnovení kostela, ale i vsi, kde v r. 1990 žili již jen 2 trvale bydlící obyvatelé. 

Sdružení zajišťuje prostřednictvím rodin pomoc lidem s postižením, kteří jsou sociálně 

znevýhodněni, pomoc opuštěným a handicapovaným dětem.
21

 

Na území obce se nachází ještě další 5 památek zapsaných ve státním  seznamu 

nemovitých kulturních památek. Jedná se o kostel sv. Máří Magdalény z roku 1673 

a vedle stojící barokní sousoší Kalvárie, sochu sv. Jana Nepomuckého na hraničním 

mostu, kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1712 ve Vrchní Orlici a budova fary 

v Neratově. Lesní pozemky pokrývají svojí výměrou 2340 hektarů tj. 65% rozlohy 

obce. Ze zemědělské půdy jsou pro pro vyšší nadmořskou výšku nejvíce zastoupeny 

trvalé travní porosty o výměře 1039 hektarů (29 % rozlohy obce). 

Zaměstnanost: 

Mezi největšího zaměstnavatele patří Sdružení Neratov a zemědělská farma Staněk. 

Část obyvatel je zaměstnána ve službách pro cestovní ruch. Podle SLBD 2011 vyjíždí 

z obce za prací 12 osob z toho do okresu Rychnov n. Kn. 6 osob. Naopak do Bartošovic 

dojíždí za prací 17 osob.  

 

                                                 
21

 Sdružení Neratov [online], O nás [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: http://www.neratov.cz/o-nas2/  
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Bohdašín /obec/ 

Tabulka 3 Statistická data obce Bohdašín 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

1 5,37 km2  215 48,2 485 m n. m. 4,58 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: První písemnou zmínku o Bohdašíně nacházíme v roce 1534, kdy Achiles 

Anděl z Ronovce prodal hrad Frymburk s okolními vesnicemi Janu Trčkovi z Lípy a na 

Lipnici. V roce 1650 se připomíná, že Nový Hrádek tvoří společnou rychtu s vesnicemi 

Bohdašín, Tis, Rzy a Dlouhé. Od roku 1829 se v obci začíná provozovat domácké ruční 

tkalcování. V roce 1848 bylo v Bohdašíně 61 domů a 419 obyvatel, ve Vanovce, dnes 

místní části Bohdašína 11 domů a 60 obyvatel.
22

 

Obec se nachází v  okrese Rychnov nad Kněžnou těsně při hranici s okresem Náchod. 

Leží 7 km severovýchodně od Dobrušky, 25 km severně od Rychnova nad Kněžnou 

a 16 km od Náchoda. Patří pod působnost ORP Dobruška. Obcí prochází silnice II/298 

z Dobrušky do Bohdašína. Skládá se z 2 částí obce (Bohdašín a Vanovka), které jsou 

současně i základními sídelními jednotkami obce a jednoho katastrálního území 

(Bohdašín v Orlických horách).   

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 2004, 

který sice definuje dostatek ploch pro individuální bytovou výstavbu, ale v obci o ni 

není v současné době zájem.  

V obci není zřízena mateřská škola, do které děti dojíždí 3 km do Ohnišova. 

Do základní školy žáci dojíždí buď také do Ohnišova nebo mají na výběr ze škol 

v Dobrušce (8 km), Novém Hrádku (4 km), Dobřanech (7 km) a Novém Městě 

nad Metují (8 km).  

 V obci je zřízena veřejná knihovna. K praktickému lékaři a dětskému lékaři se dojíždí 

do Dobrušky. 

V obci je vybudováno víceúčelové hřiště pro míčové hry. Na území obce není 

v současné době společenský sál pro pořádání kulturních akcí, ale pracuje zde alespoň 

zájmový spolek dobrovolných hasičů.  

Ve filiálním kostele Panny Marie v Rokoli, příp. v kapli Nejsvětější Trojice se konají 

pravidelné bohoslužby. Bohdašín patří pod římskokatolickou farnost Slavoňov. 

                                                 
22

  Obec Bohdašín v Orlických horách [online], Historie obce [cit. 2014-06-05]. Dostupný 

z WWW:http://www.bohdasin.cz/index.php?nid=489&lid=cs&oid=3929 
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Obec nemá veřejnou kanalizaci a čištění splaškových vod je řešeno žumpami, septiky 

a domovními ČOV. Obec nemá vybudovaný veřejný vodovod.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 200 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 230 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 215 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový 

přírůstek 15 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec leží na v podhůří Orlických hor u silnice z Dobrušky do Nového Hrádku. 1,5 km 

od centra Bohdašína se nachází mariánské poutní místo Rokole. O vzniku poutního 

místa se vypráví legenda o malé dívence, kterou sama Panna Maria vyvedla z lesa, 

kdy na místě zjevení vytryskl pramen. Ten později vrátil zrak slepému synkovi lesníka. 

Zaznamenány jsou i další zázračná uzdravení. Na místě pramene byla později 

vybudována kaplička Panny Marie u studánky, která byla v r. 1859 nahrazena zděnou 

kaplí. V Rokoli je také pseudogotický poutní kostelík Panny Marie vystavěný v letech 

1930-45 nákladem podnikatele Františka Přibyla. Na území obce se nachází 1 památka 

zapsaná ve státním  seznamu nemovitých kulturních památek. Jedná se o venkovský 

dům čp. 6 v Bohdašíně. 

 Z celkové výměry 537 hektarů pozemků obce tvoří orná půda 311 ha, tj. 57 % rozlohy, 

lesní pozemky jsou zastoupeny pouze 91 hektary, což činí 17 % rozlohy obce.  

Zaměstnanost: 

Mezi největšího zaměstnavatele patří strojírenská společnost JIPAM CNC s.r.o. 

Ohnišov, který má provozovnu v Bohdašíně. Firma se zabývá výrobou přesných 

součástí pro vysokotlaká šroubení, šroubení pro plynová potrubí, dílců pro hydraulická 

a hadicová spojení a ostatní drobné rotační dílce.   

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 31 osob nejvíce do Nového Města nad Metují 

(9 osob) a Dobrušky (7 osob). Naopak za prací do Bohdašína dojíždí 10 osob.   
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Borová /obec/ 

Tabulka 4 Statistická data obce Borová 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

1 3,07 km2  199 45,6 630 m n. m. 4,73 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: První písemná zmínka o Borové je z roku 1445. Obec patřila 

k náchodskému panství. Strategickým místem byl z historického pohledu vrch Strážnice 

(691 m n. m.) nad obcí na samé hranice se sousedním Polskem. Strážní a obranný 

charakter tohoto bodu je zmiňován již od středověku. Životní podmínky byly v tomto 

koutu pohraničí vzhledem k odlehlosti a nadmořské výšce velmi těžké. Z živností bylo 

nejvíce provozováno tkalcovství. V letech 1936-38 probíhala v okolí obce výstavba 

železobetonového opevnění.
23

  

Obec je položená v oblasti Kladského pomezí při západním okraji Orlických hor, 

v okrese Náchod v těsné blízkosti státní hranice s Polskou republikou. Leží 13 km 

severozápadně od Náchoda. Na polské straně sousedí obec s městečkem Lewin-

Klodzki, který je i sídlem gminy. Borová patří pod působnost ORP Náchod. Obcí 

prochází silnice III/28526 Nový Hrádek – Česká Čermná – Náchod. Na území obce je 

1 místní část, 1 sídelní jednotka i 1 katastrální území (Borová).  

Občanská a technická vybavenost: Obec má zpracovaný platný územní plán z r. 1999. 

Územní plán obsahuje dostatek ploch pro bytovou výstavbu a o tuto výstavbu je i v obci 

zájem. Stavební parcely ovšem nejsou opatřeny inženýrskými sítěmi. V obci není 

zřízena mateřská škola ani základní škola. Do nich je nutno dojíždět do Nového Hrádku 

(4 km).  

V obci není zřízena veřejná knihovna. K praktickému lékaři a dětskému lékaři se dojíždí 

do Nového Hrádku nebo Náchoda. 

Obec má vybudováno víceúčelové hřiště pro míčové hry. V Borové je v provozu 

společenský sál pro pořádání kulturních akcí. V obci pracuje zájmový spolek 

dobrovolných hasičů a tělovýchovný spolek. V kapli Božského Srdce Páně se konají 

pravidelně bohoslužby. Borová patří pod Římskokatolickou farnost Nový Hrádek. 
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 Obec Borová [online], Z historie obce [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.borovaunachoda.cz/obec/z-historie-obce/  
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Obec nemá veřejnou kanalizaci a čištění splaškových vod je řešeno žumpami, septiky 

a domovními ČOV. Veřejný vodovod je vybudovaný na asi 20% území obce. 

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 233 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 177 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 199 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o pokles počtu 

o 34 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec se nachází v těsné blízkosti státní hranice. Borovou navštěvují především turisté, 

cykloturisté a vyznavači pevnostní turistiky. V okolí obce je vybudováno celkem 

6 objektů těžkého opevnění. Některé opravují party nadšenců, takže je možné do nich 

příležitostně nahlédnout. 

 Z celkové výměry 307 hektarů pozemků v obci, jsou nejvíce zastoupeny trvalé travní 

porosty výměrou 109 ha (35,5 % rozlohy obce), vzhledem k nadmořské výšce 

překvapivě orná půda s výměrou 106 ha (34,5% rozlohy obce). Lesní pozemky tvoří 

54 ha, tj. 17,5 % rozlohy obce.   

Zaměstnanost: 

Na území obce není žádný významnější zaměstnavatel. 

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 49 osob, nejvíce do Náchoda (24 osob). 

Naopak za prací do Borové dojíždí 3 osoby.   

 

Bystré /obec/  

Tabulka 5 Statistická data obce Bystré 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

1 3,29 km2  263 43,1 543 m n. m. 4,35 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: Obec je zmiňována v roce 1363 při soupisu vesnic na panství frymburském 

jako Zákraví, později při prodeji panství Trčkům roku 1537 je už jmenováno jenom 

Bystré.
24

  

Obec se nachází v Orlických horách, okrese Rychnov nad Kněžnou. Leží 8 km 

severovýchodně od Dobrušky a 26 km severně od Rychnova nad Kněžnou. Patří pod 

působnost ORP Dobruška. Obcí prochází silnice III/3091 Bačetín–Bystré. Skládá se z 2 
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  Obec Bystré [online], Historie [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.obecbystre.cz/index.php?nid=542&lid=cs&oid=9885  
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základních sídelních jednotek (Bystré a Doly) 1 katastrálního území (Bystré v Orlických 

horách).  

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 2010. 

Současně platný územní plán obce má dostatek ploch určených pro individuální 

bytovou výstavbu, které jsou opatřeny inženýrskými sítěmi a připraveny k zástavbě. 

V oblasti školství je v obci zřízena mateřská škola, kterou provozuje Trivium Plus o.p.s. 

V obci není zřízena základní škola. Dojíždět je nutné 5 km do Dobřan, kde stejná 

společnost provozuje základní školu nebo 8 km do Dobrušky. V obci je veřejná 

knihovna Ordinace praktického lékaře je zřízena a otevřena 1x za 14 dnů. K dětskému 

lékaři je nutné dojíždět 8 km do Dobrušky. Na území obce je zřízeno hřiště pro volejbal. 

Nejbližší víceúčelová hřiště jsou v Dobřanech (5 km) nebo Ohnišově (3 km). Obec má 

společenský sál pro pořádání kulturních akcí  a pracuje zde několik zájmových spolků  

jako jsou dobrovolní hasiči, ochotnické divadlo, recesistický spolek VAG-I-noviny, 

myslivci a včelaři.  V místním kostele sv. Bartoloměje se konají pravidelně bohoslužby. 

Bystré je sídlem farnosti. 

 Obec má na 80% katastru vybudovanou veřejnou kanalizaci, ale bez koncového 

přečištění splaškových vod do ČOV. Ostatní čištění je řešeno žumpami, septiky 

a domovními ČOV. Obec má vybudovaný veřejný vodovod.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 212 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 231 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 263 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový 

přírůstek 51 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Na území obce se nachází 1 památka zapsaná ve státním  seznamu nemovitých 

kulturních památek. Jedná se o kostel sv. Bartoloměje z r. 1720. 

Z celkové výměry pozemků v obci připadá na lesní pozemky 101 ha (30 % rozlohy 

obce), na trvalé travní porosty 97 ha (29 % rozlohy obce). Orná půda tvoří pouze 84 ha 

(25 % rozlohy obce). Menší podíl orné půdy je dán vyšší nadmořskou výškou obce. 

Zaměstnanost: 

V obci není žádný významnější zaměstnavatel. Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce 

za prací 46 obyvatel, z toho na území okresu 32. Naopak do obce dojíždí za prací pouze 

2 osoby.  
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Česká Čermná /obec/ 

Tabulka 6 Statistická data obce Česká Čermná 

Počet 

katastr. 

Území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

Věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

1 8,91 km2  499 40,4 430 m n. m. 4,71 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: První písemná zpráva o České Čermné je z roku 1448. Historicky byla 

obec součástí náchodského panství.
25

 V obci prožil část svého života filozof a literát 

Václav Černý (1905-1987), signatář Charty 77 a rodák z nedaleké Jizbice u Náchoda.
26

  

 Obec se nachází v oblasti Kladského pomezí při západním okraji Orlických hor, 

v okrese Náchod u státní hranice s Polskou republikou. Leží 10 km severozápadně od 

Náchoda. Pro přechod do Polské republiky slouží hraniční přechod pro pěší a cyklisty. 

Na polské straně sousedí obec se vsí Brzozowe, která patří pod Gminu Kudowa-Zdrój. 

Česká Čermná patří pod působnost ORP Náchod. Obcí prochází silnice III/28526 Nový 

Hrádek – Česká Čermná – Náchod. Na území obce je jedna základní sídelní jednotka a 

jedno katastrální území (Česká Čermná).  

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 2000. 

Současně platný územní plán obce má dostatek připravených ploch pro individuální 

bytovou výstavbu a o výstavbu by v obci byl zájem. V současné době nejsou stavební 

parcely pro výstavbu připraveny. 

V České Čermné je zřízena mateřská škola a základní škola od 1. do 5. ročníku. Žáci 

z vyšších ročníků dojíždí do základní školy v Novém Hrádku (7 km) nebo do Náchoda 

(10 km). Je zde veřejná knihovna. Ordinace praktického lékaře a ordinace dětského 

lékaře není zřízena a je nutné dojíždět do Náchoda. Na území obce je vybudováno 

víceúčelové veřejné hřiště. Obec má společenský sál pro pořádání kulturních akcí 

a pracuje zde několik spolků. Především hasiči, tělovýchovný spolek, ale také 

myslivecké sdružení, Sdružení rodičů, přátel a dětí školy a Klub českých turistů. V kapli 

sv. Václava z r. 1941 se konají pravidelné bohoslužby církve římskokatolické. Česká 

Čermná patří pod farnost a děkanství v Náchodě. Obec má veřejnou kanalizaci 

na cca 80 % katastrálního území. Ostatní čištění splaškových vod je řešeno žumpami, 

                                                 
25

 Wikipedie Otevřená encyklopedie [online], Česká Čermná [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_%C4%8Cermn%C3%A1 
26

 Wikipedie Otevřená encyklopedie [online], Václav Černý[cit. 2014-06-05] Dostupný z WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_%C4%8Cern%C3%BD 
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septiky, příp. domovními ČOV. Obec má vybudovaný veřejný vodovod na celém území 

obce.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 407 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 452 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 499 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový 

přírůstek 92 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec se nachází na jižní straně hřebenu nad „náchodskou brankou“ v těsné blízkosti 

státní hranice, která prakticky prochází intravilánem obce a navazuje na sousední ves 

Brzozowe. Českou Čermnou navštěvují především turisté a cykloturisté. Zajímavým 

turistickým lákadlem je objekt Kahan III na Malinové hoře, která sice patří katastrálně 

už do sousední obce Dobrošov, ale dobře přístupná je i od České Čermné. Jedná se 

o systém předválečného opevnění, který byl v 80. letech 20. století adaptován 

na válečné pracoviště tehdejšího Federálního ministerstva vnitra ČSSR. Velké množství 

turistů přijíždí i na prohlídku do 3 km vzdálené tvrze Dobrošov, která je národní 

kulturní památkou. Obecní samospráva čile spolupracuje s obyvateli sousední Gminy 

Kudowa-Zdrój, v této oblasti proběhlo i několik společných projektů 

spolufinancovaných z prostředků EU.  

Z celkové výměry pozemků v obci připadá na lesní pozemky 643 ha (72 % rozlohy 

obce), na trvalé travní porosty 142 ha (16% rozlohy obce). Orná půda tvoří pouze 43 ha, 

tj. cca 5 % rozlohy obce.   

Zaměstnanost: 

V obci není žádný významnější zaměstnavatel.  

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 103 obyvatel, nejvíce v rámci okresu Náchod 

(82 osob). 3 osoby vyjíždějí za prací i mimo území ČR. Naopak do České Čermné 

dojíždí za prací 7 osob, především působících v místní škole a školce.  

 

Deštné v Orlických horách /obec/ 

Tabulka 7 Statistická data obce Deštné v O. h. 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

   k  31.12.2012 

2 32,1 km2  566 42,3 649 m n. m. 5,9 % 

Zdroj: ČSÚ 
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Popis obce: Obec Deštné byla založena před rokem 1350 hluboko v lesích. Patřila 

cysterciákům z kláštera Svaté Pole u Třebechovic. Nejstarší písemná zmínka pochází 

z roku 1362. Původním zaměstnáním horalů byla těžba dřeva v lese, pálení popela na 

výrobu potaše pro sklářství a dřevěného uhlí v milířích. Zvláštní místo zaujímá 

v dějinách obce sklářství, založené před rokem 1595. Nejvýznamnější období sklářství 

v Deštném lze datovat do let 1660–1760, díky výrobě skla v huti na úbočí Malé Deštné 

vysoko v horách, která vyráběla barokní luxusní sklo exportované do celé Evropy.
27

 

V Deštném působil také světoznámý malíř skla Ignác Presissler (1676–1741), který 

ovládal malířskou techniku na skle nazývanou švarclot.
28

 V dnešní době je obec známá 

jako nejvýznamnější rekreační středisko zimních sportů v Orlických horách. 

Obec Deštné je křižovatkou čtyř silnic II. třídy - II/309 Deštné v O. h.–Dobruška, II/310 

Rokytnice v O. h. – Deštné v O. h. - Olešnice v O. h., II/311 Bartošovice v O. h. – 

Orlické Záhoří - Deštné v O. h. a II/321 Deštné v O. h.–Solnice. Na území obce je 

6 základních sídelních jednotek (Deštné, Dříš, Plasnice, Zákoutí, Jedlová v Orlických 

horách a Mnichová) a 2 katastrální území (Deštné v Orlických horách a Jedlová 

v Orlických horách).  

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 2011. 

Současně platný územní plán obce má dostatek připravených ploch pro individuální 

bytovou výstavbu a v obci je o tuto výstavbu zájem. Obec ovšem nemá připravený 

dostatek parcel pro výstavbu. Jako důvod je uváděno vlastnictví jiných osob k těmto 

pozemkům.  

V oblasti školství je zřízena mateřská škola a základní škola pro 1. – 9. ročník. Je zde 

veřejná knihovna a ordinace praktického lékaře, dětského lékaře a jedenkrát týdně 

ordinuje také gynekologická ambulance. Na území obce je sportovní víceúčelové hřiště 

pro veřejnost. Obec má společenský sál pro pořádání kulturních akcí a pracuje zde 

několik zájmových spolků  jako jsou dobrovolní hasiči, tělovýchovné spolky, ale i 

sdružení rodičů a přátel školy. V místním kostele sv. Máří Magdalény se konají 

pravidelné bohoslužby. Deštné je současně sídlem římskokatolické farnosti. Obec má 

veřejnou kanalizaci na cca 50% obce a čistírnu odpadních vod. Ostatní čištění 

splaškových vod je řešeno žumpami, septiky a domovními ČOV. Z důvodu 

rozptýlenosti staveb se o rozšiřování veřejné kanalizace neuvažuje. Obec má 

vybudovaný veřejný vodovod.  

                                                 
27

 Obec Deštné v Orlických horách [online], Buďte vítáni v Deštném! [cit. 2014-06-05]. Dostupný 

z WWW: http://www.obec-destne.cz/historie-obce/ 
28

 Stručné dějiny skláren v Orlických horách [online], Sláva barokního skla [cit. 2014-06-05]. Dostupný 

z WWW:http://www.orlickehory.net/sklarny.htm#slava 
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Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 599 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 603 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 566 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o pokles počtu 

o 37 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec leží na území CHKO Orlické hory. Nejvyšším bodem obce je vrchol Velké 

Deštné (1115 m n. m.) na hřebenu Orlických hor, který je současně nejvyšším vrcholem 

Orlických hor. Od centra obce je vzdálený 6 km. Pod vrcholem se nachází kiosek 

(chata) Horské služby.  Jak již bylo uvedeno, Deštné je navštěvováno turisty především 

pro svoji dobrou vybavenost na zimní lyžařské sporty. Nachází se zde Skicentrum 

Deštné se sjezdovkami Marta I a Marta II.  

Obec získala ocenění „Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2003.“ 

Na jejím území se nachází 6 památek zapsaných ve státním  seznamu nemovitých 

kulturních památek. Jedná se o kostel sv. Máří Magdalény, postavený okolo r. 1725 

pravděpodobně na základě projektu významného českého architekta italského původu 

Jana Blažeje Santiniho – Aichela,
29

 dále kostel sv. Matouše v Jedlové z let 1737–1741 

po roce 1945 zchátralý. Po r. 1989 byla obnovena střecha kostela, který je bez vnitřního 

vybavení. Mezi zapsané památky patří i zbytky sklářských pecí u hotelu Alba, vodní 

mlýn čp. 254 v Jedlové, socha sv. Jana Nepomuckého při cestě na Šerlišský mlýn 

a turistická Masarykova chata na Šerlichu, která je i nejvýše položenou kulturní 

památkou v Orlických horách (1019 m n. m.).  

Lesní pozemky pokrývají svojí výměrou 2155 hektarů 67 % rozlohy obce. 

Ze zemědělské půdy jsou pro vyšší nadmořskou výšku nejvíce zastoupeny trvalé travní 

porosty o výměře 813 hektarů.  

Zaměstnanost: 

Mezi největší podnikatelské subjekty se sídlem v Deštném patří firma, které se etablují 

v oblasti služeb. Patří mezi ně např. SPORT PROFI spol. s r.o. nebo Tomáš Hejduk. 

Mezi významné zaměstnavatele patří také Základní škola a Mateřská škola Deštné v O. 

h. 

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 39 osob z toho do okresu Rychnov n. Kn. 

26 osob. Naopak do Deštného dojíždí za prací 44 osob.  

 

 

                                                 
29

 Orlické hory NET [online], Deštné v Orl. h. [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.orlickehory.net/mista/destne.htm 
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Obec Dobré /obec/ 

Tabulka 8 Statistická data obce Dobré 

Počet katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

    k 31.12.2012 

4 17,34 km2  851 40 435 m n. m. 6,49 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1367. Ves patřila např. ke zboží 

cisterciáckého kláštera ve Svatém Poli (Klášter nad Dědinou), majetkům Jana z Chlumu 

a z Ratibořic (od 1458), Trčkům z Lípy (od 1542) aj.
30

  

Obec se nachází v podhůří Orlických hor, v okrese Rychnov nad Kněžnou. Leží 10 km 

východně od Dobrušky a 12 km severně od Rychnova nad Kněžnou. Patří pod 

působnost ORP Dobruška. Obcí prochází silnice III/29851 Dobruška–Dobré. Skládá se 

z 6 částí ( Dobré Hlinné, Chmeliště, Kamenice, Rovné a Šediviny), které jsou současně 

i základními sídelními jednotkami. Obec má 4 katastrální území (Dobré, Hlinné u 

Dobrého, Kamenice u Dobrého a Rovné u Dobrého). 

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 2006. 

Současně platný územní plán obce má dostatek ploch určených pro individuální 

bytovou výstavbu a v obci je o tuto výstavbu zájem. Obec ovšem není schopna v tuto 

dobu poptávku vykrýt, protože nemá pro tuto výstavbu připraveny parcely 

s vybudovanou odpovídající infrastrukturou. V oblasti školství je zřízena jak mateřská, 

tak i základní škola pro 1. – 9. ročník. Je zde veřejná knihovna a ordinace praktického 

lékaře. Obec nemá ordinaci dětského lékaře ani jiné specializované ordinace. Za těmi 

je nutno jezdit do Dobrušky nebo Rychnova nad Kněžnou. Obec má společenský sál 

i víceúčelové hřiště. Pracuje zde několik zájmových spolků  jako jsou dobrovolní hasiči, 

tělovýchovné spolky, ale i myslivci, zahrádkáři, včelaři a klub žen. V místním kostele 

sv. Petra a Pavla se konají pravidelné bohoslužby. Kněz církve římskokatolické dojíždí 

z Dobrušky. Obec nemá kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Čištění splaškových vod 

je řešeno žumpami, septiky a domovními ČOV. Obec má vybudovaný na všech 

katastrálních územích veřejný vodovod.  

 

Demografické ukazatele: 

                                                 
30

  Wikipedie Otevřená encyklopedie [online], Dobré [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobr%C3%A9 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1367
http://cs.wikipedia.org/wiki/Cisterci%C3%A1ck%C3%BD_%C5%99%C3%A1d
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%8Dkov%C3%A9_z_L%C3%ADpy
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K datu 31.12.1992 zde žilo 797 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 to bylo 825 obyvatel 

a k 31.12.2012 to bylo 851 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový přírůstek 

54 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Na území obce se nachází 3 památky zapsané ve státním  seznamu nemovitých 

kulturních památek. Jedná se o kostel sv. Petra a Pavla z let 1739-41, sochu sv. Rodiny 

a pozdně barokní fara čp. 1 z konce 18. století.  

Lesní pozemky pokrývají svojí výměrou 498 ha, cca 28% rozlohy katastru obce. 

Ze zemědělské půdy je nejvíce zastoupena orná půda 664 ha a trvalé travní porosty 

o výměře 406 ha.  

Zaměstnanost: 

Mezi největší podnikatelské subjekty se sídlem v Dobrém patří společnost PZP Heating 

a.s., která se zabývá výrobou telených čerpadel pro vytápění a ohřev vody, větracích 

jednotek, větrání, vzduchotechniky, klimatizace, elektrokotlů a odvlhčovačů. Dále 

KERSON spol. s r.o. pracující v oblasti stavební výroby.  

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací nejvíce obyvatel do okresu Rychnov n. Kn. 96 

zaměstnanců, nejčastěji do Dobrušky, Kvasin a Rychnova nad Kněžnou. Naopak do 

obce Dobré dojíždí nejvíce lidí za prací také z okresu Rychnov n. Kn. - 62 osob, 

nejčastěji z Dobrušky, Opočna a Podbřezí. Nejvíce jich v místě pracuje v průmyslu (42 

osob) nebo stavebnictví (9 osob).  

 

Dobřany /obec/ 

Tabulka 9 Statistická data obce Dobřany 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

1 4,06 km2  134 38,7 630 m n. m. 4,82 % 

Zdroj: ČSÚ 

 

Popis obce: První písemná zmínka o Dobřanech pochází z r. 1361, ale plebánie – 

farnost je připomínána již v r. 1350. Od r. 1704 byla v místě zřízena lokálie k farnosti 
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Dobruška, v této lokálii také působil v letech 1809–1816 český buditel, kněz a pedagog 

Josef Liboslav Ziegler.
31

  

Obec se nachází v Orlických horách, okrese Rychnov nad Kněžnou. Leží 12 km 

severovýchodně od Dobrušky a 26 km severně od Rychnova nad Kněžnou. Patří pod 

působnost ORP Dobruška. Obcí prochází silnice III/3093 Kounov – Dobřany – Sněžné. 

Skládá se z 1 základní sídelní jednotky a 1 katastrálního území (Dobřany v Orlických 

horách).  

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 2008. 

Současně platný územní plán obce má dostatek ploch určených pro individuální 

bytovou výstavbu a v obci je o tuto výstavbu zájem. Obec ovšem není schopna v tuto 

dobu poptávku vykrýt, protože nemá pro tuto výstavbu připraveny parcely 

s vybudovanou odpovídající infrastrukturou. V oblasti školství nemá obec zřízenu 

mateřskou školu a děti dojíždí do obce Bystré (4 km). V obci je zřízena základní škola 

pro 1. – 9. ročník Trivium Plus o.p.s., která provozuje i mateřskou školu v obci Bystré. 

Základní škola je v tak malé obci zajímavou výjimkou, protože svým přístupem k výuce 

dokáže oslovit rodiče žáků z okolních obcí a nemá problémy s nedostatečnou 

obsazeností tříd.  V obci je veřejná knihovna, ale není zřízena ordinace praktického ani 

dětského lékaře. K lékaři je nutné dojíždět do Dobrušky nebo do Deštného (7 km). 

Na území obce je zřízeno sportovní víceúčelové hřiště. Obec má společenský sál pro 

pořádání kulturních akcí a pracuje zde několik zájmových spolků, jako jsou dobrovolní 

hasiči, tělovýchovné spolky, ale i automotoklub.  V místním kostele sv. Mikuláše 

se konají bohoslužby pravidelně jednou v měsíci. Kněz církve římskokatolické dojíždí 

z Bystrého. Obec nemá veřejnou kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. Čištění 

splaškových vod je řešeno žumpami, septiky a domovními ČOV. Obec má vybudovaný 

veřejný vodovod na cca 90 % území obce.  

 

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 122 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 

115 obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 134 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový 

přírůstek 12 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Na území obce se nachází 3 památky zapsané ve státním  seznamu nemovitých 

kulturních památek. Jedná se o kostel sv. Mikuláše z r. 1740, zřícenina hradu Dobřany 

                                                 
31

 Wikipedie Otevřená encyklopedie [online], Dobřany (okres Rychnov nad Kněžnou)[cit. 2014-06-05]. 

Dostupný z WWW:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dob%C5%99any_(okres_Rychnov_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou)  
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ze 14. století a budova fary čp. 1 z r. 1776. V obci se nachází areál pro terénní 

motocyklové závody. Především v 70. letech se zde jezdil slavný Orlický autokros.  

Z celkové výměry pozemků v obci připadá na lesní pozemky 196 ha (44 % rozlohy 

obce), na trvalé travní porosty 149 ha (26 % rozlohy obce). Orná půda tvoří pouze 27 ha 

(6,5 % rozlohy obce). Malý podíl orné půdy je dán vyšší nadmořskou výškou obce. 

Zaměstnanost: 

Mezi největší zaměstnavatele se sídlem v Dobřanech patří Základní škola Trivium Plus 

o.p.s. Žádný další významnější zaměstnavatel se na území obce nenachází.  

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací na území okresu 10 obyvatel, v rámci kraje 3 

obyvatelé. Naopak do obce dojíždí za prací 9 osob, nejvíce za vzděláváním (pracovníci 

ve školství).  

 

Chlístov /obec/ 

Tabulka 10 Statistická data obce Chlístov 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

1 1,38 km2  88 43,3 354 m n. m. 7,69 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: První písemná zmínka o obci je z r. 1545, kdy patřila pod panství Nové 

Město nad Metují. V 19. století patřila obec pod správu sousední obce Spy. Roku 1872 

se osamostatnila. V novodobé historii byla v letech 1960–1991 spojena s obcí Val. 

Od tohoto roku je opět samostatnou obcí.
32

   

Obec se nachází v  okrese Rychnov nad Kněžnou. Je situována 5 km severně 

od Dobrušky, 23 km severozápadně od Rychnova nad Kněžnou a 4 km od Nového 

Města nad Metují. Patří pod působnost ORP Dobruška. Obcí prochází silnice 

č. III/29852 z Valu do Chlístova. Skládá se z 1 části, které je také jedinou základní 

sídelní jednotkou pod názvem Chlístov. Na území obce je 1 katastrální území (Chlístov 

u Dobrušky). 

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 2008, 

který obsahuje dostatek ploch pro individuální bytovou výstavbu. V obci, ale není o tuto 

výstavbu zájem.  

                                                 
32

 Chlístov [online], Historie obce [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.chlistov.unas.cz/historie.html  
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V obci není zřízena mateřská škola ani základní škola. Žáci musí dojíždět do Dobrušky 

nebo Nového Města nad Metují. Mateřskou školu navštěvují děti v sousední obci Val 

(1,5 km).  

 V obci je zřízena veřejná knihovna. K praktickému lékaři a dětskému lékaři se dojíždí 

do Dobrušky. 

V obci je vybudováno víceúčelové hřiště pro míčové hry. V obci je k dispozici 

i společenský sál. Místní spolkový život je zastoupen pouze hasičským sborem. 

Bohoslužby se v obci nekonají, resp. není zde pro tento účel vybudovaný žádný vhodný 

prostor. Chlístov patří pod správu Římskokatolické farnosti – děkanství Dobruška.  

V obci není vybudována kanalizace a likvidace splaškových vod je řešena pomocí 

žump, septiků nebo domovních ČOV. Naopak celé území obce má vystavěný veřejný 

vodovod.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 109 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 91 obyvatel 

a k 31.12.2012 to bylo 88 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o pokles počtu 

o 21 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec Chlístov nemá na svém území žádnou nemovitou památku zapsanou ve státním 

seznamu nemovitých kulturních památek.   

Z celkové výměry 138 hektarů pozemků obce tvoří orná půda 96 ha, tj. 70 % rozlohy, 

která dokládá její zemědělský charakter, který využívá příznivé nadmořské výšky. Lesní 

pozemky tvoří pouze 15 ha, což činí pouhých 11 % rozlohy obce.  

Zaměstnanost: 

V obci se nenachází žádný významnější zaměstnavatel. 

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 15 osob. Za prací do Chlístova nikdo 

nedojíždí.  
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Janov /obec/ 

Tabulka 11 Statistická data obce Janov 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

2 3,4 km2  111 42,1 517 m n. m. 14,81 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: První písemná zmínka o obci Janov pochází z roku 1544. Do roku 1848 

patřila stejně jako okolní vsi k opočenskému panství.
33

 Ve vsi žilo od 18. století velké 

množství domácích tkalců. Ještě v roce 1947 zde bylo založeno tkalcovské družstvo. 

Obec leží v  okrese Rychnov nad Kněžnou 10 km severovýchodně od Dobrušky, 28 km 

severně od Rychnova nad Kněžnou. Patří pod působnost ORP Dobruška. Obcí prochází 

silnice III/3103 Bystré – Janov – Bohdašín /Rokole/. Skládá se z 2 částí obce (Janov 

a Tis), které současně tvoří základní sídelní jednotky a 2 katastrálních území (Janov 

v Orlických horách a Tis). 

Občanská a technická vybavenost: Obec má od roku 2002 zpracovaný a schválený 

územní plán, který obsahuje dostatek pozemků pro individuální bytovou výstavbu. 

O tuto výstavbu je v obci zájem. Problémem prozatím zůstává, že pozemky leží 

na historicky církevní půdě a není je možné prozatím získat do majetku obce a připravit 

pro výstavbu.  

V obci není zřízena mateřská škola ani základní škola. Do nich je nutno dojíždět 7 km 

do Dobřan. Do mateřské školy potom 1,5 km do Bystrého nebo 4 km do Ohnišova.  

 V obci je zřízena veřejná knihovna. K praktickému lékaři a dětskému lékaři je nutno 

dojíždět do Dobrušky nebo Nového Města nad Metují (10 km). 

Obec nemá vybudováno víceúčelové hřiště pro míčové hry. To je nejblíže v Ohnišově. 

V Janově není společenský sál pro pořádání kulturních akcí. Ten je možné využít 

nejblíže v Bystrém. I přesto pracuje v obci zájmový spolek dobrovolných hasičů. 

V kapli Panny Marie v Tisu se konají pravidelně bohoslužby. Janov patří 

pod Římskokatolickou farnost v Bystrém. V části Tis vyvíjí činnost také sbor 

Českobratrské církve evangelické. 

Obec nemá z důvodu příliš nízké hustoty osídlení veřejnou kanalizaci a čištění 

splaškových vod je řešeno žumpami, septiky a domovními ČOV. V obci není 

ani veřejný vodovod.  

                                                 
33

 Obec Janov [online], Historie obce [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.janovobec.cz/index.php?nid=3478&lid=cs&oid=415110  
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Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 106 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 111 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo také 111 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový 

přírůstek 5 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec leží v malebném údolí říčky Olešenky. V intravilánu jsou zachovány staré horské 

chalupy a statky. V obci se nenalézá žádná památka zapsaná ve státním  seznamu 

nemovitých kulturních památek. Vedle kaple Panny Marie v části Tis je v Janově ještě 

kaple sv. Josefa. Z celkové výměry 340 hektarů pozemků katastru obce mají největší 

zastoupení trvalé travní porosty 124 ha, tj. 36 % rozlohy, orná půda má výměru 112 ha, 

tj. 33 % rozlohy. Lesní půda má rozlohu 68 ha pozemků (20%). 

Zaměstnanost: 

Nejvýznamnějším zaměstnavatelem v obci je společnost GESTRA CZ s.r.o., která 

se zabývá výrobou strojů a výrobních linek na štípání přírodního kamene a betonu. 

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 12 osob. Naopak za prací do Janova dojíždí 

16 osob, především pracujících ve strojírenském průmyslu (GESTRA CZ).   

 

Kounov /obec/ 

Tabulka 12 Statistická data obce Kounov 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

   k  31.12 2012 

3 11,35 km2  244 40,4 445 m n. m. 8,7 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: První písemná zmínka o obci pochází z roku 1490. Osídlení zdejšího údolí 

bylo nepochybně starší a lze jej datovat až do 13. století.
34

 V novodobější historii stojí 

za zmínku dochovaný protestní dopis tehdejšího Místního národního výboru v Kounově 

z ledna 1946, kterým byl vznesen protest proti zamýšlené výstavbě vodního díla, jehož 

plocha by zatopila prakticky celý Kounov a jeho místní část Hluky.
35

 Obec Kounov 

poté vešla do dějin povodní v této oblasti, kdy v noci z 22. na 23. červenec 1998, 

zasáhly obec v několika vlnách silné bouřky. Denní úhrn srážek 

                                                 
34

 Wikipedie Otevřená encyklopedie [online], Kounov (okres Rychnov nad Kněžnou)[cit. 2014-06-05]. 

Dostupný z WWW:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kounov_(okres_Rychnov_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou)  
35

 Obec Kounov u Dobrušky, oficiální stránky obce [online], Střípky z historie, Přehrada v Kounově 1946 

[cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: http://www.obeckounov.cz/historie.htm 
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na hydrometeorologické stanici v Deštném v O. h. dosáhl 203 mm srážek.
36

 

To způsobilo obrovské povodně v povodí Zlatého potoka. Vedle značných materiálních 

škod přišlo o život 7 lidí.
37

 

Obec leží v Orlických horách, okrese Rychnov nad Kněžnou 7 km severovýchodně 

od Dobrušky a 25 km severně od Rychnova nad Kněžnou. Patří pod působnost ORP 

Dobruška. Obcí prochází silnice II/309 z Deštného do Dobrušky. Skládá 

se z 5 základních sídelních jednotek (Hluky, Kounov, Rozkoš, Nedvězí, Šediviny) 

a 3 katastrálních území (Kounov u Dobrušky, Nedvězí u Dobrušky, Šediviny).  

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 2000. 

Současně platný územní plán obce má dostatek ploch určených pro individuální 

bytovou výstavbu, ale nejsou opatřeny inženýrskými sítěmi a připraveny k zástavbě. 

O výstavbu je v obci zájem. Mateřská škola a ani základní škola nejsou v obci zřízeny. 

Do těchto školských zařízení je nutné dojíždět do Deštného (10 km), Dobřan (5 km) 

nebo Dobrušky (7 km). Mateřskou školu je možné navštěvovat také v Bystrém (5 km). 

V obci je veřejná knihovna Ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace dětského 

lékaře není v obci zřízena. Nejbližší zdravotnické zřízení se nachází v Dobrušce (7 km). 

Na území obce se nachází víceúčelové hřiště, které není v majetku obce. Obec má 

společenský sál pro pořádání kulturních akcí a pracuje zde několik zájmových spolků  

jako jsou dobrovolní hasiči, tělovýchovný spolek a myslivci. Bohoslužby mohou 

obyvatelé navštěvovat nepravidelně buď v kapli Panny Marie v Hluku, nebo v kostele 

sv. Josefa v Šedivinách. Obec patří pod Římskokatolickou farnost v Bystrém. 

 Obec má vybudovanou veřejnou kanalizaci včetně ČOV pouze v místní části Kounov 

na 80% katastru. V ostatních částech je čištění řešeno žumpami, septiky a domovními 

ČOV. Veřejný vodovod je vybudován taktéž pouze v místní části Kounov a pokrývá 

připojení asi 80% domů. Ostatní části jsou řešeny vlastními studnami.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 247 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 

240 obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 244 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o pokles 

počtu o 3 obyvatele.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Na území obce se nachází 1 památka zapsaná ve státním  seznamu nemovitých 

kulturních památek. Jedná se o budovu staré školy čp. 36 v Kounově.  
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 Český hydrometeorologický ústav [online], Mimořádně silné srážky v Severovýchodních Čechách 

v noci z 22. na 23.7.1998 [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://old.chmi.cz/HK/RPP/19980722/19980722.htm 
37

 Obec Kounov u Dobrušky, oficiální stránky obce [online], Povodeň 1998[cit. 2014-06-05]. Dostupný 

z WWW: http://www.obeckounov.cz/povoden.htm  
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Z celkové výměry pozemků v obci připadá na lesní pozemky 379 ha (33 % rozlohy 

obce), na trvalé travní porosty 501 ha (44 % rozlohy obce). Orná půda tvoří pouze 

143 ha (12 % rozlohy obce).  

Zaměstnanost: 

V obci není žádný významnější zaměstnavatel.  

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 33 obyvatel, z toho na území okresu 20. 

Nejvíce osob dojíždí do Dobrušky (8 osob). Naopak do obce dojíždí za prací 7 osob.  

 

Nový Hrádek /městys/ 

Tabulka 13 Statistická data městyse Nový Hrádek 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

2 11,39 km2  799 38,4 560 m n. m. 2,12 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: Nový Hrádek historicky vznikl pravděpodobně s výstavbou dnes zříceniny 

hradu Frymburka, jehož historie sahá do 13. století. První písemná zmínka o osadě 

Hrádek je z července 1362. Od roku 1495 patřil Hrádek pod panství Opočno (Trčkové 

z Lípy) i s hradem Frymburkem. Roku 1638 byl hrad Frymburk vypálen a úplně zničen 

švédským vojevůdcem Bannerem.
38

 Od první poloviny 18. století se začíná užívat 

názvu Nový Hrádek.
39

 

 Obec se nachází v Orlických horách, v okrese Náchod u státní hranice s Polskou 

republikou. Leží 9 km východně od Nového Města nad Metují a 17 km východně 

od Náchoda. Pro přechod do Polské republiky není vybudovaný na území katastru 

žádný hraniční přechod, resp. tam neexistuje vhodná komunikace, která by takový 

přechod umožňovala. Na polské straně sousedí obec se vsí Taszów, která patří pod 

Gminu Lewin–Klodzki. Nový Hrádek patří pod působnost ORP Náchod. Městysem 

prochází silnice III/28528 Nový Hrádek–Dlouhé. Nový Hrádek se skládá z 5 základních 

sídelních jednotek (Dlouhé, Rzy, Doly, Krahulčí a Nový Hrádek) a 2 katastrálních 

území (Dlouhé, Nový Hrádek).    
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 Wikipedie Otevřená encyklopedie [online], Frymburk (hrad),[cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Frymburk_(hrad)  
39

 Wikipedie Otevřená encyklopedie [online], Nový Hrádek,[cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW:   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%BD_Hr%C3%A1dek 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1638
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Johan_Ban%C3%A9r
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Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 2002. 

Současně platný územní plán obce má dostatek připravených ploch s inženýrskými 

sítěmi pro individuální bytovou výstavbu, ale zájem o tyto parcely je malý. 

V Novém Hrádku je zřízena mateřská škola a základní škola od 1. do 9. ročníku. Je zde 

veřejná knihovna a ordinace praktického lékaře a ordinace dětského lékaře. Na území 

obce je vybudováno víceúčelové veřejné hřiště. Městys má společenský sál pro pořádání 

kulturních akcí, dokonce vlastní budovu kina, které bylo v provozu až do r. 2013. Nyní 

se čeká na výměnu promítací techniky, takže je mimo provoz. V Novém Hrádku pracuje 

několik zájmových spolků, jsou to dobrovolní hasiči, tělovýchovné spolky, 

ale i myslivci a činné je i místní farní společenství. Ve farním kostele sv. Petra a Pavla 

se konají pravidelné bohoslužby. Nový Hrádek je sídlem farnosti církve 

římskokatolické. Městys má veřejnou kanalizaci jen na cca 20 % k. ú. Nový Hrádek. 

Ostatní čištění splaškových vod je řešeno žumpami, septiky a domovními ČOV. Obec 

má vybudovaný  veřejný vodovod na území k. ú. Nový Hrádek na cca 90 % území.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 708 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 718 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 799 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový 

přírůstek 91 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec leží 4 km vzdušnou vzdáleností od území CHKO Orlické hory. Území městyse je 

poměrně členité, ležící nad údolím říčky Olešenky. Městys získal v roce 2011 ocenění 

„Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2011.“ Nový Hrádek navštěvují cykloturisté i 

lyžaři. V obci je lyžařský areál Panská stráň s 300 m dlouhou sjezdovkou. Největším 

turistickým lákadlem by byla nepochybně návštěva zříceniny gotického hradu 

Frymburk, s mohutnou hradní věží o průměru 18 m. V současné době je hrad 

v soukromém vlastnictví a pro špatný technický stav je pro veřejnost uzavřen. Turisté 

se zajímají i o církevní turistiku. Ve farním kostele sv. Petra a Pavla z r. 1723 je oltářní 

obraz, jehož autorem je pravděpodobně český malíř Petr Brandl
40

 (1668-1735). Obě 

zmíněné památky jsou zapsané ve státním  seznamu nemovitých kulturních památek. 

Mezi další zapsané památky patří sloup se sochou Panny Marie a hrob rudoarmějců 

na místním hřbitově. Z celkové výměry pozemků v obci připadá na lesní pozemky 

591 ha (52 % rozlohy obce), na trvalé travní porosty 305 ha (27 % rozlohy obce). Orná 

půda tvoří 131 ha (11 % rozlohy obce).  
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 Nový Hrádek [online], Historie a současnost Nového Hrádku[cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.novy-hradek.cz/index.php?str=histsou 
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Zaměstnanost: 

V současné době působí v Novém Hrádku výrobní družstva Velos (zařízení 

do koupelen, části jízdních kol), Kovap (hračky) a Kaden (hračky, slunečníky, makety 

aut), výroba těsnění Přibyl, firma Hartman, pila Klein a několik dalších menších 

soukromých provozoven. Významným zaměstnavatelem je i Detašované pracoviště 

Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. 

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 98 obyvatel, nejvíce v rámci okresu Náchod 

(60 osob). Naopak do Nového Hrádku dojíždí za prací 57 osob, nejvíce do oblasti 

průmyslové výroby (30 osob).  

 

Ohnišov /obec/ 

Tabulka 14 Statistická data obce Ohnišov 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12 2012 

2 10,5 km2  487 42,2 406 m n. m. 4,06 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: První písemná zmínka o obci Ohnišov je z roku 1360. Název obce 

je odvozován od strážních ohňů, které měli zdejší obyvatelé rozdělávat v případě 

přibližování nepřátelských oddílů od zemské hranice. Ohnišov patřil nymburskému 

a později opočenskému panství. Po zrušení roboty v r. 1848, zasadili na oslavu 

ohnišovští u hranic s Bystrým lípu a pod ní zakopali nářadí, s kterým museli robotovat. 

Od roku 1873 existuje v obci ochotnické divadlo.
41

  

Obcí prochází silnice II/298 Bohdašín–Dobruška. Na území obce jsou 2 základní sídelní 

jednotky (Ohnišov a Zákraví), která tvoří i dvě katastrální území.  

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 1997. 

Současně platný územní plán obce má dostatek připravených ploch pro individuální 

bytovou výstavbu a o výstavbu by v obci byl zájem. V současné době nejsou stavební 

parcely pro výstavbu připraveny. 

V Ohnišově je zřízena mateřská škola a dvoutřídní základní škola od 1. do 5. ročníku. 

Žáci z vyšších ročníků dojíždí do základní školy v Dobřanech (7 km) nebo Dobrušky 

(6 km). V obci je otevřena veřejná knihovna. Ordinace praktického lékaře je v provozu 

1x týdně. K dětskému lékaři je nutné dojíždět nejblíže do Dobrušky. Na území obce 
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Ohnišov [online], Od historie po současnost[cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW:  
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je vybudováno víceúčelové veřejné hřiště. Obec má společenský sál pro pořádání 

kulturních akcí a pracuje zde několik spolků. Především hasiči, tělovýchovný spolek, 

ale také myslivecké sdružení a turistický klub. V místním kostele sv. Cyrila a Metoděje 

z r. 1895 se konají pravidelné bohoslužby církve římskokatolické. Ohnišov patří 

pod farnost v Bystrém. Obec nemá veřejnou kanalizaci a čištění splaškových vod 

je řešeno žumpami, septiky, příp. domovními ČOV. Obec má vybudovaný veřejný 

vodovod na celém území obce.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 504 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 

479 obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 487 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o pokles 

počtu o 17 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou 6 km od Dobrušky. Na území obce 

se dochovaly 2 památky, zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. 

Jedná se o krucifix a venkovský dům čp. 148. V obci se každoročně od r. 1975 pořádá 

turistický pochod „Cikánské toulky“. 

Z celkové výměry pozemků v obci připadá na lesní pozemky 202 ha (19 % rozlohy 

obce), na trvalé travní porosty 164 ha (15% rozlohy obce). Orná půda tvoří 569 ha, 

tj. cca 54 % rozlohy obce.   

Zaměstnanost: 

V obci není žádný významnější zaměstnavatel.  

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 90 obyvatel, nejvíce v rámci okresu Rychnov 

n.Kn. (37 osob) a mimo okres 46 osob. Naopak do Ohnišova dojíždí za prací 35 osob.  

 

Olešnice v Orlických horách /obec/ 

Tabulka 15 Statistická data obce Olešnice v O. h. 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

     k 31.12 2012 

1 14,29 km2  470 40,5 593 m n. m. 7,6 % 

Zdroj: ČSÚ 
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Popis obce: Olešnice je poprvé připomínaná ve starém břevnovském urbáři r. 1369, 

má za sebou bohatou minulost. Nejstarší písemnou památkou o Olešnici je zápis z 

11. června 1354. Ves byla situována na obchodní stezce vedoucí do Kladska.
42

  

Obec se nachází v Orlických horách, v okrese Rychnov nad Kněžnou těsně při státní 

hranici s Polskou republikou. Leží 16 km severovýchodně od Dobrušky a 33 km 

severně od Rychnova nad Kněžnou. V Polské republice jsou nejblíže Lázně Kudowa-

Zdrój 10 km.  Patří pod působnost ORP Dobruška. Obcí prochází silnice II/310 

(Rokytnice – Deštné – Olešnice - státní hranice). Skládá se z 2 základních sídelních 

jednotek (Lužany a Olešnice v Orlických horách) a 1 katastrálního území (Olešnice 

v Orlických horách).  

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 1999. 

V současné době se pracuje na novém územním plánu. Současně platný územní plán 

obce má dostatek připravených ploch pro individuální bytovou výstavbu a v obci je o 

tuto výstavbu zájem. V oblasti školství je zřízena mateřská škola a základní škola se 

dvěma třídami pro 1. – 5. ročník. Je zde veřejná knihovna a ordinace praktického lékaře, 

dětského lékaře a jedenkrát týdně ordinuje také gynekologická ambulance. Na území 

obce jsou sportovní víceúčelová hřiště v soukromém vlastnictví. Obec usiluje 

o vybudování vlastního hřiště v areálu školy. Obec má společenský sál pro pořádání 

kulturních akcí a pracuje zde několik zájmových spolků, jako jsou dobrovolní hasiči, 

tělovýchovné spolky, ale i myslivci, včelaři, automotoklub a lyžařský klub. V místním 

kostele sv. Máří Magdalény se konají pravidelné bohoslužby. Kněz církve 

římskokatolické dojíždí z Bystrého. Obec má veřejnou kanalizaci na cca 70% obce 

a čistírnu odpadních vod. Ostatní čištění splaškových vod je řešeno žumpami, septiky 

a domovními ČOV. Obec má vybudovaný veřejný vodovod.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 544 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 466 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 470 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o pokles počtu 

o 74 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec leží na území CHKO Orlické hory. Nejvyšším bodem obce je vrchol Vrchmezí 

(1084 m  n. m.) na hřebenu Orlických hor, vzdálený od centra obce 5 km. Na vrcholu 

se nachází informační kiosek a kamenný pylon připomínající návštěvy významných 

osobností - císaře Josefa II., Johna Quincy Adamse (pozdějšího šestého prezidenta 
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 Olešnice v Orlických horách [online], historie [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.olesnice.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=34 
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USA) a hudebního skladatele Fryderyka Chopina. Na území obce se nachází 3 památky 

zapsané ve státním  seznamu nemovitých kulturních památek. Jedná se o kostel sv. Máří 

Magdalény, původně středověkou stavbu v letech 1702 až 1704 barokně přestavěnou. 

Zámek – zámeček čp. 1 z let 1707-1709, původně postavený jako radnice, později 

používaný jako lovecký zámeček Trčků z Lípy, dnes hostinec s pensionem. Poslední 

zapsanou památkou je kamenný pranýř z r. 1718. V prostoru současné radnice 

je umístěný „Utzův“ mechanický betlém z první poloviny 20. století, který je krásnou 

ukázkou řezbářského řemesla v Orlických horách. 

Lesní pozemky pokrývají svojí výměrou 866 hektarů cca 60% rozlohy katastru obce. Ze 

zemědělské půdy jsou pro pro vyšší nadmořskou výšku nejvíce zastoupeny trvalé travní 

porosty o výměře 464 hektarů.  

Zaměstnanost: 

Mezi největší podnikatelské subjekty se sídlem v Olešnici patří výrobní družstvo 

ELTAX, které podniká v oboru výroba a prodej lisovaných, svařovaných a obráběných 

kovových dílů, se specializovaným zaměřením na výrobu a prodej koupelnových 

doplňků.  

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací nejvíce obyvatel do okresu Rychnov n. Kn. 48 

zaměstnanců a dále nejčastěji do Nového Města nad Metují, Dobrušky a Náchoda. 

Nikdo nevyjížděl za prací do zahraničí (sousedící Polsko). 

Naopak do obce Olešnice dojíždí za prací jen 9 osob, nejvíce za vzděláváním 

(pracovníci ve školství).  

 

Orlické Záhoří /obec/ 

Tabulka 16 Statistická data obce Orlické Záhoří 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

5 29,14 km2  206 35,6 680 m n. m. 7,86 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: Název obce Orlické Záhoří vznikla až v r. 1951 sloučením několika dříve 

samostatných obcí v údolí Divoké Orlice. Oblast začala být kolonizována až ke konci 

16. století. Přicházeli nejprve řemeslníci – dřevaři a skláři. Sklářská výroba měla 

dlouholetou tradici a nedaleko Bedřichovky v polské Lasówce (dříve Kaiserwalde) 

zanikla až počátkem 50. let 20. století. Území dnešní obce ležela historicky na třech 

panstvích – solnickém (ves Trčkov), opočenském (vsi Bedřichovka, Zelenka a Jadrná) 
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a rychnovském (Kunštát a Černá Voda). V části Bedřichovka, která je dnes součástí 

Orlického Záhoří se narodil světoznámý malíř skla Ignác Presissler (1676–1741), 

který ovládal malířskou techniku na skle nazývanou švarclot.
43

 Počátkem 20. století 

vznikla v části Kunštát brusírna skla, zaměstnávající i několik stovek brusičů. Pracovala 

až do vypuknutí hospodářské krize v r. 1929. Po 2. světové války bylo německé 

obyvatelstvo odsunuto a nahrazeno českým obyvatelstvem z vnitrozemí. Podobný 

odsun proběhl i na polské straně v obci Mostowice (dříve Langenbrück). Následně bylo 

údolí Divoké Orlice pro veškerý hraniční styk až do 90. let 20. století uzavřeno. Vesnice 

na obou stranách od konce války již nebyly osídleny v původním rozsahu. 

Orlické Záhoří se nachází v  okrese Rychnov nad Kněžnou a leží za hřebenem 

Orlických hor v těsné blízkosti státní hranice do Polska 18 km severozápadně 

od Rokytnice v Orlických horách, 35 km severně od Rychnova nad Kněžnou a 29 km 

od Žamberka. Patří pod působnost ORP Rychnov nad Kněžnou. Obcí prochází silnice 

č. II/311 z Bartošovic do Orlického Záhoří a Deštného. 

Obec Orlické Záhoří se skládá z 1 části, která se dále člení na 6 základních sídelních 

jednotek pod názvy Bedřichovka, Černá Voda, Jadrná, Kunštát, Trčkov a Zelenka. 

Území obce se skládá z 5 katastrálních území (Bedřichovka, Černá Voda u Orlického 

Záhoří, Jadrná, Kunštát u Orlického Záhoří a Trčkov). 

Občanská a technická vybavenost: Orlické Záhoří má platný územní plán, schválený 

v r. 2010, který obsahuje dostatek ploch pro individuální bytovou výstavbu. V obci 

je sice o takovou výstavbu zájem, ale především na rekreační účely.  

V obci je zřízena mateřská škola. Je povzbuzující, že v rámci česko-polské spolupráce 

docházejí do školky také děti ze sousední polských obcí Mostowice a Lasóvka, které 

mají podobné předškolní zařízení na polské straně ve vzdálenosti 18 km. V základním 

školství zde existuje 5 tříd školy. Do vyšších ročníků žáci dojíždějí do obce Deštné v O. 

h. (15 km).  

V obci je zřízena veřejná knihovna. Praktický lékař i dětský lékař do místa také dojíždí.  

Taktéž je vybudováno víceúčelové hřiště pro míčové hry. K dispozici je v místě 

i společenský sál. Spolkový život je zastoupen především spolkem hasičů, 

tělovýchovným spolkem, ale také zde vyvíjejí zájmovou činnost rybáři a kroužek 

výroby z keramiky. 

Bohoslužby se v obci konají pravidelně ve filiálním kostele sv. Jana Křtitele, kam  

dojíždí kněz z nedaleké Římskokatolické farnosti Neratov.  
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Veřejná kanalizace je z 50 % vybudována v nejlidnatější části Jadrná a Kunštát, stejně 

jako veřejný vodovod, který napojuje přibližně 80 % zástavby obou částí. Ve zbylých 

částech je přečištění splaškových vod řešeno individuálně. 

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 234 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 215 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 206 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o pokles počtu 

o 28 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec Orlické Záhoří leží na území CHKO Orlické hory. Orlické Záhoří bylo vyhlášeno 

nařízením vlády ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000. Na chráněném území 

o velikosti 904 ha je chráněna populace Chřástala polního a jeho hnízdní prostředí. 

Obec má výrazně rekreační charakter, který od 90. let stále narůstá. Orlické Záhoří 

je vyhledávaným letoviskem, ale oblibu získává i v zimním období pro desítky 

kilometrů strojově upravovaných běžeckých tras. Význam obce stoupl i po otevření 

silničního hraničního přechodu v roce 2005. Ze zajímavých míst v okolí je to určitě 

původní lesní kaple, nazývaná Kunštátská kaple na hřebenu Orlických hor, vzdálená 

7 km od centra obce. 

Jedinou památkou zapsanou ve státním seznamu nemovitých kulturních památek je 

kostel sv. Jana Křtitele z let 1754-1763. Ten je v poslední době využíván nejen jako 

sakrální prostor, ale také pro pořádání výstav a koncertů. Postupně je prováděna jeho 

rozsáhlá oprava, kterou zajišťuje jeho nový vlastník Obec Orlické Záhoří.  

Z celkové výměry 2914 hektarů pozemků obce tvoří lesní pozemky 1887 ha, tj. 65 % 

rozlohy. Trvalé travní porosty jsou zastoupeny na ploše 890 ha, což činí 30 % rozlohy 

obce.  

Zaměstnanost: 

V obci není významnější zaměstnavatel. Pracovní příležitostí lze poskrovnu nalézt 

v oblasti služeb pro cestovní ruch. Mnoho obyvatel využívá i sezónní práce v lese 

u Správy Kolowratských lesů nebo státního podniku Lesy České republiky. 

Podle statistiky SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 9 osob. Naopak do Orlického Záhoří 

přijíždí za prací 6 osob.   
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Podbřezí /obec/ 

Tabulka 17 Statistická data obce Podbřezí 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12 2012 

2 7,86 km2  539 38,7 323 m n. m. 2,87 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: Ves vznikla pravděpodobně počátkem 14. století pod tvrzí vybudovanou 

na skalnatém ostrohu zátoky Zlatého potoka. Později existovala jako samostatné panství 

Skalka. První písemná zmínka o obci je z r. 1388. Roku 1670 se statky rozdělily mezi 

čtyři dědice rodu Mladotů. Roku 1739 nechal postavit Jan Antonín Mladota na místě 

tvrze nový barokní zámeček s kaplí. Mladotové vlastnili Skalku až do r. 1800, kdy byla 

prodána a připojena k opočenskému panství. Zásluhou Mladotů žila ve vsi poměrně 

početná židovská komunita, která si zde mohla vybudovat synagogu i hřbitov. Zanikla 

v r. 1924. 

Obec se nachází v  okrese Rychnov nad Kněžnou. Je situována 6 km východně 

od Dobrušky a 13 km severozápadně od Rychnova nad Kněžnou. Patří pod působnost 

ORP Dobruška. Obcí prochází silnice č. III/32114 z Podbřezí do Dobrého. 

V katastrálním území prochází silnice č. I/14. Obec má 5 základních sídelních jednotek 

(Podbřezí, Lhota u Dobrušky, Chábory, Netřeba a Studánka). Na území jsou 

2 katastrální území (Lhota u Dobrušky a Podbřezí). 

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 1995, 

který již neobsahuje další plochy pro individuální bytovou výstavbu. V obci je o tuto 

výstavbu zájem.  

V obci je zřízena mateřská škola a základní škola pro 1. až 5. ročník.  Do vyšších tříd 

základní školy mohou žáci dojíždět 6 km do Dobrušky nebo 5 km do Dobrého.  

 V obci je zřízena veřejná knihovna. K praktickému lékaři a dětskému lékaři se dojíždí 

do Dobrušky. 

V obci je vybudováno víceúčelové hřiště pro míčové hry. V obci je k dispozici 

i společenský sál. Místní spolkový život je zastoupen třemi hasičskými sbory 

v Podbřezí, Lhotě Netřeba a Cháborech, tělovýchovným spolkem SK Skalka, dále zde 

pracuje sdružení žen, myslivecké sdružení, Klub skaleckých turistů a místní organizace 

Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů. 

Bohoslužbu je možné pravidelně navštívit v sousední obci Bílý Újezd. Podbřezí patří 

pod správu Římskokatolické farnosti – děkanství Dobruška.  
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Na katastrálním území Podbřezí je vybudována a přivedena splašková kanalizace 

k 95 % objektů. Katastrální území Lhota u Dobrušky má z důvodu nízké obydlenosti 

vyřešenou likvidaci splaškových vod pomocí žump, septiků nebo domovních ČOV. 

V obou katastrálních území je vybudován veřejný vodovod.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 452 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 453 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 539 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový 

přírůstek 87 obyvatel.
44

  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec Podbřezí patří mezi nejníže položené obce svazku u hlavní silnice 1. třídy č. I/14. 

Obec získala v roce 2006 ocenění „Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2006.“ 

Vesnice žije poměrně čilým spolkovým ruchem. Podbřezí je dobře situováno u hlavní 

silnice a využívá blízkost Dobrušky, odkud se za poslední dobu přestěhovalo 

za klidnějším bydlením více rodin.  

Mezi nejzajímavější památky v obci patří barokní zámeček Skalka, přestavěný 

do stávající podoby v první polovině 18. století. Zámek je situován v samém centru 

obce a je účelově využíván, takže není až na výjimky veřejnosti přístupný. Na zahradě 

zámku bylo v 80. letech 20. století dočasně deponováno rokokové schodiště z barokního 

poutního kostela v Neratově. Mezi cenné památky patří bývalý židovský hřbitov 

s 92 náhrobky převážně z 18. století při pravém břehu Zlatého potoka. Výčet památek 

ještě doplňuje socha Panny Marie Immaculaty, socha sv. Antonína Paduánského 

a sousoší Nejsvětější Trojice.  

Z celkové výměry 786 hektarů pozemků obce tvoří orná půda 422 ha, tj. 54 % rozlohy, 

trvalé travní pozemky mají výměru 159 ha, tj. 20 % rozlohy a lesní pozemky jsou 

zastoupeny pouze 108 ha, což činí 14 % rozlohy obce.  

Zaměstnanost: 

Mezi největšího zaměstnavatele patří společnost PROTECO nářadí s.r.o., která 

je dodavatelem nářadí, nástrojů a brusiva.  

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 100 osob nejvíce do Dobrušky, Rychnova 

nad Kněžnou, Kvasin a Dobrého. Naopak za prací do Podbřezí dojíždí 30 osob.   

 

                                                 
44

 Výrazný nárůst obyvatelstva je způsoben několika faktory. V první řadě je to výhodná poloha obce 

v těsném sousedství silnice I. třídy. Podbřezí také částečně naplňuje funkci satelitní obce k blízké 

Dobrušce. Značný vliv má samozřejmě i mimořádná aktivita místní samosprávy, která zajistila výstavbu 

vícebytových domů pro mladé rodiny s dětmi a udržuje v činnosti i místní předškolní a školní zařízení.   
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Rokytnice v Orlických horách /město/ 

Tabulka 18 Statistická data města Rokytnice v O. h. 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12 2012 

6 40,2 km2  2154 40,2 355 m n. m. 7,55 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: Počátky Rokytnice souvisí s kolonizací horských částí rychnovského 

panství ve 13. století. První písemnou zmínku o Rokytnici nalezneme v dochované 

půhonné knize zemských desek království českého z r. 1318. Roku 1487 vzniká 

odtržením od rychnovského panství samostatné rokytnické panství. Po roce 1567, kdy 

Rokytnici kupuje německý rytíř Joachim Mauschwitz začíná sílit příliv německých 

kolonistů a čeština se postupně vytrácí z běžné úřední agendy. Roku 1627 kupuje 

Rokytnici slezský šlechtický rod Nosticů, který ovlivňuje její vývoj až do druhé 

poloviny 19. století. V letech 1936-38 je nad Rokytnicí budován systém stálého 

železobetonového opevnění. Od října 1938 do května 1945 bylo městečko na základě 

Mnichovské dohody připojeno k Německé říši.  

 Rokytnice v Orlických horách je jediným městem na území svazku, nachází 

se 18 km východně od okresního města Rychnov nad Kněžnou a patří i pod působnost 

ORP Rychnov nad Kněžnou. Rokytnice v Orlických horách je obcí s pověřeným 

obecním úřadem. Město je křižovatkou několika silnic II. třídy -  silnice č. II/310 

z Rokytnice do Olešnice a silnice č. II/319 z Rychnova nad Kněžnou do Bartošovic.  

Skládá se z 2 částí (Rokytnice  v Orlických horách a Nebeská Rybná) a 9 základních 

sídelních jednotek (Dolní Rokytnice, Hamernice, Hanička, Horní Rokytnice, Nebeská 

Rybná, Panské Pole, Popelov, Prostřední Rokytnice a Rokytnice v Orlických horách). 

Na území města je 6 katastrálních území (Dolní Rokytnice v Orlických horách, Horní 

Rokytnice, Nebeská Rybná, Panské Pole, Prostřední Rokytnice a Rokytnice v Orlických 

horách). Rokytnice je tak sídelním útvarem s největší rozlohou na území svazku. 

Občanská a technická vybavenost: Rokytnice má platný územní plán, schválený 

v r. 1993, zahrnující pouze ZSJ Dolní Rokytnice v Orlických horách, Prostřední 

Rokytnice a Rokytnice v Orlických horách. V r. 2014 dojde nahrazení novým územním 

plánem, který bude zahrnovat všechna katastrální území města. Nový územní plán bude 

zahrnovat dostatek ploch pro individuální bytovou výstavbu, i když v současné době je 

o tuto výstavbu velmi malý zájem. Město také v současnosti nemá dostatek vhodných 

parcel připravených k výstavbě. Ve městě je vydefinováno území o velikosti 13,5 
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hektarů pro další rozvoj průmyslu v areálu bývalých kasáren. Rokytnice je konečnou 

stanicí železniční dráhy č. 023 z Doudleb nad Orlicí do Rokytnice v O. h. Je zde 

v provozu osobní i nákladní železniční doprava.  

Ve městě je zřízena mateřská škola, základní škola pro 1. až 9. ročník, dále veřejná 

knihovna. Nachází se zde ordinace praktického lékaře, dětského lékaře, zubního lékaře 

a gynekologické ambulance. Ve městě pracuje jako terénní služba pečovatelská služba 

jako organizační složka města Rokytnice v O. h.  

Na území města je několik víceúčelových hřišť pro míčové hry včetně sportovní haly 

o velikosti 40 x 25 metrů. Z dalšího vybavení je zde posilovna a sauna. K dispozici jsou 

v místě 2 společenské sály. Rovněž spolkový život je bohatě zastoupen množstvím 

zájmových spolků, např. pracuje zde mateřské centrum Rampušáček, automotoklub, 

hasiči, včelaři, zahrádkáři, 2 jezdecké kluby, Clan Orlických horalů, sportovní oddíly 

fotbalu včetně dívčí kopané. Dále oddíly stolního tenisu, florbalu a hokejový oddíl 

HC Medvědi Rokytnice.  

Rokytnice je sídlem římskokatolické farnosti, bohoslužby se v obci konají pravidelně 

ve farním kostele Všech Svatých. 

Veřejná kanalizace je vybudována pouze v intravilánu města. V ostatních částech 

je z důvodu řídkého osídlení řešeno přečištění odpadních vod pomocí septiků, žump 

nebo ČOV. Veřejný vodovod je zaveden v intravilánu města a v místní části Nebeská 

Rybná.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 2247 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 2481 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 2154 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o pokles 

počtu o 93 obyvatel.
45

  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Městem Rokytnice v Orlických horách prochází hranice CHKO Orlické hory. 

Rokytnice je pro turisty výhodným výchozím bodem pro pěší nebo cyklistické výlety 

do hor. U turisticky frekventovaných jsou vybudovaná i záchytná parkoviště. Z místní 

části Nebeská Rybná je možné dojít k soutoku horských bystřin Zdobnice a Říčky 

s přírodním výtvorem Plačtivá skála. V opačném směru je možné v krátkém čase 

dosáhnout dalšího turistického centra - Říček.   

                                                 
45

 V roce 1991 odešla z města jednotka okupační sovětské armády, takže se uvolnilo značné množství 

bytů, které byly ihned po rekonstrukci nabízeny k pronájmu. Tím se skokově v řádech stovek lidí zvýšil 

počet obyvatel (nejvíce k 31.12.2000 – 2509 obyvatel). Do města přišla počátkem 90. let i početná 

komunita tzv. Volyňských Čechů, přesídlených z Ukrajiny. Od roku 2000 počet obyvatel postupně klesá. 

Důvodem je horší pracovní uplatnění a také nižší průměrná roční teplota.  
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Rokytnice je svojí polohou předurčená pro rekreaci a rozvoj služeb v cestovním ruchu. 

Ve městě jsou v provozu tři muzejní expozice. Nejstarším muzeem je Pevnost Hanička, 

která byla součástí stálého železobetonového opevnění z  r. 1938. Haničku ročně 

navštíví okolo 17 tisíc návštěvníků. V nabídce turistům dále figuruje železniční 

muzeum lokálky Doudleby – Vamberk – Rokytnice, otevřené od r. 2010 v bývalé 

výtopně parních lokomotiv. Nejnovější muzejní expozici nalezneme v Sýpce – Muzeum 

Orlických hor, otevřenému v prosinci 2013. Každým rokem je v červenci pořádána 

Anenská pouť, která nabízí vedle klasických pouťových atrakcí také množství 

kulturních a zábavných programů jako jsou například Horalské hry, pořádané Clanem 

Orlických horalů. Ze sportovních akcí je možné jmenovat soutěž Orlický bloudil - 

extrémní orientační cyklistický závod dvojic do oblasti Orlických hor a Podorlicka. 

Z Rokytnice vychází strojově upravovaná běžecká trasa, která pokračuje po hřebeni 

Orlických hor do Deštného a Olešnice v Orlických horách. 

V centru města je od r. 2003 vyhlášená městská památková zóna, která sdružuje celkem 

12 památek zapsaných ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.  Dalších 

6 zapsaných nemovitých památek je mimo městskou památkovou zónu v intravilánu 

nebo extravilánu města. Vedle již zmíněné pevnosti Hanička, která je i největší 

nemovitou památkou, je to dále objekt bývalého nostického zámku, kostel Nejsvětější 

Trojice, farní kostel Všech Svatých nebo kaple sv. Anny.  

Z celkové výměry 4020 hektarů pozemků tvoří výměrou 1763 ha největší zastoupení 

lesní půda tj. 44% rozlohy, dále trvalé travní porosty o výměře 1626 hektarů – tj.40,5%. 

Orná půda je zastoupena pouze 272 hektary, tj. necelých 7 % rozlohy, což potvrzuje 

vyšší nadmořskou výšku katastrálních území, nepříznivých pro potravinářskou 

prvovýrobu.  

Zaměstnanost: 

Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v Rokytnici patří potravinářská společnost 

FrostFood a.s. (dříve Guseppe), která se zabývá výrobou mražených potravin. Mezi 

dalšími lze jmenovat společnost SVITR a.s., vyrábějící svíce a podpalovače. Následuje 

společnost Strojírny Rokytnice, a.s. Významným zaměstnavatelem v oblasti sociálních 

služeb je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje DOMOV NA STŘÍBRNÉM 

VRCHU. Ze zemědělských podniků to je Orlicko a.s. nebo Selka a.s.  Část obyvatel 

v produktivním věku dojíždí do zaměstnání do firem ŠKODA AUTO a.s., závod 

Kvasiny, ESAB VAMBERK, s.r.o., příp. do ostatních podniků v Rychnově n. Kn. nebo 

Kostelci nad Orlicí. 
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Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 171 osob. Za prací do Rokytnice dojíždí 

81 osob. 

 

Říčky v Orlických horách /obec/ 

Tabulka 19 Statistická data obce Říčky v O. h. 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

1 14,8 km2  88 41,6 635 m n. m. 12,9 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: Počátky obce lze datovat do 16. století, kdy probíhala kolonizace 

rozsáhlých lesních celků pod hřebenem Orlických hor. Mezi první vlastníky patří Páni 

z Rychnova. Ves Říčky a sousední Zdobnice zůstávají ve vlastnictví krále pro potřeby 

královského mincovního úřadu v Kutné Hoře, který zde nechal těžit dřevo pro výdřevu 

štol stříbrných dolů.
46

 Roku 1703 jsou obě obce prodány Kolovratům a začleněny 

do rychnovského panství. V obci v té době již žije silná německá menšina. V letech 

1936-38 probíhá na nedalekém hřebeni Orlických hor stavba linie stálého 

železobetonového opevnění. Po přijetí Mnichovské dohody se stávají Říčky do r. 1945 

součástí Německé říše. Po skončení 2. světové války je odsunuta většina německého 

obyvatelstva a do Říček přicházejí noví dosídlenci z vnitrozemí. Říčky se stávají také 

vyhledávaným letoviskem pražských umělců poválečné doby. V 60. letech je na vrchu 

Zakletý vybudován lyžařský areál. Od roku 1975 do roku 1991 se Říčky stávají součástí 

vedlejší Rokytnice. Od tohoto roku jsou opět samostatnou obcí.   

Obec se nachází v  okrese Rychnov nad Kněžnou. Jsou situovány 6 km severně 

od Rokytnice v Orlických horách, 24 km severovýchodně od Rychnova nad Kněžnou. 

Patří pod působnost ORP Rychnov nad Kněžnou. Obcí prochází silnice č. III/3109 

z Rokytnice do Říček a č. III/3111 z Rokytnice do Orlického Záhoří. 

Říčky se skládají z 1 části, které je také jedinou základní sídelní jednotkou pod názvem 

Říčky v Orlických horách. Obce se skládá z 1 katastrálního území stejného názvu. 

Občanská a technická vybavenost: Říčky mají platný územní plán, schválený 

v r. 1997, který obsahuje dostatek ploch pro individuální bytovou výstavbu. V obci, ale 

není pro trvalé bydlení o tuto výstavbu zájem. Vzniká zde především individuální 

bytová výstavba, která je využívaná pro rekreaci.  

                                                 
46

Říčky v Orlických horách [online], Stručné dějiny Říček [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.obecricky.cz/historie.htm 
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V obci není zřízena mateřská škola ani základní škola. Žáci musí dojíždět do Rokytnice 

v Orlických horách. V obci není zřízena veřejná knihovna. K praktickému lékaři a 

dětskému lékaři se dojíždí do Rokytnice v Orlických horách, Rychnova nad Kněžnou, 

příp. Žamberka (20 km). 

V obci je vybudováno víceúčelové hřiště pro míčové hry. K dispozici je společenský sál 

v místní horské chatě Devětsil. Místní spolkový život je zastoupen prozatím pouze 

dobrovolníky z řad chatařů, chalupářů a místních, ale v poslední době je snaha 

o obnovení činnosti hasičského sboru. 

Bohoslužby se v obci konají nepravidelně ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice. 

Říčky patří pod správu Římskokatolické farnosti Rokytnice v Orlických horách.  

V obci je vybudován v 75 % zástavby vodovod i kanalizace. 

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 79 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 92 obyvatel 

a k 31.12.2012 to bylo 88 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový přírůstek 

9 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Říčky v Orlických horách žijí především díky velkému ski areálu Zakletý. Ves má 

výrazně rekreační charakter. Nadále probíhá výstavba chat, chalup a penzionů. Horší 

je situace v letním období, kdy Říčky stojí mimo výraznější turistický ruch, ale i tento 

nepříznivý stav se postupně zlepšuje. Na území obce je jediná nemovitá památka 

zapsaná ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Jedná se o těžký 

objekt R - 87 na hřebenu Orlických hor. Říčky leží celým katastrem na území CHKO 

Orlické hory. Mezi turisty je vyhledávaný výstup na rozhlednu Anna na kótě Anenský 

vrch 992 m n. m. (území obce Bartošovice) nebo návštěva tajemného shluku kamenů – 

svislých bloků kamene zasazených do země. I když kameny byly vztyčeny v nedávné 

době, na místě leželi již stovky let.  

Z celkové výměry 1480 hektarů pozemků obce tvoří lesní pozemky 1069 ha, tj. 72 % 

rozlohy. Trvalé travní porosty jsou zastoupeny na ploše 320 ha, což činí 22 % rozlohy 

obce.  

Zaměstnanost: 

Největším zaměstnavatelem v obci je Ski areál v Říčkách. Jedná se ovšem výhradně 

o sezónní zaměstnání. Část ekonomicky aktivního obyvatelstva pracuje ve službách pro 

cestovní ruch na jednotlivých pensionech nebo hotelech, další část v lesích pro správu 

Kolowratských lesů společnosti Jan Kolowrat Krakowský.  

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 8 osob. Za prací do Říček dojíždí 9 osob.   
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Sedloňov /obec/ 

Tabulka 20 Statistická data obce Sedloňov 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

2 19 km2  222 40,8 650 m n. m. 11,88 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: Nejstarší zmínka o obci je v důchodním registru opočenského panství 

z roku 1542. Obec tehdy byla dřevařskou vsí. Německé jméno obce Sattel je poprvé 

uvedeno v opočenském urbáři až v r. 1598.
47

 Podle seznamu poddaných byli ještě 

v roce 1651 všichni obyvatelé obce protestantského vyznání. Protireformace zde 

probíhala až ve druhé polovině 17. století, kdy byl např. v roce 1690 vysvěcen původní 

protestantský kostelík na katolický kostel sv. Markéty. V letech 1709-11 byl vystavěný 

z kamene nový barokní kostel Všech Svatých. 18. století a první polovina 19. století 

znamenala rozvoj řemesel, především lnářské výroby, ručního tkalcování a obchodu 

s plátnem. Po skončení 2. světové války byla obec zasažena odsunem značného 

množství německého obyvatelstva a stala se z ní malá pohraniční obec. 

Nyní se obec se nachází v  okrese Rychnov nad Kněžnou a hraničním hřebenem 

Orlických hor sousedí s Polskou republikou. Sedloňov leží 14 km severovýchodně 

od Dobrušky, 26 km severně od Rychnova nad Kněžnou. Patří pod působnost ORP 

Dobruška. Obcí prochází silnice II/310 Rokytnice v O. h. – Deštné v O. h. - Olešnice 

v O. h. 

Skládá se z 2 částí obce (Polom a Sedloňov), které jsou současně i základními sídelními 

jednotkami obce a 2 katastrálních území (Polom v Orlických horách a Sedloňov).   

Občanská a technická vybavenost: Obec má platný územní plán, schválený v r. 1998. 

V současné době je zpracováván nový územní plán. Stávající platný územní plán již 

neobsahuje plochy pro individuální bytovou výstavbu.  

V obci není zřízena mateřská škola, do které děti dojíždí 5 km do Bystrého. Do základní 

školy žáci dojíždí 5 km do Dobřan.  

 V obci je zřízena veřejná knihovna. K praktickému lékaři a dětskému lékaři se dojíždí 

do Deštného (5 km). 
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 Sedloňov [online], Historie [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: 

http://www.sedlonov.cz/index.php/historie-a-okoli/historie-obce 
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V obci je vybudováno víceúčelové hřiště pro míčové hry. Na území obce není 

v současné době společenský sál pro pořádání kulturních akcí. Společenský sál 

je nejblíže v obci Bystré. V Sedloňově pracuje zájmový spolek dobrovolných hasičů, 

tělovýchovný spolek, spolek ochotnického divadla Max Sedloňov a Myslivecké 

sdružení Sedloňov. 

V kostele Všech Svatých se konají pravidelně bohoslužby. Sedloňov patří 

pod Římskokatolickou farnost v Bystrém. 

Obec nemá veřejnou kanalizaci a čištění splaškových vod je řešeno žumpami, septiky 

a domovními ČOV. Obec má na 70% části Sedloňov vybudovaný veřejný vodovod.  

 

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 309 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 

255 obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 222 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o snížení 

počtu o 87 obyvatel.
48

  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec leží na území  CHKO Orlické hory. Katastrálním územím sousedí s Polskou 

republikou. Nejvyšším vrcholem na katastru obce je nepojmenovaná kóta 1071 m n. m. 

na hřebenu Orlických hor u lokality Nad loveckou boudou. V obci je vybudovaný malý 

skiareál a snowpark. V budově obecního úřadu je otevřena Síň Jarmily Haldové 

a Památník obce Sedloňov, kde je prezentováno dílo místní řezbářky a výtvarnice 

a zajímavé exponáty z historie obce. Na hranici katastru Polom v Orlických horách 

a sousední obce Sněžné je muzeum v nedokončené tvrzi Skutina, která byla budovaná 

v letech 1937-38 jako součást čs. železobetonového opevnění. Muzeum je od května 

do října o víkendech zpřístupněno veřejnosti. V obci se nachází jedna památka zapsaná 

ve státním  seznamu nemovitých kulturních památek. Jedná se o barokní kostel Všech 

Svatých, vystavěný v letech 1709-11 stavitelem Kašparem Klinkertem z Kladské 

Bystřice. 

 Z celkové výměry 1900 hektarů pozemků obce tvoří lesní pozemky 1227 ha, tj. 64,5 % 

rozlohy, trvalé travní porosty jsou ze zemědělské půdy tvořeny 539 ha, což činí 28 % 

rozlohy obce. Orná půda tvoří jen 18 ha pozemků (1%). 

 

                                                 
48

 Značný úbytek obyvatelstva je způsoben především významnějším odchodem obyvatelstva do 

vnitrozemí a zánikem tradičních zaměstnavatelů v oblasti zemědělství (Velkovýkrmny Smiřice) a 

průmyslu Orlické strojírny, i když ty byly později nahrazeny firmou Hartman.  
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Zaměstnanost: 

Mezi největšího zaměstnavatele patří příspěvková organizace Královéhradeckého kraje 

Dětský domov a školní jídelna Sedloňov. Dále firma TĚSNĚNÍ HARTMAN, spol. 

s r.o., která se zabývá výrobou těsnění pro průmyslové účely a stavebnictví. 

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 21 osob. Naopak za prací do Sedloňova 

dojíždí 29 osob, nejvíce do oboru vzdělávání a průmyslové výroby.   

 

Sněžné /obec/ 

Tabulka 21 Statistická data obce Sněžné 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

1 6,07 km2  139 42,5 610 m n. m. 8,11 % 

Zdroj: ČSÚ 

Popis obce: První písemná zmínka o Sněžném je z roku 1537 a souvisí s prodejem 

frymburského panství Janu Trčkovi z Lípy. V době pobělohorské získávají panství i ves 

Snežné Colloredo–Mannsfeldové. Sedláci ze Sněžného se v letech 1628 a 1775 

zúčastnili povstání proti robotě. V r. 1937 byly v katastru obce zahájeny opevňovací 

práce, především stavba dělostřelecké tvrze Skutina, která nebyla do září 1938 

dokončena.
49

 

Obec leží v  okrese Rychnov nad Kněžnou 13 km severovýchodně od Dobrušky, 30 km 

severně od Rychnova nad Kněžnou. Patří pod působnost ORP Dobruška. Obcí prochází 

silnice III/3102 Bystré – Sněžné – Sedloňov /Polom/. Skládá se z 1 základní sídelní 

jednotky a 1 katastrálního území (Sněžné).   

Občanská a technická vybavenost: Obec nemá územní plán. V tuto chvíli 

je zpracováván a je předpoklad jeho schválení v r. 2016.  

V obci není zřízena mateřská škola ani základní škola. Do nich je nutno dojíždět 

do Nového Hrádku, Dobřan, Bystrého (4 km) nebo Olešnice v O. h. (6 km).  

 V obci není zřízena veřejná knihovna. K praktickému lékaři a dětskému lékaři 

se dojíždí do Nového Hrádku, Dobrušky nebo Nového Města nad Metují. 

Obec nemá vybudováno víceúčelové hřiště pro míčové hry. To je nejblíže v Novém 

Hrádku, Dobřanech nebo Olešnici v O. h. Ve Sněžném je v provozu společenský sál pro 

pořádání kulturních akcí V obci pracuje zájmový spolek dobrovolných hasičů 
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 Sněžné [online], Historie [cit. 2014-06-05]. Dostupný z WWW: http://www.snezne.net/ 
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a tělovýchovný spolek. V kapli Nanebevzetí Panny Marie se konají pravidelně 

bohoslužby. Sedloňov patří pod Římskokatolickou farnost v Novém Hrádku. 

Obec nemá veřejnou kanalizaci a čištění splaškových vod je řešeno žumpami, septiky 

a domovními ČOV. Obec má na 100 % vybudovaný veřejný vodovod.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 149 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 

128 obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 139 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o pokles 

počtu o 10 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec leží na v blízkosti hranice CHKO Orlické hory. Na území obce se nachází mnoho 

vlhkých luk s hojným výskytem vlhkomilných rostlin – upolín, vstavač, bledule, 

prvosenka. Z těchto důvodů byla jižně od centra obce vyhlášena přírodní památka 

U Čtvrtečkova mlýna. Na hranici katastru se sousední obcí Sedloňov je muzeum 

v nedokončené tvrzi Skutina, která byla budovaná v letech 1937-38 jako součást 

čs. železobetonového opevnění. Muzeum je od května do října o víkendech 

zpřístupněno veřejnosti. V obci se nacházejí dvě památky zapsaná ve státním  seznamu 

nemovitých kulturních památek. V obou případech se jedná o chalupy – čp. 1, kde byla 

ve druhé polovině 18. století zřízena manufaktura, zaměstnávajících až 500 domácích 

tkalců a čp. 36 – venkovská usedlost. 

Z celkové výměry 607 hektarů pozemků katastru obce mají největší zastoupení trvalé 

travní porosty 324 ha, tj. 53% rozlohy, lesní půdu tvoří 165 ha, tj. 27 % rozlohy. Orná 

půda tvoří jen 63 ha pozemků (10%). 

Zaměstnanost: 

Na území obce není žádný významnější zaměstnavatel. 

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 22 osob. Naopak za prací do Sněžného dojíždí 

1 osoba.   

 

Val /obec/ 

Tabulka 22 Statistická data obce Val 

Počet 

katastr. 

území 

Rozloha 

katastru 

Počet 

obyvatel 

Prům. 

věk 

Nadmořská 

výška 

Nezaměstnanost 

k 31.3.2014 

  k  31.12.2012 

2 6,05 km2  298 42,2 355 m n. m. 6,25 % 

Zdroj: ČSÚ 
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Popis obce: První písemná zmínka o Valu je z r. 1361.
50

 Ves později patřila 

do opočenského panství. 

Val se nachází v  okrese Rychnov nad Kněžnou 3 km severovýchodně od Dobrušky 

a 21 km severně od Rychnova nad Kněžnou. Patří pod působnost ORP Dobruška. Obcí 

prochází silnice č. II/298 z Dobrušky do Bohdašína. 

Obec Val se skládá z 2 částí (Val a Provoz), které jsou i základními sídelními 

jednotkami a názvy katastrálních území. 

Občanská a technická vybavenost: Val má platný územní plán, schválený v r. 2008, 

který ovšem neobsahuje dostatek ploch pro individuální bytovou výstavbu. V obci 

je o tento druh výstavby zájem. 

V obci je zřízena mateřská škola. Do základní školy musí žáci dojíždět 3 km 

do Dobrušky.  

V obci je zřízena veřejná knihovna. Praktický lékař i dětský lékař ordinuje nejblíže 

v Dobrušce.   

Na území obce není víceúčelové hřiště pro míčové hry a nejblíže je možné ho navštívit 

také v Dobrušce. K dispozici je ale v místě společenský sál a přírodní zastřešené divadlo 

ve Valském údolí. Rovněž spolkový život je bohatě zastoupen spolkem Beseda Val, 

Místní akční skupinou Pohoda venkova, která má ve Valu sídlo, ale také hasiči z obou 

částí obce.   

Bohoslužby se v obci konají pravidelně nejblíže ve farním kostele v Dobrušce. K této 

farnosti je i obec přifařena.  

Veřejná kanalizace a ani vodovod nejsou v obci zavedeny. U kanalizace je to z důvodu 

nezájmu o připojení, u vodovodu z důvodu vysokých nákladů na jeho stavbu.  

Demografické ukazatele: 

K datu 31.12.1992 zde žilo 296 obyvatel, ke stejnému datu r. 2002 zde žilo 294 

obyvatel a k 31.12.2012 to bylo 298 obyvatel. V průběhu 20 let se jedná o celkový 

přírůstek 2 obyvatel.  

Přírodní a kulturní zajímavosti:  

Obec Val se snaží žít kulturním životem. Především v letním období zde probíhají 

nejrůznější kulturní akce jako je např. Divadelní Pohoda, Orlické ozvěny a další.  

Val nemá na svém území žádnou nemovitou památku zapsanou ve státním seznamu 

nemovitých kulturních památek.   
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 Wikipedie Otevřená encyklopedie [online], Val (okres Rychnov nad Kněžnou),[cit. 2014-06-05]. 

Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Val_(okres_Rychnov_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou) 
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Z celkové výměry 605 hektarů pozemků obce tvoří orná půda 385 ha, tj. 64 % rozlohy, 

která dokládá její zemědělský charakter, který využívá příznivé nadmořské výšky. Lesní 

pozemky tvoří 97 ha, což činí pouhých 16 % rozlohy obce.  

Zaměstnanost: 

V obci se nenachází žádný významnější zaměstnavatel. 

Podle SLBD 2011 vyjíždí z obce za prací 53 osob. Za prací do Valu dojíždí 4 osoby. 
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A 3  SWOT ANALÝZA A IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ 

A 3.1 SWOT Analýza  

 Cílem SWOT analýzy
51

 území DSO Region Orlické hory je identifikovat silné 

a slabé stránky, příležitosti a hrozby, které vyplývají z provedené analýzy mikroregionu. 

Metoda klasifikuje a ohodnocuje jednotlivé činitele rozdělené do 4 uvedených skupin. 

Vzájemným působením činitelů silných a slabých stránek vůči příležitostem a hrozbám 

získáme nové informace, charakterizující a hodnotící úroveň jejich vzájemného střetu.  

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

- Bohatý kulturní a spolkový život 

- Dobré životní prostředí 

- Rozmanitost přírodního a kulturního 

   dědictví 

- Dostatečná řídící a informační  

         infrastruktura cestovního ruchu  

- Kvalitní ubytovací zařízení 

   v hlavních turistických centrech 

- Zlepšující se kvalita infrastruktury 

   pro turistiku, nárůst turistických cílů   

         a atraktivit 

- Absorpční schopnost finanční   

   podpory od EU, státu a kraje  

- Existence územně-plánovací  

   dokumentace u většiny obcí 

- Přiměřený stupeň koncentrace 

   zemědělské výroby a stavy    

         hospodářských zvířat 

- Vyhovující rozmístění škol a  

         dostupnost lékařské péče 

- Výhodná poloha mikroregionu pro 

    podporu ze strany EU pro projekty    

         přeshraniční spolupráce 

- Vyjížďka za prací převážně do  

   blízkých obcí a měst 

- existence dvou silných MAS a 100%  

   pokrytí území jejich činností 

 

- Horší dopravní dostupnost 

- Nižší počet osob s vysokoškolským 

   vzděláním 

- Nedostatek pracovních míst pro 

   absolventy vysokých škol 

- Horší dopravní dostupnost a pomalá 

   a nemoderní dopravní obslužnost 

- Chybějící rychlé a moderní 

   železniční spojení s krajským  

         centrem 

- Nevyhovující silniční infrastruktura 

- Nedostatečná sportovně technická 

   vybavenost v obcích mimo 

   turistická centra 

- Problémy s nezaměstnaností 

   v některých obcích 

- Zhoršující se věková struktura 

   obyvatelstva a absence zařízení    

         sociální péče 

- Nedostatečné odkanalizování 

   některých obcí a absence ČOV 

- Nejisté dodavatelsko-odběratelské 

   vztahy v zemědělství 

- Nesystematická podpora  

   Královéhradeckého kraje při rozvoji  

         cestovního ruchu 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

- Další rozvoj obchodu a služeb 

   v cestovním ruchu 

- Pokračovat v další integraci  

   příhraničních oblastí Česka a Polska  

- Zhoršující se úroveň dopravní a 

   technické infrastruktury  

- Odliv obyvatelstva v souvislosti 

   s nedostatkem pracovních příležitostí  
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Název  SWOT analýza pochází z anglické zkratky – Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé 

stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby) 
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         včetně odstraňování bariér pro  

         vzájemnou spolupráci 

- Širší spolupráce s aktéry cestovního 

   ruchu na při propagaci Orlických hor 

- Vzdělávání v oblasti cestovního  

   ruchu 

- Zvyšování úrovně odborné 

   vzdělanosti 

- Využití dotačních zdrojů EU a státu 

    pro rozvoj infrastruktury obcí  

          v letech 2014 – 2020 

- Zpracování nových územních plánů 

         u 14 obcí do r. 2020, v souvislosti  

         s ust. §188 odst. 1 zákona č.    

         183/2006 Sb. 

- Prohloubení spolupráce veřejného 

    sektoru, zemědělců a neziskových  

          organizací v rámci programu Leader  

          prostřednictvím MAS 

         a vhodných podmínek k podnikání 

- Zánik pracovních míst u největších  

   zaměstnavatelů v podhorských  

         centrech průmyslu 

- Vznik lokalit s vyšší koncentrací 

    sociálně nepřizpůsobivých osob 

- Zánik malých a středních závodů 

   s nižší přidanou hodnotou výroby 

Z výčtu příležitostí lze upozornit především na možnost využití dotačních zdrojů 

EU a státu na spolufinancování rozvoje infrastruktury obcí v letech 2014–2020. Mělo 

by se jednat především o investice do zlepšování tepelných vlastností budov a investice 

do oprav a rozšiřování kanalizační a vodovodní sítě v obcích. Významnější alokace 

finančních prostředků se předpokládá také pro spolupráci veřejného sektoru, zemědělců 

a neziskových organizací v rámci programu Leader prostřednictvím MAS. 

Jako výraznější hrozba se jeví zánik malých a středních závodů s nižší přidanou 

hodnotou výroby. Existuje reálné nebezpečí, že tyto provozy mohou být přesouvány 

do zemí s nižší cenou lidské práce. Nelze vyloučit ani krizi automobilového průmyslu, 

která by výrazně mohla zasáhnout největšího zaměstnavatele v regionu ŠKODU AUTO 

a.s. závod Kvasiny a navazující dodavatele.  
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A 3.2 Dotazníkové šetření mezi starosty obcí 

 Dotazníkem bylo v březnu 2014 osloveno adresně všech 22 starostů obcí svazku. 

Všichni oslovení starostové obdrželi dotazník elektronicky s tím, že může být vyplněn 

a zpracován opět elektronicky nebo v tištěné podobě. Všech 22 korespondentů odeslalo 

vyplněný dotazník zpět a ve většině případů odpověděli na všechny otázky. Pouze jeden 

starosta využil možnost tištěné verze dotazníku, který následně vyplnil ručně. Ve třech 

případech muselo dojít k odeslání dodatečného požadavku na doplnění odpovědí. I tyto 

požadavky byly splněny.  

  Dotazník obsahoval 31 otázek, kdy první část dotazníku (otázka č. 1–16)  obcí. 

Otázky 17–27 se týkaly budoucí možné užší spolupráce samospráv svazku při plnění 

úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti. Otázky č. 28 až 31 zjišťovaly pohled 

starostů na činnost a přínos místní akční skupiny, která působí na území obce 

a úspěšnost v čerpání dotačních prostředků spolufinancovaných z fondů EU, státu nebo 

krajů. 

 Prioritně byly dotazníkem získány podrobnější informace týkající se současné 

existující infrastruktury v obcích, života v obcích, ale i směrech v turistice, pro které 

jsou nebo mohou být obce navštěvovány. Tyto poznatky byly využity při tvorbě 

analytické části strategie, především při zpracování popisné části jednotlivých členských 

obcí svazku – viz. Otázky č. 2 až č. 16 a č. 28 až č. 31 v Příloze č. 6. V uvedených 

přílohách jsou vyhodnoceny odpovědi na relevantní otázky pomocí výsečových nebo 

sloupcových grafů s uvedením procentuálního zastoupení sledovaných jevů, příp. 

s uvedením počtů jednotek. Druhá část dotazníku se týkala názoru starostů na svoji 

obec, na možnou užší meziobecní spolupráci členských obcí, ale také vnímání role kraje 

a státu při správě obcí – viz. otázky č. 17 až č. 27 v Příloze č. 6. Z dotazníkového šetření 

lze interpretovat tyto názory starostů samospráv. 

 Z výsledků šetření lze v krátkosti interpretovat výstupy, kdy 50 % starostů 

postrádá více informací: 

- o právních předpisech, především z oblasti finančního práva a účetnictví (priorita 1), 

- o možnostech čerpat finanční podporu pro svoje projekty (priorita 2), 

- o pomoci při zpracování žádostí o spolufinancování realizace projektů (priorita 2). 

Mikroregion vnímají jako vhodnou platformu pro poskytování těchto služeb. 

Nadpoloviční většina, tedy 12 starostů si myslí, že svazek by mohl v budoucnu pomáhat 

samosprávám při plnění úkolů souvisejících s přenesenou působností obcí  (např. 

příprava návrhu nařízení obcí, hlídání zákonných termínů, zajišťování některých 

povinností obcí včetně zajišťování pravidelných školení pro personál i starostu.). Stejný 
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počet oslovených starostů vidí úlohu svazku také při zajišťování právních rozborů 

a poskytování informací pro obce o novinkách v oblasti řízení samosprávy. Většina obcí 

je ochotna si za tyto služby platit nad rámec svých členských příspěvků. Od státu 

starostové očekávají větší finanční podporu obecních aktivit (preferuje 15 starostů), 

stejně tak od kraje (preferuje 14 starostů). Od obcí s rozšířenou působností zase lepší 

předávání informací, výměnu názorů a zkušeností (preferuje 11 starostů). Na otázku 

čeho si starostové ve své obci nejvíce váží, odpovědělo 32 % dotázaných, že je to 

především krásné okolí.  Hrdost k místním tradicím, zvykům a spolkovému životu cítí 

27 % dotázaných,  23 % si chválí dobrou občanskou vybavenost obcí. Za největší 

hrozbu považuj 23 % starostů nedostatek pracovních příležitostí, malý počet obyvatel a 

negativní trend vylidňování obcí.  
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B. SMĚRY MOŽNÉHO ROZVOJE 

Průmysl, obchod, služby 

 Na území svazku je definován nedostatek ploch připravených pro rozvoj 

průmyslové výroby. Tento stav lze zlepšit jen velmi omezeně vzhledem k podhorskému 

až horskému charakteru území mikroregionu a území CHKO Orlické hory. Možnost 

rozvoje lze predikovat v případě průmyslové části města Rokytnice v Orlických horách. 

Rychlejšímu rozvoji území ovšem brání nedořešené majetkové vztahy a skutečnost, 

že definované plochy jsou těžko uchopitelným brownfieldem a je nutné provést nejprve 

demolice objektů po bývalých kasárnách.  

 I nadále bude pokračovat vyjížďka obyvatel za prací do center ležících mimo 

území mikroregionu. Nabídka pracovních míst se s největší pravděpodobností rozšíří 

v závodě ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny v souvislosti s jeho schváleným rozšířením. 

V oblasti služeb je nutné pokračovat především v rozšíření nabídky drobných služeb 

v členských obcích. Obyvatelstvo je ochotno za kvalitní službou vyjíždět. Dnes ovšem 

vyjíždí za základními službami především mimo území mikroregionu. Důležitým 

předpokladem stabilizace výrobních závodů na území mikroregionu je partnerství mezi 

samosprávou, podnikatelským prostředím a neziskovým sektorem. K jeho rozvoji 

mohou významným způsobem přispět MAS.  

Sociální kapitál 

 Je nutné i nadále zvyšovat kvalitu úrovně vzdělávání. Vzhledem k průmyslovému 

charakteru spádového území Dobrušska a Rychnovska je nutné motivovat absolventy 

základního školství ke studiu technických oborů, především podporou učňovského 

školství u strojírenských oborů. Nutné je podporovat i celoživotní vzdělávání dospělých 

včetně rekvalifikačních kursů na obory, po kterých je poptávka na trhu práce. Zvláštní 

pozornost je nutné věnovat zaměstnanosti žen, absolventů škol a zaměstnanců nad 50 let 

věku. V souvislosti s předpokládanou postupnou integrací území Euroregionu Glacensis 

je vhodné nabízet výuku polského jazyka a nadále podporovat poznávání sousedního 

příhraničí Polska formou společných projektů.  

 V oblasti péče o seniory je nutné se urychleně začít zabývat vznikem domova     

na  území mikroregionu, který jim zjistí odpovídající péči a možnost dožití ve svém 

regionu. Podobně je nutné zahájit diskusi o zvýšení počtu bytů pro seniory s terénní 

pečovatelskou službou. Pečovatelskou službu je vhodné dále rozvíjet jak v oblasti 

Rokytnice v O. h., tak i Deštného v O. h.  
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Infrastruktura  

 Na území mikroregionu jsou pouze silnice II. a III. třídy. Silnice I. třídy č. 14 

prochází pouze jedinou členskou obcí – Podbřezím. Vzhledem k území CHKO Orlické 

hory nelze předpokládat rozšíření profilů především u silnic II. třídy. Špatný stav 

vozovky je na silnici II/310 v úseku z Rokytnice v O. h. do Deštného v O. h. Přitom se 

jedná o silnici spojující nejkratší cestou dvě hlavní centra mikroregionu. 

Královéhradecký kraj připravuje pro nové rozpočtové období EU, alespoň rekonstrukci 

silnice III/31010 z Rokytnice v O. h. do Říček a Orlického Záhoří.  

 Diskutovaným problémem mezi samosprávami je neexistující rychlejší železniční 

spojení mezi mikroregionem a krajským centrem. Nabídnutý projekt „Dráhy Orlických 

hor“ (www.orlickedrahy.cz), který by se v případě budoucí realizace výrazně dotknul 

území mikroregionu, si klade za cíl zvýšit celkovou atraktivnost území bez negativního 

dopadu na životní prostředí. V současné době zasahuje na území mikroregionu jediná 

železniční trať končící v Rokytnici v O. h. Další lokální železnice najdeme mimo 

mikroregion v Solnici, Dobrušce, Novém Městě  n. M. a Náchodě. Projekt chce zastavit 

nebo alespoň výrazně zbrzdit odliv obyvatelstva z území mikroregionu vytvořením 

podmínek pro rychlou dopravu pracovních sil do krajských center, především Hradce 

Králové. Nevyřešeným problémem zůstává současná nedostatečná kapacita 

zaměstnanosti v aglomeraci Hradec Králové. Dalším cílem projektu je zvýšit pomocí 

moderní dopravy počet turistů.   

 V oblasti autobusové dopravy je třeba připravit projekty na propojení 

příhraničních území Euroregionu Glacensis pravidelnými linkami veřejné dopravy. 

Mezi možné úseky patří na území mikroregionu spoje z Rychnova n. Kn. do Rokytnice 

v O. h., Bartošovic, Międzylesia a Bystrzyce Klodzkej. Dále úseku Dobruška – Deštné 

v O. h. - Orlické Záhoří - Bystrzyca Kłodzka, případně z Dobrušky přes Olešnici v O. h. 

do Kudowy Zdrój. 

 Nutné je pokračovat v budování čistíren odpadních vod na území mikroregionu. 

Kanalizace je sice vybudována ve většině obcí, ale je nutné zaměřit se na kvalitu 

vypouštěných odpadních vod.  

 Na území mikroregionu je nutné se zabývat zvýšením zájmu o odkoupení 

pozemků pro individuální bytovou výstavbu, příp. ve vhodných lokalitách o výstavbu 

menších vícebytových domů. U 14 obcí bude nutné zpracování nových územních plánů, 

kdy současným skončí v r. 2020 jejich platnost. Při tvorbě územních plánů věnovat 

pozornost vhodným lokalitám pro rozšíření individuální bytové výstavby. Obce 

následně musí najít vhodný způsob jak nově příchozí obyvatelstvo motivovat k nákupu 

http://www.orlickedrahy.cz/
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stavebních pozemků. S touto motivací by jim měl vhodnou dotační politikou pomoci 

Královéhradecký kraj, např. finanční podporou pro vybudování potřebné infrastruktury 

na těchto pozemcích. Dalším možným způsobem je poskytnout přímou finanční 

podporu novým stavebníkům. Obce musí počítat i s přípravou vlastních motivačních 

produktů.  

Životní prostředí 

 Nadále je nutné věnovat pozornost úpravě a vzhledu veřejných prostranství, 

místních komunikací, zeleni a veřejným budovám v obcích. Vhodně motivovat 

obyvatelstvo k úpravě svých domů a okolních prostranství.  

 Podporovat a vysvětlovat obyvatelstvu nutnost snížení imisní zátěže z domácích 

kotlů a motivovat je k čerpání dotačních prostředků na pořízení nízkoemisních kotlů. 

Obce by mohly být budoucí příjemci možné podpory pro obyvatelstvo z prostředků EU. 

Podporovat údržbu a modernizaci stávajícího bytového fondu. Realizovat se státní 

podporou projekty na snížení energetické náročnosti a zlepšení technického stavu 

budov.  

 Podle spádovosti v rámci mikroregionu nebo mimo něj zpracovat plán na 

vytvoření sítě sběrných dvorů pro jednotlivé spádové obce. Mohlo by se jednat o 

společný projekt svazku.  

Cestovní ruch 

 Nadále připravovat společné projekty svazku pro rozvoj cestovního ruchu. 

Pokračovat v turistickém produktu Kačenčina pohádková říše. Projekt je možný 

profesionalizací jeho administrace postavit na zcela novou kvalitativní úroveň. 

 Podporovat všechny vhodné projekty pro rozvoj cestovního ruchu především 

v letním období, kdy je návštěvnost turistů výrazně nižší. Úzce spolupracovat 

s podnikateli v cestovním ruchu a destinační společností OHP na propagaci území 

mikroregionu. Usilovat podporou marketingových produktů i jejich vlastní tvorbou a 

nabídkou o zvýšení průměrné délky pobytu na území mikroregionu.  

 Nadále jednat s Královéhradeckým krajem o větší podpoře produktů cestovního 

ruchu, především Karty hosta, která by měla obsáhnout výraznější část turisticky 

zajímavých destinací kraje.  

 Pokračovat v podpoře a rozšíření regionální turistické značky Orlické hory – 

originální produkt. 
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Zemědělství a rozvoj venkovského prostoru 

 Posilovat partnerství na úrovni obcí, zemědělských subjektů a podnikatelského 

i neziskového sektoru na platformě Leader. Dále rozvíjet činnost MAS, které by se měli 

stát významnějším subjektem spolupráce a významnější autoritou pro rozdělování 

finanční podpory na spolufinancování projektů na území MAS.  

 Podporovat opravy zemědělských areálů. V územně plánovací dokumentaci 

podporovat jejich stabilizaci v obcích a jejich udržitelný rozvoj.  

 Podporovat veškeré rozumné aktivity snižující vylidňování území mikroregionu.  
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ZÁVĚR 
 

Práce zpracovává téma rozvojového dokumentu, kterým je strategie rozvoje 

Dobrovolného svazku obcí Region Orlické hory.  

Cílem práce bylo provést podrobnější analýzu profilu řešeného území. Pro tento 

účel bylo využito množství veřejných statistických dat a především výsledků Sčítání 

lidu, bytů a domů z roku 2011. Dále byly využity především údaje o přírodních 

podmínkách a životním prostředí, demografické údaje o obyvatelstvu, dosaženého 

stupně jeho vzdělání a průměrném stáří. Analýzou prošla také otázka úrovně dopravní 

a technické infrastruktury, ale i mobility pracovních sil, resp. jejich vyjížďka a dojížďka 

za prací v území i mimo území mikroregionu doplněná o nejnovější údaje o podílu 

nezaměstnaných na ekonomicky aktivním obyvatelstvu od 15 do 64 let. Předmětem 

zkoumání byla také občanská vybavenost v obcích v oblasti školství, zdravotnictví, 

volnočasových aktivit, sociální a duchovní péče. Z ekonomických aktivit bylo 

zkoumáno především využití půdy, podnikání a rozvoj cestovního ruchu 

v analyzovaném území. Z rozvojových souvislostí byla provedena analýza spolupráce 

obcí mikroregionu, vnější vazby na další svazky obcí a činnost místních akčních skupin.  

Základní analýzu následuje podrobnější popis jednotlivých členských obcí DSO Region 

Orlické hory, který ukazuje lepší výchozí postavení obcí v podhorské části 

mikroregionu, jak v oblasti kvality života, tak příležitostí na trhu práce. Horská část 

je daleko více fixována na poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu. 

Analýza byla doplněna o dotazníkové šetření mezi starosty členských obcí, kteří 

v první části odpovídali na dotazy zpřesňující vlastní analýzu, v další části se mohli 

vyjadřovat k problémům ve svých obcích a jejich názoru na další směřování činnosti 

DSO. Analýza také potvrdila, že okres Rychnov nad Kněžnou a Náchod nejsou 

zasaženy vyšší nezaměstnaností, než je celorepublikový průměr a v podhorské části 

okresů jsou stabilizované průmyslové podniky, které zajišťují výdělek pro značnou část 

obyvatelstva mikroregionu. Mezi největší zaměstnavatele patří ŠKODA AUTO a.s. 

Mladá Boleslav, závod Kvasiny.  

Následné syntetické zhodnocení provedených analýz představuje problémová 

analýza a SWOT analýza, kde byly definovány hlavní problémy území mikroregionu 

a s tím související rozbor silných stránek, slabých stránek, možností a ohrožení daného 

území. Ze zpracované SWOT analýzy vyplývá, že mikroregion se potýká s horší 

dopravní dostupností a infrastrukturou, která je způsobena jeho podhorskou a horskou 

polohou. Území trpí v některých částech, především v horských obcích, zvýšenou 
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nezaměstnaností a méně výhodnou sociální skladbou obyvatelstva. Infrastruktura 

především menších obcí do 500 obyvatel není na dobré úrovni a její nedostatečnost 

může představovat vážnou hrozbu pro další rozvoj.  

Provedené dotazníkové šetření mezi starosty obcí prokázalo zájem o větší 

orientaci starostů v právních předpisech souvisejících s výkonem samosprávných 

činností a veřejné správy, dále v oblasti dotační politiky státu a EU. V této oblasti vidí 

starostové svazek jako vhodnou platformu k řešení těchto problémů. 

Stanovení cílů rozvoje DSO, jeho aktivit potřebných k jejich dosažení je již 

předmětem další etapy zpracování strategie, která by svým rozsahem i odborností 

přesahovala cíl stanovený touto bakalářskou prací.   

Všechny neoznačené údaje byly převzaty z databází Českého statistického 

úřadu. 
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Příloha č. 1  

Obrázek 1 Území DSO Region Orlické hory na mapě České republiky 
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Příloha č.2  

Obrázek 2 Území DSO Region Orlické hory na mapě Královéhradeckého kraje 
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Příloha č. 3  

Obrázek 3 Území DSO Region Orlické hory  
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Příloha č. 4  

Tabulka č. 23 Členové DSO Region Orlické hory a jejich statutární zástupci 

k 1. 12. 2014 

 
Obec Starosta Adresa  Telefon E-mail 

Bačetín Gabriela Prýmusová Bačetín  100, 518 01 

Dobruška 

494 665 607 ou@bacetin.cz 

Bartošovice Kostas Kotanidis Bartošovice v Orlických 

horách 35 

517 61 Rokytnice v O. h. 

491 616 906 obecniurad@ bartosovice.eu 

Bohdašín Ing. Jaromír Štěpán Bohdašín 21, 518 01 

Dobruška 

494 665 586 obec.bohdasin@ 

dobruska.net 

Borová Vladimír Homolka Borová 32, 547 01 Náchod 491 478 170 borovaunachoda@ 
mymail.cz 

Bystré Leoš Švec Bystré č. p. 110, 518 01 

Dobruška 

494 665 121 ou@obecbystre.cz 

Česká Čermná Eva Smažíková Česká Čermná 128, 549 21 

Česká Čermná 

491 428 421 oucece@quick.cz 

Deštné 

v Orlických 

horách 

Alena Křížová Deštné v Orlických 

horách 61, 517 91 Deštné 

v O. h. 

494 663 193 obecni.urad@destne.cz 

Dobré Ladislav Michl Dobré 150, -517 93 Dobré 494 664 101 obec.dobre@tiscali.cz 

Dobřany Michal Moravec Dobřany  90, 518 01 

Dobruška 

494 665 523 obecdobrany@volny.cz 

Chlístov Stanislav Novotný Chlístov 8, 518 01 Dobruška 494 623 140 obecchlistov@ seznam.cz 

Janov Josef Macek Janov 30, 518 01 Dobruška 494 665 554 urad@janovobec.cz 

Kounov Ing. Jaroslav Bašek Kounov 51, 517 92 Kounov 494 664 196 kounov@dobruska.cz 

Nový Hrádek Bc. Zdeněk Drašnar Náměstí 28, 549 22 Nový 

Hrádek 

491 478 009 uradmestyse@novy-

hradek.cz 

Ohnišov Petra Novotná Ohnišov 172, 517 84 Ohnišov 494 665 580 ohnisov@wo.cz 

Olešnice 

v Orlických 

horách 

Mgr. Eva Skalická Olešnice v Orlických horách 

8, 517 83 Olešnice v O. h. 

494 660 163 obecniurad@olesnice.net 

Orlické 

Záhoří 

Vojtěch Špinler Orlické Záhoří 34, 517 64 

Orlické Záhoří 

494 593 143 obec.orlicke.zahori@ 
tiscali.cz 

Podbřezí Antonín Novotný Podbřezí 16, 518 03 Podbřezí 494 666 220 obecni.urad@podbrezi.cz 

Rokytnice 

v Orlických 

horách 

Petr Hudousek Rokytnice v Orlických 

horách, náměstí Jindřicha 

Šimka 3, 517 61 Rokytnice 

v Orlických horách 

494 379 021 podatelna@mu.rokytnice.cz 

Říčky 

v Orlických 

horách 

Ing. Jaroslav Kuchta Říčky v Orlických horách 2, 

517 61 Rokytnice v O. h. 

724 187 334 ou.ricky@obecricky.cz 

Sedloňov Hana Ježková Sedloňov 155, 517 91 Deštné 

v Orlických horách 

494 660 345 obec@sedlonov.cz 

Sněžné Petr Jirásek Sněžné 125, 518 01 Dobruška 494 665 669 obec.snezne@tiscali.cz 

Val Milan Hlavsa Val č. p. 26, 518 01 Dobruška 494 623 440 ou.val@val.cz 
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Příloha č. 5  

Výsledek dotazníkového šetření mezi starosty obcí DSO. Dotazníkové šetření bylo 

provedeno u všech 22 členských obcí 

 

 Otázka č. 2: 

Má obec zpracovaný platný územní plán? 

 

 

 

                 Obrázek č. 5                 
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Otázka č. 3 

  Je ve vaší obci zájem o individuální výstavbu domů a bytů? 

                           

 

Obrázek č. 6 
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Otázka č. 4 

 

Má obec vybudovanou veřejnou kanalizační síť pro splaškové vody včetně ČOV ? 

 
         Obrázek č. 7 

 
 

 

 

Otázka č. 5 

 

Má obec vybudovanou veřejnou vodovodní síť pitné vody? 

 
 

          Obrázek č. 8 
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Otázka č. 6 

Má obec víceúčelové hřiště pro základní míčové hry? 

 
            Obrázek č. 9 

 
 
 
 
 

Otázka č. 7 

 

Má obec nějaký společenský sál, kde lze uskutečnit alespoň v omezené míře 

kulturní programy pro občany? 

 
           Obrázek č. 10 
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Otázka č. 8 

 

Je v obci v provozu veřejná knihovna? 

 

           Obrázek č. 11 

 
 

 

 

 

Otázka č. 9 

Je v obci základní škola? 

 

 

           Obrázek č. 12 
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Otázka č. 10 

 

Je v  obci mateřská škola? 

 

           Obrázek č. 13 

 
 

 

 

 

Otázka č. 11 

 

Je v obci ordinace praktického lékaře? 

 
           Obrázek č. 14 
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Otázka č. 12 

 

Je v obci ordinace dětského lékaře? 

 

           

             Obrázek č. 15 

 
 

 

 
Otázka č. 13 

 

Je v obci ještě jiná ordinace lékařského specialisty? 
 

           Obrázek č. 16 
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Otázka č. 14 

 

Které zájmové spolky pracují v obcích? 

 

     

      Obrázek č. 17 

 
 

 

 

Otázka č. 15 

 

Konají se na území obce pravidelně bohoslužby? 

 

           Obrázek č. 18 
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Otázka č. 16 

 

 

Jaký druh turistiky je na území vaší obce sledován? 

 

Obrázek č. 19 

 
 

Otázka č. 17 

Jako starosta byste přivítal nějaké kurzy, semináře, vzdělávací programy zaměřené na 

usnadnění Vaší práce coby představitele obce? Přivítal byste takovéto programy 

v následujících oblastech? Rozhodně ano (1), spíše ano (2), spíše ne (3), rozhodně 

ne (4), nevím (5), jsem dostatečně vzdělán a nepotřebuji nic (6) – zaškrtněte vybrané 

políčko (a) 

 

Tabulka 23 

 1 2 3 4 5 6 neodpo

věděl 

a) Oblast práva 50 36,4 4,5 9,1 0 0 0 

b) Účetnictví a finance 13,6 40,1 22,7 13,6 0 0 9,1 

c) Řízení a management 13,6 27,3 22,7 27,3 4,5 0 4,5 

d) Základy PR – umět komunikovat 

s veřejností 

18,2 27,3 22,7 13,6 9,1 0 9,1 

e) Možnosti grantů a projektů na získání 

financí 

36,3 50 9,2 0 0 0 4,5 

g) Psaní a zpracování projektů 22,7 50 13,6 4,5 0 0 4,5 

i) Oblast politického procesu – základy 

politologie“ 

0 18,2 22,7 32 0 0 4,5 

Pozn. odpovědi jsou uvedeny v procentech 



97 

Otázka č. 18 

 

Co ve Vaší obci nejvíce postrádáte? Můžete mi prosím říci až tři věci, v pořadí, podle 

jejich naléhavosti, které Vám v obci citelně chybějí. Zaškrtněte vybrané políčko (a) 
 
Tabulka 24 

1. nejnaléhavější 2. 3. 

Obchod 7 0 1,7 

Základní škola 1,7 1,7 0 

Vodovod 3,5 0 0 

Mateřská školka 0 0 0 

Plynovod 0 0 0 

Lepší hromadná doprava (autobus, vlak)   1,7 1,7 0 

Hospoda nebo restaurace 1,7 0 3,5 

Lékařská ordinace 0 1,7 0 

Kanalizace 0 5,3 5,3 

Sportoviště 1,7 3,5 3,5 

Kino 0 0 0 

Jiné kulturní zařízení 0 0 3,5 

Čistička odpadních vod 1,7 0 7 

Kvalitní silniční spojení s jinými obcemi 0 3,5 1,7 

Kostel nebo kaple 0 0 1,7 

Ubytovací zařízení pro turisty 1,7 5,3 0 

Jiná věc 

VYPIŠTE: ………………………………………… 
Pozn. odpovědi jsou uvedeny v procentech 

 

Otázka č. 20 

Když se zamyslíte nad situací Vaší obce, řekl byste, že Vaše obec má … 

 

Tabulka 25 Ano Ne Nevím 

 Dobré vztahy mezi obyvateli 72,8 13,6 13,6 

 Možnosti pro uplatnění schopných lidí 36,4 45,4 18,2 

 Dobrou spolupráci s jinými obcemi 100 0 0 

 Dostatek mladých lidí  50 45,5 4,5 

 Krásné prostředí vhodné pro rekreaci 100 0 0 

 Dostatek pracovních příležitostí   13,6 81,9 4,5 

 Schopnost čerpat dotace a investovat 54,5 41 4,5 

 Kvalitní samosprávu 50 4,5 45,5 

 Osobnosti, na které se lze spolehnout 77,3 4,5 18,2 

 Přiměřený počet obyvatel 40,9 40,9 18,2 

 Dobré dopravní spojení   63,6 36,4 0 

 Dostatek příležitostí pro podnikání 18,2 77,3 4,5 
            Pozn. odpovědi jsou uvedeny v procentech 
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Otázka č. 21 

 

Jakou podporu ze strany státu považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější, 

případně jakou byste považoval za druhou nejvýznamnější? 

 

Tabulka 26                                                                                            1.         2. 

Předávání informací, výměna názorů a zkušeností 3x 1x 

Metodická pomoc při řízení obce 2x 5x 

Převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) 1x 2x 

Pomoc při přípravě projektů v obci 4x 3x 

Spolufinancování aktivit v obci 15x 3x 

Žádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali 6x 1x 

Jiná možnost“ 

VYPIŠTE!  

………………………………………………….………… 

1x  

Pozn. výsledek znázorňuje počet kladných odpovědí pro zvolenou variantu 

 

Otázka č. 22 

 

Jakou podporu ze strany kraje považujete pro Vaši obec za nejvýznamnější, 

případně jakou byste považoval za druhou nejvýznamnější? 

 

Tabulka 27                                                                                         1.            2. 

Předávání informací, výměna názorů a zkušeností 2x 3x 

Metodická pomoc při řízení obce 7x 5x 

Převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) 2x 2x 

Pomoc při přípravě projektů v obci 6x 2x 

Spolufinancování aktivit v obci 14x 5x 

Žádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali   

Jiná možnost“ 

VYPIŠTE!  …………………………………………… 

  

Pozn. výsledek znázorňuje počet kladných odpovědí pro zvolenou variantu 

 

Otázka č. 23 

 

Jakou podporu ze strany obce s rozšířenou působností považujete pro Vaši obec za 

nejvýznamnější, případně jakou byste považoval za druhou nejvýznamnější? 

 

Tabulka 28                                                                                                      1.              2.                     

Předávání informací, výměna názorů a zkušeností 11x 3x 

Metodická pomoc při řízení obce 6x 2x 

Převzetí některých kompetencí (rozhodovacích činností) v oblasti 

přenesené působnosti obce 

5x 4x 

Pomoc při přípravě projektů v obci 7x 4x 

Spolufinancování aktivit v obci 3x 1x 

Žádnou, stačilo by, kdyby nám do řízení obce nezasahovali 1x  

Jiná možnost“ 

VYPIŠTE!  

………………………………………………….……………..…… 

1x  

Pozn. výsledek znázorňuje počet kladných odpovědí pro zvolenou variantu 
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Otázka č. 24 

 

 

Na co jste Vy osobně ve vztahu k obci nejvíce hrdý(á)? Prosím, vyberte si 

jednu z následujících možností. 

 

Tabulka 29 

Dobrou občanskou vybavenost (služby, dopravní obslužnost, škola, …)   22,8 

Místní tradice, zvyky a spolkový život 27,4 

Působení obce na úrovni mikroregionu či svazku obcí     

Významné osobnosti a jejich vztah k obci  

Přírůstek mladých rodin s dětmi 4,5 

Krásné okolí obce 31,8 

Zájem podnikatelů o spolupráci  

Jsem hrdý(á) na jiné věci  

VYPIŠTE!  ………………………………………………… 

 

Nejsem hrdý(á) na nic ve své obci  

NEBUDU ODPOVÍDAT 9 

NEVÍM 4,5 
Pozn. odpovědi jsou uvedeny v procentech 

 

Otázka č. 25 

 

 

Co považujete v současnosti za největší hrozbu pro vaši obec? Prosím, vyberte si 

jednu z následujících možností. A co považujete za druhou největší hrozbu pro 

vaši obec? 

 

Tabulka  30                                                                    1.           2. 

Pasivitu obyvatel 9 4,5 

Nezájem schopných lidí o funkce v obci 13,6 13,6 

Nezájem státu či kraje o osud obcí jako je  ta naše 18,2 22,7 

Zadluženost obce a další závazky obce 0 0 

Malý počet obyvatel a vylidňování 22,7 22,7 

Zhoršování životního prostředí v obci a okolí 0 0 

Málo podnikatelských příležitostí 4,5 0 

Nedostatek pracovních příležitostí 22,7 27,3 

Jiná hrozba 

VYPIŠTE!  

………………………………………………… 

0 0 

Žádnou hrozbu pro obec nevidím 9 9 

NEBUDU ODPOVÍDAT 0 0 

NEVÍM 0 0 
 Pozn. odpovědi jsou uvedeny v procentech 
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Otázka č. 26 

 

 

V čem by mohl být, dle Vašeho názoru DSO Region Orlické hory v budoucnu 

přínosem pro vaši obec.  
 

Tabulka 31 

Pomáhal by se zajišťováním chodu obce v přenesené působnosti (např. příprava 

návrhu nařízení obce, hlídání zákonných termínů, zajišťování povinností, které klade 

veřejná správa na obce). 

12x 

Pomáhal by zajišťovat chod obce v samostatné působnosti (např. zpracování 

návrhů obecně závazných předpisů obce, poradenská činnost v oblasti zákona o 

obcích). 

8x 

Zajišťoval by pravidelná školení pro personál obcí i starostu. 11x 

Zajišťoval by právní rozbory a připravoval informace pro obce o novinkách 

v legislativě včetně návrhu možností při řešení konkrétního problému v obci. 

12x 

Organizování výběrových řízení pro obce na veřejné zakázky malého rozsahu, 

např. při realizaci společného projektu. 

9x 

Jiná náplň. Uveďte svůj návrh  

Pozn. výsledek znázorňuje počet kladných odpovědí pro zvolenou variantu 

 

Otázka č. 27 

 

 

Byla by obec ochotna přispívat na uvedené aktivity svazku obcí označené v otázce 

č. 26 výraznější příspěvky, které by pokryly zaměstnání manažera svazku na plný 

úvazek?  

 

        Obrázek č. 20 
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Otázka č. 28 

 

Jak hodnotíte z pohledu starosty dosavadní činnost Místní akční skupiny, která 

působí na území vaší obce? 

 

       Obrázek č. 21 

 

 

Otázka č. 29 

 

Zažádala přímo někdy vaše obec nebo společně s jinými obcemi o podporu v rámci 

Programu rozvoje venkova z programu Leader prostřednictvím MAS? 

 

      Obrázek č. 22 

 

 

Kdo vypracoval ve většině případů žádost o spolufinancování projektu(ů)? 
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       Obrázek č. 23 

 

 

Otázka č. 30 

 

Zažádala přímo někdy vaše obec o podporu v rámci Programu obnovy venkova 

Královéhradeckého kraje nebo Programu rozvoje venkova Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR? 

 

      Obrázek č. 24 
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Kdo vypracoval ve většině případů žádost o spolufinancování projektu(ů)? 

 

 

    Obrázek č. 25 

 

 

Otázka č. 31 

 

 

Zažádala přímo vaše obec někdy o dotaci z některého z operačních programů 

financovaných z fondů Evropské unie (např. ROP, OP Životní prostředí, OP 

Lidské zdroje, OP ČR-PR, Fond mikroprojektů OP ČR-PR)? 

 

Obrázek č. 26 

 

 



104 

 

Kdo vypracoval ve většině případů žádost o spolufinancování projektu(ů)? 

 

 

     Obrázek č. 27 
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Abstrakt 

 

Bakalářská práce analyzuje území Dobrovolného svazku obcí Region Orlické 

hory z pohledu přírodního a demografického. Analyzuje infrastrukturu obcí, občanskou 

vybavenost v oblasti školství, volného času, zdravotnictví, sociální a duchovní péče. 

Definuje příležitosti pro podnikání a rozvoj cestovního ruchu, který je na území 

mikroregionu značně rozšířen. V závěru je vypracována SWOT analýza, která definuje 

hlavní problémy území mikroregionu a s tím související rozbor silných stránek, slabých 

stránek, možností a ohrožení daného území. 

Analýza potvrdila, že řešené území není zasaženo vyšší nezaměstnaností, než je 

celorepublikový průměr. Za prací je ovšem nutno dojíždět do podhorské části regionu, 

kde jsou větší průmyslové podniky. Na řešeném území je menší hustota zalidnění.   

Demografický vývoj v podstatě kopíruje vývoj v České republice. Členské obce 

mikroregionu většinou umí využít nabízené dotace pro jejich rozvoj.  

Abstract 

 

The bachelor thesis analyzes the nature and demography of the territory coming 

under Voluntary Association of Municipalities in Orlické hory Region. The analysis 

covers the infrastructure of municipalities, public facilities in the framework of 

education, leisure time activities, health care, as well as social care and spiritual aid. It 

specifies opportunities for business and development of the tourism, which has been 

expanding significantly through the micro-region. The final part of the thesis presents 

the SWOT analysis which defines not only the main problems of the micro-region, but 

also the strengths, weaknesses, opportunities, and threats related to the territory in 

question. 

The analysis has proved that the territory in question shows the impact of 

unemployment not higher than the national average. People however have to commute 

to submontane parts of the region where larger companies and industrial undertakings 

are located. The population density in the territory is lower than the average. The 

demographical development in the region reflects its state in the Czech Republic as a 

whole. Provided grants are used by the members properly to support further 

development of the micro-region. 

 

 

 


