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Zastupitelé obce Orlické Podhůří na svém zasedání, které se uskutečnilo 

dne …………………………………, schválili strategický dokument Strategie 

rozvoje obce Orlické Podhůří 2021-2031, usnesením číslo 

……………………………….. Jedná se o základní plánovací dokument a zároveň 

nástroj pro řízení rozvoje obce na uvedené období. 
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1 ÚVOD 

Strategický plán rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem podle 

zákona o obcích č. 128/2000 Sb.  Strategie rozvoje obce Orlické Podhůří 

2021-2031 představuje hlavní nástroj k efektivnímu řízení a plánování 

sociálně-ekonomického rozvoje obce.  

Dokument formuluje představy o budoucnosti obce na základě analýzy 

současné situace, přispívá k definování specifické vize a k formulaci 

konkrétních cílů a budoucích aktivit obce.  

 

Strategie rozvoje obce napomáhá k přehlednému řízení rozvojových 

činností zaměstnancům i zastupitelům obce. Dokument je využíván 

zejména při rozhodování zastupitelstva, tvorbě rozpočtů či přípravě 

projektů. Důležitým posláním strategie je také informování veřejnosti  

a místních podnikatelských subjektů o směřování obce v dalších letech.  

Na zpracování strategického plánu rozvoje obce se podílela starostka, 

zastupitelé obce a veřejnost ve spolupráci s dodavatelskou společností. 

Všichni zúčastnění měli možnost vyjádřit svůj názor na nynější situaci  

v obci a formulovat své představy o budoucím vývoji Orlického Podhůří.  

Při tvorbě strategického dokumentu byl kladen důraz na zapojení 

veřejnosti do celého procesu plánování.  
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Dokument se opírá o výsledky dotazníkového průzkumu veřejnosti, který 

probíhal v srpnu a září roku 2020. Následně se uskutečnila dvě veřejná 

projednání strategie – viz kapitola 2.11 Východiska pro návrhovou část. 

Při tvorbě dokumentu byly uplatněny základní principy: princip partnerství, 

koncentrace, monitorování a vyhodnocování, rovnosti příležitosti  

a respektování udržitelného rozvoje.  

Strategický rozvojový plán je zpracován na dlouhodobý časový horizont,  

tj. na 11 let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2021–2031. 

Začátek spolupráce při sestavování dokumentu je datován na červenec 

2020. 
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2 ANALYTICKÁ 

ČÁST 

Účelem analytické části je popis současné situace v Orlickém Podhůří.  

Na základě poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek 

obce lze vyvodit závěry a stanovit budoucí kroky významné pro rozvoj 

obce. Na základě výsledků analytické části bude formulována návrhová  

a implementační část tohoto dokumentu. 

 

2.1 Charakteristika obce 

Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení současné situace  

v obci. Analýza obce je zasazena do prostorového kontextu, kapitola tedy 

poskytuje náhled na fyzickogeografickou polohu obce či popis přírodních 

podmínek v území. Pro pochopení současných vazeb je v kapitole stručně 

popsána historie obce. 

2.1.1 Poloha obce 

Orlické Podhůří je z hlediska územní příslušnosti součástí okresu Ústí nad 

Orlicí v Pardubickém kraji. Ústí nad Orlicí je pro obec pověřenou obcí  

a zároveň i obcí s rozšířenou působností. 

Katastrální území zmiňovaného Ústí nad Orlicí přímo sousedí s katastrem 

obce. Z obecního úřadu do centra města je to přibližně 7 km. Krajské 

město Pardubice je pak asi 50 km směrem na západ. 

Rozsáhlé katastrální území Orlického Podhůří (1352,85 ha) se nachází  

na pravém břehu řeky Tichá Orlice.  
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Obec Orlické Podhůří má šest částí a tři katastrální území1: 

 Západní část Rviště, kam patří i Kaliště, Perná a Horní a Dolní 

Rozsocha 

 Střední část Dobrá Voda, kam patří i osady Bezpráví a Luh 

 Jihovýchodní část Říčky, kam patří osada Klopoty a Háje 

 

 

Orlické Podhůří (obr. 1) sousedí na severu s obcí Velká Skrovnice (298 

obyvatel), na severozápadě s obcí Seč (156 obyvatel), na západě 

s městem Brandýs nad Orlicí (1316 ob.), na jihozápadě s malou obcí 

Sudislav (135 ob.). Na jihu se pak nachází město Ústí nad Orlicí 

 (14 280 ob.), na východě obec Libchavy (1759 ob.) a České Libchavy 

(645 ob.). Obec je členem MAS Nad Orlicí a Svazku obcí Region 

Orlicko-Třebovsko. 

                                       
1 odpovídající původním obcím – viz. 2.1.3 Historie obce 

Obr. 1 Obec Orlické Podhůří 
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2.1.2 Přírodní podmínky 

Obec leží v kopcovité krajině v podhůří Orlických hor, v chráněném území 

Přírodního parku Orlice. Obcí protéká řeka Tichá Orlice.  

 

Obr. 2 Terén Orlického Podhůří 

 

Geomorfologicky leží Orlické podhůří v provincii Česká vysočina, 

subprovincii Česká tabule, ve východní části oblasti Východočeská tabule, 

tedy v celku Svitavská pahorkatina. Tento celek je členitý, s vrchovinným 

územím ve východní části (kde leží Orlické Podhůří), na slínovcích, 

prachovcích a pískovcích svrchní křídy. Celkem prochází hlavní evropské 

rozvodí mezi úmořím Severního moře (Orlice) a Černého moře. Na nižších 

úrovních geomorfologického členění pak obec leží v podcelku 

Českotřebovská vrchovina, okrsek Kozlovský hřbet, podokrsek Řetovský 

hřbet.2  

Kopcovitý terén s korytem řeky Tiché Orlice lze pozorovat na obr. 2. 

                                       
2 Demek, J., Macovčin, P. eds. (2006): Zeměpisný lexikon ČR 

Tichá Orlice 

Dolenský 

potok Hůrka (546 

m n. m.) 

 

Podhoří 

(528 m n. m.) 

Zátvor (495 m n. m.) 
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Podle klimatické rajonizace ČR (E. Quitt) patří téměř celé území 

Orlického Podhůří do chladné oblasti a malá část na západě do mírně teplé 

oblasti MT2. V chladné oblasti jsou typická krátká vlhká léta (s průměrnými 

teplotami 12–13 °C a srážkami 200–400 mm) a velmi dlouhé chladné zimy. 

V mírně teplé oblasti by mělo být přiměřeně teplé, velmi vlhké léto  

(s průměrnou teplotou 13–15 °C a srážkami >400 mm). Zimy by měly být 

v této oblasti dlouhé, chladné s dlouhou sněhovou pokrývkou  

(80–100 dní). 

 

Obr. 3 Land Cover Orlického Podhůří 

 
Obr. 3 zobrazuje pokryv území obce. Jak lze pozorovat, velké plochy 

zabírají lesy, jehličnaté a smíšené. V blízkosti sídel jsou pak rozsáhlé 

zemědělské oblasti s přirozenou vegetací, tedy trvalý travní porost, určený 

především k pastvě dobytka. 
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2.1.3 Historie obce 

Obec vznikla sloučením tří samostatných obcí (Dobrá Voda, Říčky, Rviště). 

V roce 1949 byla spojena Dobrá Voda s Rvištěm, v roce 1960 byla 

připojena i obec Říčky a takto integrované obce byly pojmenované Rviště. 

Tento název však vyvolával nespokojenost, k 16. 12. 1961 byla tedy obec 

pojmenována neutrálním názvem Orlické Podhůří (dané geografickou 

polohou v kraji). 

Z historického hlediska je vznik většiny míst tvořících dnešní Orlické 

Podhůří spjat s vrcholnou kolonizací, kterou na pravém břehu Tiché Orlice 

prováděli na přelomu 13. a 14. století příslušníci rodu z Brandýsa (jeho 

příslušníci pocházeli z hradu Brandis, nedaleko Lipska) a při níž bylo 

vytvořeno panství Brandýs nad Orlicí. Nelze ani vyloučit, že počátky 

některých míst, soudě dle celkového uspořádání vsi a její orné půdy, 

spadají již do období rané kolonizace (konec 12. - počátek 13. století) 

prováděné za účasti domácího obyvatelstva příslušníky družiny Kojaty 

Hrabišice a páni z Brandýsa budování těchto vsí jen dokončili a přivedli 

sem další osadníky pocházející sice ze Saska, ale pravděpodobně  

z původního slovanského obyvatelstva východních částí Saska (Srbové).  

Jako příslušenství panství Brandýs n. Orlicí je poprvé v roce 1399 doloženo 

Rviště, v roce 1506 Bezpráví (tehdy jen mlýn), Dobrá Voda (uspořádání 

centra vsi v podobě tzv. lesní návesní vsi – usedlosti uspořádány do kruhu 

kolem návsi, orná půda sem k nim připojuje v podobě paprsků – svědčí  

o starším původu), Kaliště, Luh a Perná. 

Počátek Říček je zřejmě spjat již s ranou kolonizací prováděnou nižší 

šlechtou na přelomu 12. a 13. století, první písemná zpráva však pochází 

až z roku 1475, kdy se připomíná Václav Vrabec z Říček. Nejpozději vznikla 

ves Rozsocha. V roce 1544 se připomíná jen les „Rosocha“ jako součást 

panství Brandýs nad Orlicí, v roce 1685 se již připomíná stejnojmenná 

hospoda. Kolem hospody, ale i v dalších místech postupně káceného lesa, 

vznikala další obydlí, která položila základ dnešního sídliště.  
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Poněvadž část osídlení vznikla na pozemcích patřících ke Rvišti a část na 

pozemcích patřících k Velké Skrovnici (část této vsi byla rovněž 

příslušenstvím brandýského panství), dělila se Rozsocha až do roku 1961 

na dvě části – rvištskou (tzv. 1. díl, dnes Horní Rozsocha) a skrovnickou 

(tzv. 2. díl, dnes Dolní Rozsocha). 

Všechny dnešní části Orlického Podhůří s výjimkou Říček a Rozsochy  

2. části sdílely až do zrušení roboty v roce 1848 osudy panství Brandýs nad 

Orlicí.  

V roce 1654 měla Dobrá Voda 13 poddanských usedlostí, Kaliště 5 (z toho  

2 byly pusté), Perná měla jen 2 pusté usedlosti a Rviště 13.  Bezpráví ani 

Luh se nepřipomínají, Rozsocha tehdy ještě neexistovala. 

Říčky do roku 1848 patřily postupně k panství Doudleby, Litice, Žamberk  

a od r. 1809 k panství Doudleby – Horní Jelení. Rozsocha 2. díl byla 

spojena až do roku 1960 s Velkou Skrovnicí.  

Do vývoje Luhu a Bezpráví zasáhla v letech 1842–1845 výstavba 

olomoucko – pražské dráhy, která probíhala v údolí Tiché Orlice v těsné 

blízkosti těchto míst. Železniční zastávka v blízkosti Bezprávi však byla 

zřízena až za 2. republiky (v letech 1947–48). Po zřízení okresních úřadů  

v roce 1850 byly všechny části dnešního Orlického Podhůří s výjimkou 

Rozsochy - 2. části připojeny k soudnímu okresu Ústí nad Orlicí  

a politickému okresu Lanškroun. Perná však až do roku 1949 byla osadou 

Sudislavi nad Orlicí a teprve v uvedeném roce byla připojena ke Rvišti. 

Původ názvů Bezpráví a Dobrá Voda nepotřebuje zvláštní komentář 

(ovšem není známo, jaké bezpráví dalo místu jméno). Název Luh byl dán 

polohou místa v lukách na břehu Tiché Orlice. Kaliště znamenalo ve 

staročeštině místo, kde byly bažiny.  Název Perná bývá někdy vysvětlován 

tím, že při jejím vzniku museli lidé vykonávat namáhavou, pernou práci 

(druhý možný výklad je, že sem páni z Brandýsa nechali dovést první 

osadníky z města Pirna). Jméno Rozsocha je doloženo nejprve jako jméno 

lesa, které bylo zřejmě odvozeno od charakteru v něm rostoucích stromů 

(stromy s dvojitými větvemi). Název Rviště pravděpodobně znamená 

toponymum k „mýtebním jménům“. Obtížně vysvětlitelné je 

toponymum Říčky – mělo by označovat místo ležící nad nevelkou řekou  

– říčkou, což však v případě Říček neplatí, takže by snad onou 

„říčkou“ mohla být Tichá Orlice.   
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2.2 Obyvatelstvo 

Kapitola sleduje různé demografické ukazatele v obci Orlické Podhůří,  

z čehož lze komentovat i socioekonomické charakteristiky. 

2.2.1 Počet a stáří obyvatel 

K 31. 12. 2019 žilo v obci Orlické Podhůří celkem 686 obyvatel, z toho 339 

mužů a 347 žen. Nejpočetnější skupinou byla věková kategorie 15–64 let, 

do které patřilo 441 občanů (do kategorie 0-14 se řadilo 142 ob., 65 a více 

bylo 103 obyvatelům – obr. 5).  

500

550

600

650

700

750

Vývoj počtu obyvatel

 Obr. 4 Vývoj počtu obyvatel v období 1991–2019 

 

Na obrázku č. 4 je zobrazen vývoj počtu obyvatel od roku 1991 do 

současnosti (vždy k 31. 12.). Jak lze pozorovat, počet obyvatel konstantně 

roste. Nejvíce obyvatel bylo v obci v roce 2017, nejméně pak v roce 1991. 

Prognóza vývoje počtu obyvatel (obr. 5) předpovídá tři možné scénáře. 

Podle nich by v roce 2031 mohlo v obci žít při nejoptimističtější variantě až 

816 obyvatel, dolní hranice počítá s 699 obyvateli a střední stav se 758 

občany. 

Nejvíce 

obyvatel (698) 
bylo v roce 

2017 

Nejméně 
obyvatel (553) 

bylo v roce 1991 



    Strategie rozvoje obce 
 

     

11 

 
 

Obr. 5 Prognóza vývoje počtu obyvatel do roku 2031 

V tab. 1 lze pozorovat rozdíl ve vývoji počtu obyvatel v jednotlivých 

částech obce. Jediná část obce, která zaznamenala úbytek obyvatel od 

roku 2010, je Kaliště. Tato část se v současnosti mění spíše na chatařskou 

oblast. Naopak největší přírůstek nastal na Rozsoše a v Říčkách, kde došlo 

k výstavbě nových rodinných domů. 

 

 

Tab.  1 Počet obyvatel v jednotlivých částech obce (k 31. 12.) 
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Nižší průměrný věk občanů obce, který je způsobený zejména rozvojem 

výstavby a přistěhováním mladých rodin s dětmi, ukazuje index stáří  

(tab. 2). Orlické Podhůří vykazuje výrazně nižší hodnoty než nadřazené 

správní jednotky. Index stáří je hodnota, která vyjadřuje poměr počtu osob 

ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0-14 let. 

 

Obr. 6 Věková pyramida v obci (k 31. 12. 2019) 

 

 

Tab.  2 Srovnání indexu stáří 
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Nízký index stáří a věková pyramida značí, že je v obci význačná skupina 

dětí – nejpočetnější skupinou obyvatel podle pětiletých věkových kategorií 

je kategorie 5–9 let a 40–44 let, což potvrzuje přítomnost mladých rodin 

v obci. 

 

 
 

  

Na obr. 7 lze pozorovat konstantně narůstající průměrný věk občanů obce, 

nicméně průměrná hodnota zůstává stále relativně nízká. Z obr. 7 je 

patrné, že v roce 2019 byl průměrný věk občanů v obci vůbec nejvyšší za 

sledovanou dobu (39,1 let), ve srovnání s krajskými a celorepublikovými 

čísly je však stále podprůměrný (průměrný věk obyvatel Pardubického 

kraje v roce 2019 byl 42,4 let; průměrný věk v rámci ČR poté činil 42,3 let 

– viz tab. 2).  

Z grafu na obr. 7 je rovněž patrná predikce vývoje průměrného věku 

obyvatel, kdy lze očekávat postupné stárnutí občanů. Prognóza počítá 

s nárůstem průměrného věku obyvatel na 39,5 let v roce 2031. Z vývoje 

průměrného věku občanů lze tedy usoudit, že dochází ke kopírování 

celospolečenských trendů stárnutí populace. 

 

 

 

 

Obr. 7 Vývoj průměrného věku obyvatelstva 
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2.2.2 Migrace 

Obec Orlické Podhůří nemá problémy s úbytkem obyvatel – naopak občanů 

postupně přibývá (obr. 8). Od roku 2010 je trend migračního salda 

pozitivní, největší přírůstek byl zaznamenán v letech 2013 a 2015, naopak 

největší úbytek v roce 2018.  

 

 

Jak již bylo zmiňováno, trend je dán stěhováním mladých rodin s dětmi do 

obce, tito lidé preferují bydlení na venkově. Tento fakt potvrzuje situace 

v okolních obcích a městech – například město Brandýs nad Orlicí má 

dlouhodobě problémy se záporným migračním saldem. Podobně negativní 

migrační saldo má i Česká Třebová, Choceň nebo Králíky, zároveň kladné 

saldo mají přilehlé obce jako například Řetová či Sudislav nad Orlicí. 

Kladný přírůstek obyvatel způsobuje vysokou poptávku po zastavitelných 

plochách v obci. 

Postoj obyvatel k rozvoji dalších zastavitelných ploch v Orlickém Podhůří je 

však značně rozporuplný, jak ukazují výsledky dotazníkového průzkumu. 

Někteří občané by uvítali nové zastavitelné plochy, ale zároveň se zde 

vyskytuje poměrně velká skupina odpůrců, kteří se proti výstavbě nových 

domů na nynější orné půdě vymezují. 

 

 

 

 

Obr. 8 Přírůstek obyvatel za období 2015-2019 
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2.2.3 Rodinný stav 

Při posledním sčítání v roce 2011 žilo v Orlickém Podhůří celkem 585 

obyvatel – z toho necelých 43,9 % tvořila kategorie sezdaných (ženatí, 

vdané). Dále 42,1 % bylo svobodných, 7,2 % vdov/vdovců a nejméně 

(6,8 %) bylo rozvedených. Na základě dat lze předpokládat zachování 

trendu i do současnosti. 

 

 

2.2.4 Náboženská a národnostní struktura 

Při posledním sčítání lidu, domů a bytů (2011) se jako věřící označilo téměř 

20 % občanů – z toho se hlásilo 13 % k římsko-katolické církvi. Bez 

vyznání bylo 33,9 % obyvatel a zbytek (více jak polovina) obyvatel obce 

svoje náboženské vyznání neuvedlo.  

Zároveň se téměř 70 % obyvatel hlásilo k české národnosti, přes 30 % 

svoji národnost neuvedlo. Ze zbývajících národností byla zmíněna 

slovenská (0,5 %) a romská (0,2 %). 

Obr. 9 Rodinný stav občanů obce v SLDB 2011 
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2.2.5 Vzdělanostní struktura 

Podle údajů ze SLDB 2011 dosáhlo 38,0 % obyvatel obce středoškolského 

vzdělání včetně vyučení bez maturity, dalších 29,1 % dosáhlo 

středoškolského vzdělání úplného s maturitou. Pouze 8,6 % tvořili 

vysokoškolsky vzdělaní lidé, jejichž počet převažuje počet osob se 

základním vzděláním (17,7 %). Jak lze vidět na obr. 10, vzdělanostní 

struktura v Orlickém Podhůří se nikterak nevymyká oproti struktuře 

vyšších správních jednotek.  

 

Obr. 10 Vzdělanostní struktura podle SLDB 2011 

 

Orlickoústecko patří k regionům s nejvyšší úrovní vzdělanosti 

v Pardubickém kraji (podíl osob se středoškolským a vysokoškolským 

vzděláním činil 44,0 %), nicméně v Orlickém Podhůří je takový podíl 

37,7 %.  
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2.3 Ekonomika a trh práce 

Kapitola se věnuje ekonomickým subjektům v obci a trhu práce v kontextu 

situace ve vyšších správních celcích. 

2.3.1 Podnikatelské subjekty 

V Orlickém Podhůří bylo k 31. 12. 2019 celkem 88 ekonomicky aktivních 

subjektů. 

Převažující činností je činnost průmyslová (22,7 %). Druhou nejčastější 

aktivitou je velkoobchod a maloobchod (13,6 %) a následně kategorie 

zemědělství, lesnictví, rybářství (12,5 %). Počty podniků se zjištěnou 

aktivitou v jednotlivých odvětvích v obci jsou zobrazeny na obr. 11. 

 

Obr. 11 Podnikatelské subjekty v obci 

 

Největším zaměstnavatelem je Kovovýroba Syrový s.r.o., zabývající se 

zakázkovou kovovýrobou. Druhým největším subjektem je ZEMOS Orlické 

Podhůří a.s., které se zabývá zejména zemědělskou výrobou. Sídlo firmy je 

nicméně ve Velké Skrovnici.  

Důležitými zaměstnavateli jsou také školská zařízení (MŠ, ZŠ) a i menší 

podnikatelé – například knižní vydavatelství Flétna, Pila Perná, truhlářství 
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Nejedlý atd. Většina obyvatel nicméně za prací dojíždí do okolních větších 

měst. 

V současnosti je v územním plánu vymezena jedna plocha pro výrobu  

a skladování, respektive pro drobnou a řemeslnou výrobu 

v severovýchodní části Říček. Druhá plocha pro skladování a výrobu se pak 

podle aktualizace ÚP č. 1 nachází na Rozsoše. 

2.3.2 Vyjížďka do zaměstnání 

Podle SLDB 2011 do zaměstnání denně dojíždí 168 osob – z toho přes 

75 % v rámci okresu a 8,1 % do jiného kraje. Z vyjíždějících žáků  

a studentů jezdí 91,2 % do jiné obce v rámci okresu.  

Nejčastějším místem dojížďky je Choceň a Ústí nad Orlicí. 

2.3.3 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

Podle posledního SLDB (2011) byla téměř polovina obyvatel obce 

ekonomicky aktivní (48,4 %), což je mírně pod republikovým průměrem 

(48,7 %). Z toho 92,4 % bylo aktivně pracujících. Počet ekonomicky 

aktivních mírně převažuje počet ekonomicky neaktivních, které tvoří 

z větší části děti a mladiství. 

Index podnikatelské aktivity v obci činí 0,22. Index vyjadřuje podíl počtu 

podnikatelských subjektů k počtu trvale bydlících obyvatel. 

2.3.4 Nezaměstnanost 

V červenci 2020 byli v obci celkem dva uchazeči o zaměstnání a podíl 

nezaměstnaných osob byl tedy 0,5 %. Zároveň bylo 10 volných pracovních 

míst.  

Jak lze vidět na obrázku č. 12, v první polovině roku 2020 došlo k výkyvu 

uchazečů o zaměstnání. Důvodem byl počátek pandemie COVID-19 a s ní 

související ochranná opatření vlády. Nízká nezaměstnanost obyvatel obce 

je způsobena zejména jejich mladší věkovou skladbou.  
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Nárůst podílu nezaměstnaných osob za první polovinu roku 2020 je 

znatelný i na obrázku č. 13. Nicméně hodnota v Orlickém Podhůří byla i je 

znatelně nižší, než v okrese a kraji.  

 

 

Obr. 12 Počet osob ucházejících se o zaměstnání leden-červenec 2020 

Obr. 13 Podíl nezaměstnaných osob 
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2.4 Využití půdy a zemědělství 

Hospodaření v Orlickém Podhůří je silně ovlivněno geografickou polohou, 

velikostí katastru, přírodními podmínkami a historickým vývojem. 

Na obrázku č. 14 jsou uvedeny procentuální hodnoty jednotlivých druhů 

pozemků. Nejvíce zastoupené jsou lesy (39 %) a orná půda (32 %). Toto 

plyne z polohy obce a velikosti jejího katastru, kdy v kombinaci s terénem 

jsou poskytovány dobré podmínky pro výskyt lesů, extenzivní zemědělství 

a chov dobytka na trvale travních porostech. Lesní porosty jsou ze ¾ 

tvořeny smrky. Obec je těží a prodává dřevo. 

Orná půda

32%

Zahrada

3%

Trvalý travní porost

20%

Lesní pozemek

39%

Vodní plocha

1%

Zastavěná plocha a 

nádvoří

1%

Ostatní plocha

4%

Druhy pozemků 

 

Obr. 14 Druhy pozemků v obci 

 

Koeficient ekologické stability (poměr stabilních a nestabilních 

krajinotvorných prvků v území) 3  činí 2,27. Průměrná hodnota v České 

republice je téměř poloviční (v roce 2017 to bylo 1,08). Krajinu v území lze 

tedy označit jako stabilní.  

 

                                       
3 KES = (chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady + TTP + pastviny + les + 

vodní plocha) / (orná půda + zastavěné plochy + ostatní plochy) 

1353 ha 
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2.4.1 Zemědělská výroba  

Na orné půdě jsou pěstovány zejména obiloviny, řepka ozimá, kukuřice, 

víceleté pícniny, trávy na semeno, léčivé rostliny. Krmné plodiny na orné 

půdě tvoří dobrou krmivovou základnu pro skot i jiné pasené býložravce  

a jsou stabilizujícím prvkem v krajině. 

 

Obr. 15 Krajina Orlického Podhůří 

 

Orlické Podhůří a jeho okolí patří do řepařské výrobní oblasti4. Region je 

teoreticky vhodný pro pěstování kukuřice na zrno, cukrovky, pšenice, 

ječmene, vojtěšky, raných brambor, řepky olejné, hořčice, máku  

a zeleniny.  

Nejvíce pozemků v katastru obce obhospodařuje ZEMOS Orlické Podhůří, 

a.s. Dále jsou zde drobní zemědělci – v Říčkách Petr Pávek  

a Antonín Pavlíček, v Perné Jindřiška Faltýnková. V části Perná se nachází  

i ekofarma, dále se v obci nachází Farma Kaliště s.r.o. V obci hospodaří  

i zemědělci z okolních obcí. 

  

                                       
4 Situační a výhledová zpráva Půda (2009) 
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2.4.2 Půdní fond 

Z katalogu bonitovaných půdně ekologických jednotek5 vyplývá, že většina 

půd v katastrálním území obce je ve vyšším stupni ochrany, jedná se tedy 

o půdy cenné a nadprůměrně produkční. Takové půdy se vyskytují hlavně 

pod lesními porosty. Na svazích se ale vyskytují i jednotky pro zemědělství 

postradatelné, s nízkým stupněm ochrany (obr. 16). 

 

 

Obr. 16 Bonitované produkční půdy v obci 

 

2.4.3 Zdroje nerostů 

Podle surovinového informačního systému se v obci nenachází žádné 

zdroje nerostných surovin. 

 

 

 

 

 

 

                                       
5 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd, v.v.i. 
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2.5 Cestovní ruch 

Kapitola přináší výčet největších turistických atraktivit v obci a blízkém 

okolí, přehled ubytovacích a stravovacích zařízení nebo zhodnocení 

možností pro cyklodopravu v území.   

2.5.1 Atraktivity na území obce 

Sýpka (Perná)  

Solitérní dvoupatrová zděná barokní sýpka z 18. století, původně součást 

panského dvora, je hodnotným příkladem vrchnostenské hospodářské 

stavby z 18. století, se zachovanou vnitřní dřevěnou sýpkovou konstrukcí. 

Technická památka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 17 Sýpka (nalevo) a Zvonice (vpravo) 

 

Kaple Korunování Panny Marie (Dobrá Voda)  

Kaple se zvonicí tvořící dominantní prvek centrální návsi části Dobrá Voda.   

 

Zvonice (Rviště)  

Dřevěná venkovská návesní zvonice, zřejmě z roku 1753, se štenýřovou 

konstrukcí a roubeným přízemím, představuje doklad dobového 

protipožárního opatření v prostředí dřevěné venkovské zástavby, vzniklého 

po tzv. Ohňovém patentu Marie Terezie. 
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Hájovna a pomník (Luh)  

Klasicistní hájovna na samotě. Jde o hodnotný příklad zděné vesnické 

architektury z 19. století. S budovou je spojena odbojová činnost za druhé 

světové války, kterou připomíná pomník padlým obyvatelům hájovny před 

zahrádkou. Pomník hajného Čeňka Dolečka a jeho syna Oldřicha u hájovny 

na Luhu byl postaven v roce 1959. Oba byli za odbojovou činnost 

vyznamenáni Československým válečným křížem 1939 in memoriam, 

Oldřich Doleček jako nejmladší nositel tohoto vyznamenání. 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého (Říčky) 

Pozdně barokní drobná pískovcová světecká socha zemského patrona  

z roku 1757, silně rustikalizovaného provedení, v kamenném ohrazení  

s rytou balustrádou, představuje kvalitní autorsky neurčené dílo regionální 

kamenosochařské dílny. 

 

Kaple Panny Marie Pomocné (Klopoty) 

Původně empírovou kapli postavil J. Růžička z pluku Reiner nad studánkou, 

jejíž voda byla považována za léčivou. Kaple byla obnovena v letech 1892 

a 1946 a 2011. 

 

Kaple Andělů strážných (Říčky) 

Zbudovaná r. 1869 v neorománském slohu. Později stavebně upravována. 

Dnes tvoří jeden výrazných prvků architektury části Říčky.  

Na území obce se dále nachází několika drobných sakrálních památek, jako 

jsou především boží muka a další drobné kaple či pomníky.  

 

2.5.2 Pěší turistika  

Přes území obce prochází dvě značené turistické trasy. Modrá trasa, která 

propojuje Ústí nad Orlicí s Chocní přes Říčky, Dobrou Vodu a Rviště  

a červená trasa (JV Letohrad, JZ Choceň). Obcí prochází naučná stezka 

s názvem Po Stopách živé vody – Říčky, která je dlouhá cca 9 km a vede 

převážně po lesních nebo polních cestách. Na 8 zastávkách jsou uvedeny 

zajímavé informace o historii obce, o místní floře a fauně.  
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Obr. 18 Mobiliář pro turisty 
 

2.5.3 Ubytování 

V obci se nachází několik možností ubytování. Jedná se především  

o Penzion Pod Zátvorem v části Rviště, další možnost noclehu nabízí 

Hostinec Klopoty a Mlýn Klopoty. Případní návštěvníci si mohou pronajmout 

také několik chat na území obce.  

2.5.4 Restaurace 

Restaurační služby nabízí několik podniků. V části Říčky se nachází 

hospoda, v části Klopoty hostinec. Rychlé občerstvení nabízí zastavení  

U Pildy a možnost najíst se je i v Penzionu pod Zátvorem. Ve Rvišti se 

v minulosti také nacházela hospoda.  

2.5.5 Cyklodoprava 

Obec Orlické Podhůří nabízí četné možnosti pro cyklistickou dopravu. 

Přes území obce prochází značená národní cyklotrasa č. 18 spojující města 

Choceň a Ústí nad Orlicí, která je částečně vedena po samostatné 

cyklostezce s asfaltovým povrchem. Její průběh je doplněn přístřeškem. 

Přes obec dále prochází několik značených regionálních cyklotras – trasa  

č. 4046, č. 4054 a č. 4215. Přesto, že je síť značených cyklotras poměrně 

hustá, jedná se spíše o náročnější trasy, a to díky členitosti území celé 

obce. Výjimkou je cyklotrasa č. 18, která vede rovinatým terénem podél 

toku Tiché Orlice.     
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Obr. 19 Značení národní cyklotrasy č. 18 v obci 

 

 

Obr. 20 Boží muka 
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2.6 Technická infrastruktura a doprava 

V obci je vybudován vodovod, v části obce je splašková kanalizace 

s napojením na ČOV, popřípadě dešťová kanalizace. Obec je částečně 

plynofikována. Ve všech místních částech postupně probíhá oprava  

a zpevňování místních komunikací i chodníků. 

2.6.1 Zásobování pitnou vodou 

Zásobování pitnou vodou je realizováno převážně z vodovodu pro veřejnou 

potřebu, který se skládá ze tří samotných vodárenských skupin:  

Rviště – Rozsocha, Dobrá Voda a Říčky.  

Vlastníkem a provozovatelem vodovodů v Orlickém Podhůří je VaK 

Jablonné nad Orlicí, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele  

a ostatní odběratele v sídelních jednotkách Rviště, Kaliště, Rozsocha, 

Dobrá Voda, Říčky a Klopoty. V části Rviště a Říčky byl vodovod uveden do 

provozu v roce 1935, v části Dobrá voda v roce 1950.   

V roce 2020 byly zahájeny práce na Skupinovém vodovodu Brandýsko, 

který má propojit stávající dílčí vodovodní systémy v oblasti.  

2.6.2 Nakládání s odpadními vodami 

V současnosti je kanalizační síť s vyústěním na čistírnu odpadních vod 

vybudována v části Říčky a Rviště. V části Říčky se jedná o gravitační 

kanalizaci v kombinaci s výtlaky. V budoucnu by mělo dojít k napojení 

Dobré Vody na ČOV ve Rvišti.   

V ostatních částech obce je nakládání s odpadními vodami zatím 

nedořešeno. Kvůli vysoké ekonomické náročnosti budování oddílné 

kanalizace v ostatních místních částech nabídla obec podporu pro budovy 

určené k trvalému bydlení v místních částech Bezpráví, Kaliště, Klopoty, 

Perná a Rozsocha ve formě pořízení projektové dokumentace na domácí 

čistírny odpadních vod (DČOV) a příspěvku na realizaci ve výši 50 % 

doložených výdajů, maximálně však do výše 50 tis. 
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2.6.3 Elektřina a vytápění 

V Orlickém Podhůří je za provoz a distribuci elektřiny zodpovědná firma 

ČEZ, a.s. Elektřina a vytápění je ve všech částech obce. Objekty jsou 

v rámci obce vytápěny ekologickým palivem – zemním plynem, el. energií 

či palivovým dřevem a další biomasou. Říčky, Rviště, Dobrá Voda  

a Rozsocha jsou plně plynofikovány. 

2.6.4 Odpadové hospodářství 

V obci není zajištěn pravidelný odvoz komunálního odpadu od domů 

obyvatel z důvodu nevyhovujících svozových tras a nepřístupnosti 

některých lokalit pro sběrná vozidla. Směsný komunální odpad je tak 

shromažďován do velkoobjemových kontejnerů na několika místech v obci. 

Tyto kontejnery vyváží společnost EKOLA České Libchavy 26x ročně  

(pro rok 2020). 

V každé části obce se nachází sběrná místa – v Dobré Vodě, Rvišti, Říčkách, 

Perné, Kališti i na Rozsoše. 

Komunální odpad se třídí na složky: papír, sklo (barevné, bílé), plasty  

(vč. PET lahví a nápojových kartonů). Třídí se také bioodpad.   

Společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. je provozovatelem skládky odpadu 

na území obce České Libchavy, kam sváží směsný komunální odpad.  

Pro sběr odpadu od rekreačních objektů v obci je nepravidelně přistavován 

kontejner na směsný odpad.  

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován 

minimálně dvakrát ročně na předem vyhlášených stanovištích.  

Produkce odpadů v Orlickém Podhůří je na obr. 21. Z grafu je patrné, že 

každým rokem narůstá podíl tříděných složek odpadů, produkce směsného 

komunálního odpadu však neklesá. U zbylých odpadů se hodnoty nijak 

výrazně neměnily. 

 



    Strategie rozvoje obce 
 

     

33 

 

 

 

V roce 2020 činil místní poplatek za komunální odpady v obci 450 Kč za 

osobu nebo za rekreační objekt. Od poplatku jsou osvobozeni lidé starší  

80 let nebo novorozenci. 

 

 

Obr. 22 Sběrné místo v obci 

Obr. 21 Produkce odpadů [tuny] za roky 2017-2019 v obci 
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2.6.5 Veřejné osvětlení  

Veřejné osvětlení v obci prošlo v posledních letech rozsáhlou modernizací 

a doplněním chybějících úseků za úspornější světelné zdroje. Například na 

podzim roku 2020 měla být zahájena oprava veřejného osvětlení  

v Dobré Vodě. Stejně jako v Říčkách budou instalovány nové kovové 

stožáry a nová LED svítidla. Síť VO je vzhledem k rozptýlené zástavbě 

naistalována pouze v centrech jednotlivých částí obce.  

 

Obr. 23 Náklady na provoz VO v tis. Kč 

 
Komunikace spojující části obce osvětleny nejsou. Výdaje obce na VO od 

roku 2018 narůstají, v porovnání s rokem 2017 vzrostly téměř 2,5x – obr. 

23. Tento fakt je do značné míry způsoben investicemi do modernizace VO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 24 Noční osvětlení obce 
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2.6.6 Dopravní obslužnost a infrastruktura  

V současnosti je významným faktorem v oblasti dopravy výstavba nového 

železničního koridoru. Jedná se o modernizaci stávající trati, v rámci které, 

dojde ke zrušení vlakové zastávky Bezpráví. Nicméně po dlouhých 

jednáních se SŽDC a Pardubickým krajem v roce 2020 bylo přislíbeno 

náhradní řešení místo rušené zastávky Bezpráví – a to výstavba nové 

zastávky „Luh“ anebo zavedení náhradní autobusové dopravy (která by 

potřebovala úpravu místní komunikace a vytvoření točny). 

 

Silniční síť 

Přes území obce prochází silnice III. třídy (č. 3121, č. 3122, č. 3123 

a č. 3124) a částečně zasahuje také silnice II/312, která spojuje město 

Choceň, Žamberk, Králíky a Hanušovice přes pohoří Orlických hor. 

Na východ od obce prochází silnice č. 14 (I. třída), která vede Ústím nad 

Orlicí.  

Dlouhodobým problémem v obci je nedodržování nejvyšší povolené 

rychlosti projíždějících vozidel. Zvláště na vytížené silnici II/312 vedoucí 

přes Rozsochu je situace nebezpečná. Na tuto skutečnost často 

upozorňovali respondenti v dotazníkovém šetření. 

Místní komunikace v obci jsou v relativně dobrém technickém stavu, 

až na několik úseků, které vedou do odlehlejších lokalit obce. Převážná 

většina místních komunikací je tvořena asfaltovým povrchem, velkou 

měrou jsou ovšem zastoupeny také komunikace se střechovým či jinak 

nezpevněným povrchem, což zhoršuje dopravní dostupnost některých 

lokalit v rámci území obce.  

Obec se snaží řešit i problém s parkováním – konkrétně u prodejny Hruška  

a ve Rvišti u obchodu. Před prodejnou Hruška například vznikla 3 parkovací 

místa, která slouží nejen k regulaci parkování, ale i ke snadnějšímu 

průjezdu autobusů. Místním nicméně vadí parkování vozidel na krajnici 

vozovky, což znesnadňuje přehlednost a také průjezd těžké zemědělské 

techniky. 
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Železniční síť 

Poblíž osady Bezpráví je železniční zastávka. Tato zastávka je však na 

znamení a staví zde pouze osobní vlaky. V rámci rekonstrukce úseku trati 

mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí, která má proběhnout  

v letech 2020–2022, se počítá se zrušením zastávky. Trať, která prochází 

územím má označení č. 010 a jedná se o I. železniční koridor Praha  

– Česká Třebová.  

Druhým významným projektem, zasahujícím do dopravy obce je výstavba 

tunelů na koridoru, kdy železnice bude procházet mimo území obce  

a současná trať bude ponechána pouze pro regionální drážní dopravu.    

 

Dopravní obslužnost 

Obec je s okolními sídly spojena autobusovou dopravou. Integrovaná 

regionální doprava /IREDO/ je tarifní systém, ve kterém pracují všichni 

dopravci, kteří provozují veřejnou autobusovou a regionální železniční 

dopravu (po celém Pardubickém kraji).  

Obcí projíždí jedna linka. Autobusy staví na šesti zastávkách a jejich 

frekvence je intenzivnější ráno a odpoledne. Po dvacáté hodině večer již 

spoje nejezdí. Celkem míří do Ústí nad Orlicí minimálně 9 spojů denně. 

Problematické je spojení směrem na Brandýs nad Orlicí a Choceň. Autobus 

zde zajíždí do řady vesnic a cestovní doba je neúměrná ke vzdálenosti. 
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2.7 Občanská vybavenost a bydlení 

Kapitola přináší informace o bydlení, školství, zdravotnictví, kultuře či 

sportu. V kapitole jsou popsány také dostupné služby v obci, zajištění 

sociální péče, fungování zájmových organizací nebo informační servis obce.  

2.7.1 Bydlení 

Vývoj počtu domů byl v rámci Orlického Podhůří velmi proměnlivý, 

a to především v průběhu 20. století, kdy až do roku 1950 docházelo 

ke kontinuálnímu růstu jejich počtu. Po roce 1950 nastal zlom a do roku 

1980 počet domů poklesl o 36 na nejnižší zaznamenanou hodnotu 188 

domů. Od konce 20. století a na počátku 21. století dochází k opětovnému 

nárůstu, zejména v posledních letech.  

 

 

Podle SLDB bylo v obci v roce 2011 celkem 239 domů (165 obydlených). 

Z toho bylo 230 (96,2 %) rodinných obydlených domů. Bytových 

obydlených domů bylo 22 (9,2 %). 61,5 % veškerých domů patřilo 

fyzickým osobám a 3,8 % spoluvlastníkům bytů. Jen 0,8 % patřilo obci. 

Nejvíce bytů bylo evidováno v osobním vlastnictví (73,1 %), z toho  

10,6 % tvořily byty v bytových domech. Dále bylo 5,8 % bytů nájemních.  

Index počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel zaznamenal nejvyšší 

hodnoty v roce 2010 (7,87) a 2017 (7,16) – obr. 26. 

 

Obr. 25 Počet domů v obci 
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2.7.2 Školství 

Základní škola, dále jen ZŠ, je umístěna v budově v Říčkách, spolu  

se školní družinou a jídelnou (resp. výdejnou). Do ZŠ ve školním roce 

2020/2021 chodilo 33 žáků, na jejichž vzdělávání se podíleli 4 pedagogové. 

Žáci jsou rozděleni do tří tříd a pocházejí převážně z Říček, případně  

ze Rviště, Dobré Vody a Rozsochy.  

V budově školy jsou tři kmenové třídy a ateliér. V přízemí se nachází dvě 

kmenové třídy, kdy v jedné třídě probíhá po skončení výuky činnost školní 

družiny, druhá třída slouží i jako jídelna, ateliér slouží k výuce při dělení 

předmětů a jako prostor k mimoškolním aktivitám. V celém přízemí  

je škola bezbariérová. Celková kapacita školní družiny je 21 dětí.   

V nevyužitém podkroví byla vybudována třetí kmenová třída, sklad 

učebních pomůcek, dále sborovna, ředitelna a sociální zázemí pro 

pedagogy a provozní zaměstnance školy.  

Žáci kromě vybavených tříd využívají šatnu, vstupní halu, sociální zázemí  

a přilehlý školní pozemek s obecním parkem (výuka, relaxace).  

K výuce a k dalším aktivitám také slouží venkovní učebna.  

Obr. 26 Počet domů v obci 
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Aktuálně je v plánu vytvoření nové místnosti ve volných půdních 

prostorách školy, která by sloužila jako zázemí pro školské poradenské 

pracoviště, knižní koutek a malý sklad.  

 

 

Obr. 27 Budova MŠ ve Rvišti 

 
ZŠ zajišťuje i řadu kroužků (keramika, tvoření, hra na flétnu, zpívánky, 

anglický klub), včetně letní prázdninové školy. ZŠ spolupracuje s místními 

spolky – s myslivci a hasiči. 

 

Mateřská škola, dále jen MŠ, je umístěna v budově ve Rvišti. V roce 

2020/21 ji navštěvovalo 25 dětí, na jejichž vzdělávání se podíleli tři 

pedagogičtí pracovníci. Děti mají k dispozici jednu třídu. Do MŠ chodí 

převážně děti z Říček, Rviště, Dobré Vody, Rozsochy a z Velké Skrovnice. 

V přízemí budovy MŠ je šatna pro děti, jídelna školy a vývařovna firmy 

Zemos. V patře se nachází dvě třídy, sociální zázemí, přípravna jídel  

a kabinet. Přípravna jídel byla nově zrenovovaná, oddělena příčkou  

a vybavena nerezovým nábytkem. Třída (herna, ložnice, tělocvična)  

je moderně zařízena. Pro pobyt venku slouží dětem přilehlá zahrada 

s herními prvky. Ve školním 2020/21 roce byly na zahradě vyměněny herní 

prvky pro děti. 
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2.7.3 Zdravotnictví 

V obci se nenachází žádné zdravotní zařízení či ordinace praktického nebo 

specializovaného lékaře. Obyvatelé za zdravotními službami tak nejčastěji 

dojíždí do Ústí nad Orlicí nebo Brandýsa nad Orlicí.  

Lékařská pohotovost je dostupná ve všech blízkých městech – Ústí nad 

Orlicí, Litomyšl, Pardubice, Svitavy. Nejbližší výjezdové stanoviště 

zdravotnické záchranné služby je v Ústí nad Orlicí.  

2.7.4 Kultura a sport 

Kultura 

Nejvýznamnější zázemí pro kulturní účely na území obce poskytuje kulturní 

dům v Říčkách, ve kterém se konají především akce, jako jsou plesy, 

knižní dny, divadla či setkání seniorů aj.  

Pravidelně konanými událostmi jsou především Tradiční hasičský ples, 

Maškarní rockový bál, několik akcí pro děti. Významnou kulturní akcí jsou 

také Svatomartinské knižní dny, které se pořádající v KD Říčky. 

V rámci regionu patří mezi významné akce především Živé Ústí.  

 

Sport 

I z hlediska sportu a pohybu se na území obce nachází několik míst 

se sportovním zázemím. V okolí obce jsou možnosti pro pěší turistiku 

i cyklistiku. Ze sportovních zařízení mohou občané využívat asfaltovou 

plochu v bezprostřední blízkosti KD Říčky, dále hřiště v části Rviště  

a mladší generace mohou využít herních prvků na několika místech v obci. 

V letním období je využívána požární nádrž v části Rviště, jako koupaliště. 

Mezi sportovní akce, konající se v obci, patří především Hasičská soutěž  

či pochod Via Longa.  

Okolní města a příroda nabízí široké sportovní vyžití. Ve většině z nich 

se nachází sportovní areály, koupaliště, v Litomyšli a Chocni dokonce  

i zimní stadion – viz obr. 28. 
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Obr. 28 Příklady sportovních možností v okolí obce 

 

 
Dětský pohyb 

V obci se nachází dvě dětská hřiště, konkrétně v části Říčky a Rviště 

s několika herními prvky. Hřiště pro starší děti dosud chybí, jeho realizace 

je uvažována v části Říčky.  

 

2.7.5 Organizace, sdružení, spolky 

Myslivecký spolek Orlické Podhůří 

Tento spolek byl založen v roce 1993. Myslivecký spolek Orlické Podhůří 

sdružuje myslivce z obce a okolí k výkonu práva myslivosti v pronajaté 

stejnojmenné honitbě o výměře 1200 ha, jejímž držitelem je Honební 

společenstvo Orlické Podhůří. V rámci své činnosti realizuje také 

Myslivecký kroužek, který se věnuje výchovné a vzdělávací činnosti dětí. 
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SDH Říčky - Orlické Podhůří 

Největším a nejvýznamnějším spolkem působícím v obci je sbor 

dobrovolných hasičů, který působí od roku 1897 a v současnosti má  

42 členů. Kromě působení v rámci požární ochrany obce je sbor jedním 

z hlavních hybatelů společenského a kulturního života v obci. 

 
Myslivecký spolek Kaliště  

Spolek byl založen v roce 1993. Myslivecký spolek Kaliště sdružuje 

myslivce z obce a okolí k výkonu práva myslivosti v pronajaté 

stejnojmenné honitbě o výměře 780 ha, jejímž držitelem je Honební 

společenstvo Kaliště. Hlavní činností spolku je péče o zvěř a spolupodílí  

se na chodu mysliveckého kroužku v obci. 

 

2.7.6 Služby 

V obci se nachází obecní úřad (viz kapitola 2.9 Úřad obce a bezpečnost). 

V obci se dále nachází dvě maloobchodní prodejny potravin v části Rviště  

a Říčky, na jejichž provoz přispívá obec i kraj. Pro obyvatele je k dispozici 

také obecní knihovna v části Rviště, která spolupracuje s knihovnou 

v sousedním Brandýse nad Orlicí.  

 

 

Obr. 29 Prodejna potravin ve Rvišti 

 
V části Říčky se nachází hospoda, v části Klopoty hostinec, možnost 

stravování nabízí také Penzion pod Zátvorem. Rychlé občerstvení nabízí 

občerstvení U Pildy. 
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2.7.7 Sociální péče 

Obec nezajišťuje vlastní sociální služby. Na jejím území ale působí několik 

poskytovatelů těchto služeb – především z Ústí nad Orlicí. Územní 

působnost zde má i pečovatelská služba Brandýs nad Orlicí. Obec těmto 

poskytovatelům přispívá na provoz.  

Pečovatelská služba poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů, 

při hygieně, při zajištění chodu domácnosti a pomáhá zajišťovat  

a poskytovat stravu. Lze sjednat i fakultativní služby, jako přeprava osob či 

doprovod na procházky. 

Péči zajištuje oblastní charita Ústí nad Orlicí a také Centrum sociální péče 

města Ústí nad Orlicí.  

 

2.7.8 Informační servis 

Nejrychlejším a nejspolehlivějším komunikačním kanálem v obci je 

rozesílaní SMS zpráv, ke kterým je v současnosti přihlášeno 210 

telefonních čísel (v roce 2020). Dále obec využívá úřední desky a webové 

stránky. Zároveň obec používá nový rozhlas a portál GObec. Vedení obce 

také třikrát do roka vydává zpravodaj s názvem Občasník zastupitelstva 

obce. Obec nemá oficiální zastoupení na sociálních sítích.  

 

 

Obr. 30 Rozhlas v obci 
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2.8 Životní prostředí 

Koeficient ekologické stability je v obci vyšší, což značí vysoký podíl 

stabilních ploch. Celkově lze označit stav ŽP v oblasti jako velice 

uspokojivý. Kvalitní životní prostředí Orlického Podhůří je jeho silnou 

stránkou, kterou oceňují všichni občané.  

2.8.1 Stav životního prostředí 

Ovzduší 

Na území obce nepůsobí žádný významný znečišťovatel ovzduší.  Přesto 

jsou měřené hodnoty NOX, SO2, Co, PM10 i PM25 průměrné, respektive 

kvalita ovzduší v obci je průměrná. Například roční průměrná koncentrace 

PM10 byla mezi 2012-2016 20,1 µg/m3, roční průměrná koncentrace SO2 

byla 9,9 µg/m3. Tyto hodnoty jsou v pořádku, nepřibližují se limitním 

hodnotám. 

Kvalitu ovzduší samozřejmě ovlivňuje kromě dopravy a průmyslové 

činnosti i chování občanů, pálení nedovolených látek či způsob hospodaření. 

 

Voda 

Obcí protéká řeka Tichá Orlice. Území Orlického Podhůří patří podle 

nařízení vlády č. 85/1981 Sb. do CHOPAV Východočeská křída (Chráněná 

oblast přirozené akumulace vod).  

V katastru obce se nenachází žádná oblast s vazbou na vodu vymezená pro 

ochranu stanovišť nebo druhů. 

V obci se nachází několik ochranných pásem vodních zdrojů – vrt CH-1 

(Choceň) u toku Tiché Orlice, vrt S-1 nad Klopoty a pramenní jímka u Malé 

Hůrky. 

Z hlediska hydrogeologického náleží území do rajónu č. 427 

Vysokomýstská synklinála. V závislosti na množství spadlých 

atmosférických srážek v okolí zájmového území a na stavu vody v Tiché 

Orlici dochází ke značnému kolísání hladiny podzemní vody v mělké, 

průlinové kvartérní zvodni.  

V zájmovém území a širším okolí jsou vyvinuty dva puklinově propustné 

křídové kolektory spodního a středního turonu.  
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Zeleň obce 

Ve Rvišti v roce 2019 byla provedena výstavba parčíku na návsi, nově zde 

vzniklo posezení a roste tu vánoční strom. Dále v roce 2019 byla vysazena 

alej 53 ovocných stromů podél polní cesty ze Rviště do Pekel. 

V územním plánu je vymezený systém sídelní zeleně na tři kategorie, podle 

způsobu využití – na zeleň soukromou a vyhrazenou, zeleň přírodního 

charakteru a na zeleň veřejných prostranství. Plochy veřejné zeleně, tedy 

veřejně přístupná zeleň pro rekreaci obyvatel, nicméně nejsou tolik v ÚP 

zastoupeny – konkrétně jsou vymezeny tři plochy v Dobré Vodě a jedna ve 

Rvišti na návsi. K rekreaci občanům tak slouží zejména okolní příroda. 

 
Hluk 

Hlavním zdrojem hluku na území obce je bezpochyby železniční koridor. 

Jak lze vidět na obrázku č. 31, na části katastrálního území je hluková 

zátěž. Nejblíže trati je interval decibelů nejvyšší možný (> 75db).6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
6 Hlukové mapy 2017, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Obr. 31 Hluk na území obce 
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Biota 

Z hlediska regionálně fytogeografického členění patří území Orlického 

Podhůří do Českomoravského mezofytika, Českomoravského mezihoří, 

Středního Poorličí (63c). Tento fytogeografický obvod zahrnuje stupeň 

suprakolinní (kopcovitý) a submontánní (podhorský, vrchovinný). 

Biogeograficky leží obec ve Svitavském bioregionu (1.39) v Hercynské 

podprovincii. V tomto bioregionu převažuje 4. vegetační stupeň.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na území obce se nachází dostatek lesů.  Podle lesních hospodářských 

plánů jsou největší plochy ve správě Správy Parishových lesů se sídlem 

v Žamberku a LHO Lanškroun – Ústí nad Orlicí. Lesy, které patří přímo 

Orlickému Podhůří, se pak vyskytují spíše lokálně. Největší les obce je 

severně od Říček. Obecní lesy se potýkají s kůrovcem, nicméně problém je 

díky dostatku vody a značné části listnatých stromů v lese mírný. Navíc 

jsou dřeviny těženy a prodávány. O tyto lesy se stará lesní odborný 

hospodář. 

 

Obr. 32 Pohled na zalesněnou část Orlického Podhůří 
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Obr. 33 Lesy na území obce7 
 

2.8.2 Rizika  

Povodně 

Území obce Orlické Podhůří náleží k povodí Labe. Hlavním tokem této 

oblasti je řeka Tichá Orlice, která tvoří část západní hranice katastrálního 

území obce. Obec má zpracovaný povodňový plán, dle kterého se na území 

obce nachází 2 ohrožené objekty v částech Bezpráví a Perná. Evakuačními 

místy na území obce jsou KD Říčky a ZŠ Říčky. 

V posledních letech se na území obce Orlické Podhůří také čím dál častěji 

objevují lokální bleskové povodně. Jsou způsobené intenzivními srážkami, 

případně jarním táním sněhu. 

Doporučení ohledně vodohospodářské problematiky jsou zpracována 

v rámci dokumentu Koncepce hospodaření s vodou obce Orlické Podhůří. 

                                       
7 Zemědělství a lesní hospodářství, Pardubický kraj 
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Sucho a eroze 

Nejbližší meteorologickou stanicí ČHMÚ s kontinuálním měřením je stanice 

Ústí nad Orlicí, která se nachází zhruba 4 km jihovýchodně od obce Orlické 

Podhůří. Ve vývoji teploty vzduchu je zřejmý rostoucí trend. Rok 1965 byl  

v pozorovaném období rokem s nejnižší průměrnou roční teplotou vzduchu  

(5,7 °C), naopak roky s nejvyšší průměrnou roční teplotou vzduchu  

(9,8 a 9,6 °C) byly roky 2018 a 2019.   

Srážkově nejchudším rokem byl rok 2018, kdy roční úhrn srážek dosáhl 

pouze 530,3 mm.  

Doporučení pro zmírnění projevů sucha a eroze v katastrálním území obce 

jsou zpracována v rámci dokumentu Koncepce boje se suchem obce 

Orlické Podhůří. 

 

Obr. 34 Zemědělská krajina  

 

Radon 

Zvýšená koncentrace radonu může výrazně ovlivňovat zdraví obyvatelstva, 

byť se jedná o riziko, jež není patrné a primárně nezhoršuje kvalitu života. 

V řešeném území převažuje radonový index 1, tedy nízké riziko. 

Pravděpodobnost překročení směrné hodnoty objemové aktivity radonu 

v ovzduší staveb je rovněž velice nízká (0,19), nicméně je třeba dbát na 

stavebně-technická opatření, aby nedocházelo ke zvyšování rizik. 
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Nestability 

Vzhledem ke kopcovitému terénu Orlického Podhůří je v území 

registrováno relativně velké množství svahových nestabilit (obr. 34). 

Nacházejí se především kolem komunikací, nicméně většina z nich je 

suchých potencionálních. Poblíž Klopot se pak nachází dva aktivní sesuvy, 

nesanované, na svahu se sklonem 20°. 

 

Obr. 35 Svahové nestability na území obce 

 

 

 

 

Aktivní sesuv, 

suchý, nesanovaný, 

sklon 20 ° 

Aktivní sesuv, 

suchý, nesanovaný, 

sklon 20 ° 
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2.8.3 Ochrana přírody 

Na území obce se nachází několik přírodních lokalit, které je potřeba 

chránit. Mimo uvedené prvky územní ochrany je nyní v procesu návrhu 

Přírodní park Hůrka. Dále byly zahájeny projektové práce na Obnovu malé 

vodní nádrže na Kališti. 

 
Přírodní park Orlice 

Přírodní park má za úkol chránit zachovalé říční a nivní ekosystémy  

a celkový ráz krajiny v okolí toku. Tichá, a přitom divoká Orlice je jednou  

z mála českých řek, která nebyla ve svém dolním toku v dlouhých úsecích 

regulována, má přirozený a nadále se vyvíjející charakter.  

V podloží převládají opuky, což se projevuje i v druhovém bohatství lesního 

podrostu. Flóra zahrnuje prvosenku vyšší, náprstník velkokvětý, vranec 

jedlový, hlístník hnízdák, lýkovec jedovatý či áron plamatý,  

na prameništích se vyskytuje i bledule jarní.  

Orlice je v každé části obývána charakteristickými ptačími druhy.  

Na dolním toku jsou to kulík říční a pisík obecný hnízdící v říčních 

nánosových březích. Ledňáček říční si vyhrabává hnízdní noru do 

obnažených břehových nádrží. Na středním a horním toku Orlice hnízdí na 

pobřežních skalách a pod mostky skorec vodní a konipas horský. Trvalým 

obyvatelem přírodního parku je vydra říční, jejíž početní stavy stoupají.  

V posledních letech byl zaznamenán, především podél toku, značný výskyt 

invazních druhů rostlin. Jejich šíření přispívá k degradaci původních 

společenstev rostlin a živočichů.  

 

Evropsky významné lokality (EVL) 

Na území obce je jedna evropsky významná lokalita s názvem 5531 

Brandýs, nacházející se jižně od Tiché Orlice. Lokalita byla vymezena  

s cílem chránit chasmofytickou vegetaci vápnitých skalních svahů. 

Převážnou část EVL tvoří lesní porosty. Nejvýznamnější jsou suťové lesy 

(L4), jejichž výskyt je vázán na svahy se suťovou dynamikou povrchových 

vrstev půdy. Vyskytují se na strmých svazích na levém břehu Tiché Orlice 

prakticky po celé délce toku. Lesní porosty jsou ohroženy nešetrným 

lesnickým hospodařením, i svažité partie jsou postupně přeměňovány  

na smrkové monokultury. 
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Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability představuje nepravidelnou síť 

ekologicky stabilnějších segmentů krajiny, které jsou v ní účelně 

rozmístěny na základě funkčních a prostorových kritérií. 

V územním plánu Orlického Podhůří a v Zásadách územního rozvoje 

Pardubického kraje je proto vymezeno několik prvků, které slouží nejen  

k podpoře rozmanitosti původních biologických druhů a jejich společenstev. 

 

Biocentra: 

A) Lokální 

 LC 01 U Podlesí – lesní funkční biocentrum, zahrnující lesní porosty 

v údolí Dolenského potoka, podporující přirozené dřevinné skladby 

(2,46 ha) 

 LC 03 Rviště – lesní funkční biocentrum, komplex bučin, podporující 

přirozené dřevinné skladby (8,68 ha) 

 LC 05 Perná niva – mokřadní a nivní funkční biocentrum, jež 

zahrnuje mokřady u Panského rybníka, cílem je ovlivnit vliv chovu 

zvířat a podpořit přirozený litorál rybníka (3,97 ha) 

 LC 09 Tichá Orlice – lesoluční funkční biocentrum, chránící smrčiny  

a rudimenty dubohabřin, jež si klade za cíl chránit (9,46 ha) 

 LC 10 Borovice – lesní funkční biocentrum, jež má za cíl přeměnit 

současné druhotné smrčiny na dubobučiny (6,97 ha) 

 LC 11 Bezpráví – lesní funkční biocentrum, zachovalá dubobučina na 

svahu, klade za cíl podporovat obnovu listnáčů (6,30 ha) 

 LC 12 Perná – bučina – lesní funkční biocentrum, zachovalá bučina 

na svahu, cílem je obnova buku (4,10 ha) 

 LC 860 01 Říčky – lesní funkční biocentrum, na úbočí vrchu Podhoří, 

cílem podpora dřevinné skladby (7,38 ha) 
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B) Regionální 

 RC 458 Hůrka – lesní funkční biocentrum na úpatí Hůrky, cílem 

podpora přirozené dřevinné skladby (25 ha) 

 RC 458 Zátvor – lesní a nivní funkční biocentrum, se zachovalými 

bučinami, dubobučinami a lipojavorovými dubobučinami na 

skalnatých svazích, s cílem podpořit přirozené dřevinné skladby 

v nevyhovujících smrkových porostech (39 ha) 

 

Biokoridory: 

A) Nadregionální 

 NBRK K93 – lesní funkční biokoridor, o min. šířce 40 m, 

charakteristický svažitými lesními porosty (3,10 ha) 

B) Regionální 

 RK 811 - lesní funkční biokoridor, o min. šířce 40 m, charakteristický 

svažitými lesními porosty (0,78 ha) 

 RK 860 - lesoluční funkční biokoridor, o min. šířce 40 m, se 

svažitými lesními a trvale travními porosty v prostoru Hůrky 

 (0,45 ha) 

C) Lokální 

 LK 01 – lesní funkční biokoridor, o min. šířce 15 m, vedený lesními 

porosty podél Dolenského potoka, s cílem ponechat přirozené koryto  

a pomoci přeměně smrčin na bučiny 0,89 ha) 

 LK 02 – lesoluční funkční biokoridor, o min šířce 20 m, tvořený 

lesními a trvale travními porosty, podporující přirozenou druhovou 

skladbu (2,40 ha) 

 LK 03 – vodní funkční biokoridor, o min. šířce 20 m, vedený tokem 

Tiché Orlice a doprovodnými břehy a nivami, s cílem zachovat koryto  

a břehovou zeleň (2,65 ha) 
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Obr. 36 Územní systém ekologické stability 

 

 

Obr. 37 Ekofarma Perná 
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biokoridor Hůrka – 

Andrlův chlum 

Regionální biokoridor 

Annenské údolí - Hůrka 
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2.9 Úřad obce a bezpečnost 

Kapitola přináší přehled o správě a bezpečnosti obce, hospodaření  

a majetku obce nebo o členství obce v různých společenstvích.   

2.9.1 Správa obce 

Obec Orlické Podhůří je jako územní samosprávná jednotka v souladu se 

zákonem č. 128/2000 sb., o obcích, v platném znění ke dni 12. 4. 2000  

a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem  

a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou 

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je 

zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy  

v územním obvodu, za podmínek stanovených právními předpisy. 

Zastupitelstvo obce je tvořeno devíti členy. 

Obec je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní škola a Mateřská 

škola. Pod obec oficiálně patří i knihovna. 

2.9.2 Hospodaření a majetek 

Obec Orlické Podhůří má na rok 2020 ve schváleném rozpočtu rozepsané 

příjmy ve výši 12,5 milionů korun a výdaje 17,5 milionů korun. 

Celková finanční bilance je v posledních 9 letech kolísavá. Orlické Podhůří 

v roce 2020 evidovalo majetek v hodnotě 97,81 milionů korun. Na rok 

2020 je vyšší rozpočet především s ohledem na plánované investiční akce, 

kdy největší plánovanou akcí je komunitní centrum Rviště. 

Příspěvky obce na provoz příspěvkových organizací jsou uvedeny v tab. 3. 

Například na rok 2020 byl v rozpočtu obce schválen příspěvek 438 000 Kč 

pro mateřskou školu a 445 000 Kč pro základní školu. Tyto částky 

v průběhu let kolísají, podle potřeby na opravy a modernizace zařízení.  

Tab.  3 Schválené roční příspěvky obce příspěvkovým organizacím [Kč] 
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2.9.3 Bezpečnost  

Orlické Podhůří spadá pod působnost obvodního oddělení Policie ČR Ústí 

nad Orlicí. Míra kriminality v obci je nízká, řeší se pouze menší přestupky. 

Výjezdová základna zdravotnické záchranné služby je rovněž nejblíže 

v Ústí nad Orlicí.  

V obci se nachází Sbor dobrovolných hasičů Říčky. Zásahovou jednotku 

zřizuje obecní úřad a zodpovídá se přímo starostovi obce pod dohledem 

Hasičského Záchranného Sboru Pardubického Kraje. Sbor je podporován  

i obcí - v roce 2019 došlo k opravě hasičské zbrojnice v Říčkách, nákupu 

vybavení (helmy, obleky, obuv, rukavice), včetně vybavení pro hasičský 

kroužek. 

Bezpečnost obce není z hlediska dopravy zatím více řešena. Postupně 

dochází k úpravě dopravního značení – např. v prostorách před obchodem, 

hasičárnou, Mateřskou školou ve Rvišti. Dále byla instalována například 

zrcadla na Perné, Rozsoše, Dobré Vodě a v Říčkách. 

 

Obr. 38 Křižovatka u MŠ 

Chybí však zpomalovací prvky a měřiče rychlosti. Od roku 2007 bylo 

v Orlickém Podhůří policií evidováno 86 nehod, z toho 31 nehod 

s ublížením na zdraví. Sedm nehod bylo těžkých, velká část z nich se 

odehrála v okolí Perné. V roce 2008 došlo k nehodě v Dobré Vodě, jejímž 

následkem zemřela jedna osoba. Problematický úsek je rovněž křižovatka 

u MŠ, kde byly v minulosti instalovány alespoň dopravní zrcadla, viz  

obr. 38. Dále zde byla snížena nejvyšší povolená rychlost na 30 km/hod  

a vyznačena opticko-psychologická brzda a značka Pozor děti. 
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2.9.4 Příslušnost  

Místní akční skupina Nad Orlicí 

Orlické Podhůří je členem MAS Nad Orlicí. Tato místní akční skupina 

sdružuje 58 obcí na pomezí Královéhradeckého a Pardubického kraje, 

podél řeky Orlice.  

MAS sdružuje podle principu partnerství a v Leaderovském duchu 

venkovské podnikatele, hospodáře, spolky a obce s cílem dosáhnout 

lepšího rozvoje venkova v kraji tří Orlic.  

V programovém období 2007 - 2013 bylo v obci realizováno s pomocí MAS 

5 projektů - dětská hřiště, parkoviště před MŠ, obnova drobných památek, 

vybavení školy a kroužků, naučná stezka. Následně pak v programovém 

období 2014-2020 MAS přispěla MAS na obnovu stezky v Orlickém Podhůří 

z Říček do Pazderny. Jedná se o vrchní část stezky, která vede z místní 

části Říčky do údolí Klopotského potoka. Po stezce je značena modrá 

turistická trasa a naučná stezka „Po stopách živé vody“. Součástí obnovy 

stezky je i nová lávka přes bezejmenný potok. Výsledkem projektu je 

rekonstruovaná stezka pro pěší z místní části Říčky obce Orlické Podhůří do 

Klopot.  

Dalším projektem, který by se mohl realizovat za přispění MAS, jsou 

stavební úpravy v MŠ nebo pořízení zásahového vybavení pro jednotku JPO 

v SDH Orlické Podhůří. Dále byl přes MAS z programu IROP realizován 

projekt Odborná učebna pro školní a mimoškolní vzdělávání, v rámci 

projektu byla pořízena IT technika a robotické stavebnice. V realizaci  

(v roce 2020-2021) je projekt Škola pro všechny - ZŠ a MŠ Orlické Podhůří. 

Žádosti o příspěvky z MAS podávají i příspěvkové organizace a spolky  

v obci. MŠ například získalo dotaci na vybavení školní kuchyně nebo 

obnovení herních prvků na zahradě MŠ. Sbor dobrovolných hasičů získal 

příspěvek z MAS na vybavení pro hasičský kroužek a audiovizuální techniku 

na akce pro veřejnost. Myslivecký spolek Orlické Podhůří pak požaduje 

dotaci na rozšíření zázemí myslivecké chaty v Říčkách.  

Z MAS jsou v rámci dotačních projektů podporování i místní zemědělci  

a drobní podnikatelé. 
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Svazek obcí Orlicko-Třebovsko 

Obec je členem Svazku obcí Regionu Orlicko-Třebovsko, který vznikl v roce 

1999 a jako právnická osoba podle § 20 f) a násl. občanského zákoníku byl 

registrován v únoru 2000. V roce 2001 došlo k transformaci sdružení na 

svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.  

Zájmové území svazku obcí leží ve střední a jižní části okresu Ústí nad 

Orlicí, v povodí Tiché Orlice a Třebovky. Zaujímá plochu okolo 290 km2, na 

které ve 3 městech a 21 obcích žije 47 573 obyvatel (údaj k 31. 12. 2019). 

Svazek je regionem venkovského charakteru přilehlého ke dvěma 

dominantním městům, k okresnímu městu Ústí nad Orlicí a k městu Česká 

Třebová. Region vznikl jako přirozený a vnitřně spjatý celek, zejména 

geograficky, infrastrukturou i ekonomickými a socio-demografickými 

vazbami.  

Předmětem činnosti svazku obcí je realizace strategického plánu trvale 

udržitelného rozvoje regionu a dalších aktivit v oblasti: ekonomického 

rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, 

rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých 

vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí. 

Nejvýznamnějším společným projektem Svazku bylo vybudování páteřní 

cyklostezky v údolí Tiché Orlice. 

 

2.9.5 Územně analytické podklady 

Politika územního rozvoje ČR (PÚR) 

V PÚR ve znění aktualizací č. 1, 2 a 3 je vymezen železniční koridor ŽD7 

Choceň – Ústí nad Orlicí. Cílem je vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti 

v úseku (Ústeckoorlicko) s jejím propadem a tím zvýšení kapacity  

I. tranzitního železničního koridoru zařazeného do dohody AGC pro 

naplnění jejich standardů v maximálně možné míře a do evropské 

železniční sítě TEN-T s nároky na případné změny vedení koridoru v území. 

Rozvoj dálkové dopravy šetrné k životnímu prostředí. Tento záměr má 

přímý dopad na dopravu v Orlickém Podhůří a jeho okolí.  

Vliv na obec bude mít i rozvojová osa OS8 Hradec Králové / Pardubice  

– Moravská Třebová – Mohelnice – Olomouc – Přerov, která je vymezena  

s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. rychlostní silnici R35, 
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silnici I/35, koridor připravované rychlostní silnice R35 a železniční trať  

č. 010 a 270. Důvodem jejího vymezení je území ovlivněné rychlostní 

silnicí R35 v úseku Mohelnice – Olomouc a její připravovanou částí v úseku 

Sedlice – Moravská Třebová – Mohelnice, připravovanou rychlostní silnicí 

R55 v úseku Olomouc – Přerov, železničními tratěmi č. 010 v úseku 

Pardubice – Česká Třebová (I. tranzitní železniční koridor), č. 270 Česká 

Třebová – Přerov (III. tranzitní železniční koridor) a spolupůsobením center 

Vysoké Mýto, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy, Moravská 

Třebová, Zábřeh a Mohelnice. 

 
Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR) 

V ZÚR je navrhován koridor pro umístění stavby D100. D100 zahrnuje 

železniční trať Choceň – Ústí nad Orlicí včetně souvisejících staveb  

a opatření. Tento záměr se přímo týká Orlického Podhůří. V dokumentu je 

vymezen i nadregionální biokoridor K93 Uhersko - K132. 

 
Územní plán a rozvojové plochy v obci 

Dne 3. 10. 2018 byl Zastupitelstvem obce Orlické Podhůří schválen Územní 

plán Orlického Podhůří, který nabyl účinnosti dne 24. 10. 2018. Územní 

plán je uložen na stavebním úřadě Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na OÚ 

v Orlickém Podhůří a na Krajském úřadě Pardubického kraje. 

V ÚP obce je vymezeno několik ploch, určených pro zástavbu. Na Rozsoše 

jsou navrhovány plochy pro rozvoj bydlení – v rodinných domech 

venkovské, v prostoru mezi Dolní a Horní Rozsochou (zastavitelné plochy 

Z1a/BV, Z2/BV a Z3/BV) a na jihovýchodním okraji Dolní Rozsochy (plocha 

Z4a/BV). Ve Rvišti je také navržen rozvoj ploch bydlení v rodinných 

domech – na jihovýchodním okraji (Z6/BV), na severovýchodním okraji 

(Z7/BV), na jižním okraji (Z9/BV). Na západním okraji je pak navržena 

jedna plocha pro doplnění hospodářského zázemí (Z5/VK). 

V Říčkách je nejvíce rozvojových ploch. V severovýchodní části je vymezen 

stabilizovaný areál zemědělské výroby, pro drobnou a řemeslnou výrobu 

(P3/VD). Pro bydlení je na severozápadě vymezena plocha Z13/BV  

a Z15a/BV, na jihu Z18/BV, Z19a/BV a plocha přestavby P4.  

V části Klopoty jsou vymezeny plochy pro rozvoj rekreace, konkrétně pro 

rodinnou rekreaci – Z10/RI, Z11/RI, Z12a/RI. 



    Strategie rozvoje obce 
 

     

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Strategie rozvoje obce 
 

     

63 

2.10 SWOT analýza 

SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen 

regionálního rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné 

porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek 

působících na obec. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného 

a budoucího vývoje obce.  

 

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování 

(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje 

pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností, a naopak se 

omezuje dopad pojmenovaných hrozeb. 

 

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, 

vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce. 
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 Poloha obce (blízkost okresního 

města) 

 Nízký index stáří 

 Růst počtu obyvatel 

 Velikost katastrálního území 

 Ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo 

 Školská zařízení v obci 

 Komunitní život 

 Restaurační a ubytovací zařízení 

 Nízká míra kriminality 

 Aktivní vedení obce 

 Absence významného 

znečišťovatele ŽP 

 Vysoký KES 

 Cenné druhy půd 

 Zachovalý krajinný ráz 

 

 Roztříštěnost obce 

 Hluk od železnice 

 Velké zemědělské lány 

 Horší dopravní spojení  

 Nebezpečný úsek 

cyklostezky u Perné 

 Nedořešený způsob 

nakládání s odpadními 

vodami v některých 

částech obce 

 Překračování maximální 

povolené rychlosti vozidel v 

obci 

 Absence chodníků v Dobré 

Vodě a na Rozsoše 

 Menší počet volnočasových 

spolků 

 Svoz odpadů (neprobíhá od 

domů) 

 Chybějící a nekoncepční 

propagace obce 

 Nedostatečné volnočasové 

zázemí v obci 
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 Narušování krajinného 

rázu novou výstavbou  

 Pokračující zábor ZPF pro 

výstavbu RD 

 Nárůst intenzity dopravy 

 Eroze v důsledku 

hospodaření 

 Ohrožení povodněmi 

(zejména část Bezpráví a 

Perná) 

 Půdní sesuvy  

 Zrušení železniční stanice 

Bezpráví 

 Občané trávící volný čas 

mimo obec 

 Zánik služeb v obci (např. 

obchod) 

 Nezájem obyvatel o dění v 

obci 

 Nedostatek finančních 

prostředků na rozvoj obce 

 

 

 Zájem mladých rodin o bydlení 

v obci 

 Změna systému odpadového 

hospodářství 

 Blízkost plánované D35 – 

zlepšení dopravní 

infrastruktury 

 Agroturismus 

 Rozvoj cyklodopravy 

 Zvýšení turistické atraktivity 

 Ochrana a realizace prvků 

ÚSES 

 Ochrana významných 

krajinných prvků  

 Získávání finančních 

prostředků z dotačních titulů 
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2.11 Východiska pro návrhovou část  

Pro zpracování kvalitních dokumentů byl od počátku kladen důraz 

na participaci široké veřejnosti do celého procesu plánování. V průběhu 

srpna a září roku 2020 proto bylo provedeno dotazníkové šetření veřejnosti. 

Občané se mohli vyjádřit v elektronických i papírových dotaznících  

a pocitových mapách, které byly přístupné přes odkaz na webu obce. Vzor 

dotazníku i závěrečná zpráva o výsledcích dotazníkového šetření je 

součástí tohoto dokumentu v Příloze. 

V rámci přípravy strategického plánu rozvoje obce proběhla i dvě veřejná 

projednání za účasti veřejnosti, přístup byl umožněn všem občanům. 

První projednání se konalo 23. 9. 2020 v Kulturním domě Říčky. Zúčastnilo 

se asi 20 občanů.  

 

Druhé projednání se konalo 24. 9. 2020 na hřišti ve Rvišti. Zúčastnilo se 

zhruba 30 občanů. 
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Občané byli seznámeni s principy strategického plánování, s výstupy 

analýzy (pomocí SWOT analýzy) a s výsledky dotazníkového šetření. 

V průběhu projednání byly postupně představovány a diskutovány tři 

strategické dokumenty, které jsou pro Orlické Podhůří zpracovávané  

– Strategický plán rozvoje obce, Koncepce hospodaření s vodou  

a Koncepce boje se suchem. V každé fázi projednání byli občané 

podněcováni k diskusi a k vyjádření svých názorů. Připomínky mohli 

zúčastnění vyjadřovat i na tematických papírech na stolech a ke konci 

projednání i ve fyzické pocitové mapě.  

Aktivní diskusí s občany došlo ke specifikaci konkrétních problémů, které 

jsou podle nich klíčové. Důležitá hesla a problémy, které byly v projednání 

zmiňovány, byly rozděleny do sedmi kategorií podle tématu. 

 V tématu Služby v obci bylo nejčastěji zmiňované jako důležité 

zachování obchodu a autobusového spojení s okolními městy 

 a obcemi i o víkendu. 

 V oblasti Doprava a bezpečnost byla velmi diskutovaná rychlost 

v obci a její řešení. Dalšími tématy pak byly cyklostezky mezi částmi 

obce a zřízení parkovacích ploch ve Rvišti. 

 V kategorii Technická infrastruktura bylo občany nejčastěji 

zmiňováno heslo „odkoupení JZD“, dále byla zmíněna například 

rekonstrukce autobusové zastávky Rozsocha. 
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 Diskutovány byly i volnočasové aktivity. Hesla, která občané 

napsali, se týkala hlavně organizovaného cvičení pro dospělé, 

tanečních kurzů, herních prvků pro děti a mobiliáře (např. laviček, 

odpadkových košů). 

 V oblasti životního prostředí byly zmiňovány například lesní cesty 

a vodní hospodářství (zadržování vody v krajině, regulace vodních 

toků). 

 Co se týče vzhledu obce, hojně diskutována byla nová zástavba  

– především její lokace a vzhled. Dále bylo zmiňováno odpadové 

hospodářství a čistota lesů a silnic. 

 Posledním okruhem problémů bylo bydlení, které souvisí 

se vzhledem obce – opakovalo se téma umístění a vzhledu nové 

zástavby. 

V pocitové mapě pak občané označovali pomocí barevných špendlíků místa, 

kde se jim v obci líbí (zelená), nelíbí (černá) a kde jim něco chybí 

či by chtěli něco změnit (žlutá).  

Kladně hodnocené na mapě bylo například Bezpráví, výhledy na Zátvor, 

Háje anebo Hůrka. Negativně hodnocené bylo JZD v Říčkách i Rvišti  

a kontejnery za kapličkou v Dobré Vodě.  
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3 NÁVRHOVÁ 

ČÁST 

Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. 

Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část 

postupuje od strategických cílů ke konkrétním opatřením.  
 

Strategická vize 

Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se 

bude obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické 

části a z nápadů občanů. Realizace strategických cílů napomůže k naplnění 

této vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele Orlického 

Podhůří. 

 
Vize rozvoje obce Orlické Podhůří 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Orlické Podhůří i nadále těží ze své výhodné polohy v podhůří 

Orlických hor, čistého životního prostředí a dostatečné občanské 

vybavenosti. Poskytuje vhodné místo pro klidné rodinné bydlení 

s kvalitním zázemím v infrastruktuře a velké množství volnočasových 

aktivit pro své občany. Okolí obce nabízí dostatečnou nabídku pracovního 

uplatnění a Orlické Podhůří si tak uchovává trend nízké míry 

nezaměstnanosti obyvatel. Představitelé obce podporují rozvoj podnikání 

na svém území. 
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Strategické cíle 

Obec Orlické Podhůří si stanovila strategické cíle, kterých chce dosáhnout 

do roku 2031. Strategické cíle tedy vyjadřují žádoucí stav, kterého by mělo 

být do roku 2031 dosaženo. Strategické cíle vedou k naplnění vize rozvoje 

obce. 

 

 

 
Opatření a aktivity 

Opatření a aktivity formulují konkrétní přístup k řešení strategických cílů. 

Opatření budou naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit.  
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CÍL 1: ZÁZEMÍ A VYBAVENOST OBCE 

Priorita 1.A Dopravní infrastruktura 

Opatření 1.A.1 Rekonstrukce autobusových zastávek 

Opatření 1.A.2 Rekonstrukce místních komunikací 

Opatření 1.A.3 Oprava a výstavba chodníků 

Opatření 1.A.4 Obnova vlakové zastávky Bezpráví/Luh 

Opatření 1.A.5 Rozšíření místní komunikace Klopoty pro zajíždění autobusů 

Opatření 1.A.6 Oprava mostu přes řeku Orlici (Kubátův most) 

Opatření 1.A.7 Oprava silnice Brandýs n. O. - Kaliště 

Opatření 1.A.8 Jednání s přepravní společností o zvýšení četnosti 
autobusových spojů 

Opatření 1.A.9 Parkování v obci 

 
Priorita 1.B Technická infrastruktura 

Opatření 1.B.1 Splašková kanalizace v Říčkách 

Opatření 1.B.2 Postupná modernizace veřejného osvětlení 

Opatření 1.B.3 Napojení m. č. Dobrá Voda na ČOV ve Rvišti 

Opatření 1.B.4 Vyřešení nakládání s odpadními vodami  

Opatření 1.B.5 Dokončení stavby Skupinového vodovodu Brandýsko 

Opatření 1.B.6 Vysokorychlostní internet v obci 

 
Priorita 1.C Bezpečnost v obci 

Opatření 1.C.1 Řešení vysoké rychlosti projíždějících vozidel 

Opatření 1.C.2 Místa pro přecházení 

Opatření 1.C.3 Pořízení zásahového vybavení pro SDH 

Opatření 1.C.4 Nová hasičská zbrojnice 

Opatření 1.C.5 Oprava požární nádrže Dobrá Voda 
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Priorita 1.D Služby v obci 

Opatření 1.D.1 Podpora zachování provozu obchodů 

Opatření 1.D.2 Udržení a posílení sociální péče 

Opatření 1.D.3 Rekonstrukce prodejny v Říčkách 

 

Priorita 1.E Vzdělávací zařízení  

Opatření 1.E.1 Oprava a modernizace školských zřízení 

Opatření 1.E.2 Vybudování tematických učeben na ZŠ 

Opatření 1.E.3 Podpora žáků se speciálními potřebami 

Priorita 1.F Veřejná správa 

Opatření 1.F.1 Vytváření zásobníku investic a projektů 

Opatření 1.F.2 Hospodaření obce a aktivní dotační politika 

Opatření 1.F.3 Digitalizace veřejné správy 

 
Priorita 1.G Výstavba v obci 

Opatření 1.G.1 Regulace typu výstavby 

Opatření 1.G.2 Infrastruktura pro výstavbu 

Opatření 1.G.3 Výkup pozemků pro výstavbu RD 



    Strategie rozvoje obce 
 

     

74 

CÍL 2: INFORMOVANÝ A AKTIVNÍ OBČAN 

Priorita 2.A Efektivní komunikace  

Opatření 2.A.1 Pravidelná aktualizace webových stránek 

Opatření 2.A.2 Zřízení Facebookových stránek obce 

Opatření 2.A.3 Zveřejňování informací z jednání zastupitelstva na webu 

obce 
 

Priorita 2.B Podpora aktivního života 

Opatření 2.B.1 Vybudování hřiště pro starší děti 

Opatření 2.B.2 Rekonstrukce bývalé hospody ve Rvišti 

Opatření 2.B.3 Pořádání kulturních a sportovních akcí pro veřejnost 

Opatření 2.B.4 Aktivity pro seniory 

Opatření 2.B.5 Podpora spolků 

Opatření 2.B.6 Fotbalové hřiště Říčky 

Opatření 2.B.7 Údržba herních prvků pro děti 

Opatření 2.B.8 Organizované aktivity pro dospělé 

Opatření 2.B.9 Čištění vody v požární nádrži ve Rvišti 

Opatření 2.B.10 Cyklostezky mezi jednotlivými částmi obce  

Opatření 2.B.11 Místo pro setkávání na Rozsoše 

Opatření 2.B.12 Místo pro setkávání na Perné 

 

Priorita 2.C Cestovní ruch 

Opatření 2.C.1 Řešení nebezpečného úseku cyklostezky na Pernou 

Opatření 2.C.2 Revitalizace a údržba drobných památek 
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CÍL 3: ZACHOVÁNÍ HODNOT PROSTŘEDÍ 

Priorita 3.A Údržba cest v přírodě 

Opatření 3.A.1 Výsadba alejí 

Opatření 3.A.2 Zapojení do projektu Ukliďme Česko 

Opatření 3.A.3 Údržba lesních a polních cest 

 

Priorita 3.B Odpadové hospodářství 

Opatření 3.B.1 Čipové karty ke sběrným místům 

Opatření 3.B.2 Navýšení kapacit sběrných míst, častější svoz 

Opatření 3.B.3 Dovybavení technických služeb 

Opatření 3.B.4 Informovanost občanů o třídění a předcházení vzniku 
odpadů 

 

Priorita 3.C Zlepšení stavu krajiny 

Opatření 3.C.1 Řešení kůrovcové kalamity 

Opatření 3.C.2 Diskuse se zemědělci o způsobech hospodaření 

Opatření 3.C.3 Údržba prvků ÚSES 

Opatření 3.C.4 Obnova remízků 

Opatření 3.C.5 Sanace svahových nestabilit 

Opatření 3.C.6 Zřízení PP Hůrka 

 

 

Priorita 3.D Funkční a vzhledný veřejný prostor 

Opatření 3.D.1 Odkoupení zemědělského areálu v Říčkách 

Opatření 3.D.2 Doplňování obecního mobiliáře 

Opatření 3.D.3 Revitalizace veřejného prostranství před obchodem v 
Říčkách 

Opatření 3.D.4 Revitalizace zeleně na návsi v Říčkách 

Opatření 3.D.5 Doplnění veřejné zeleně v okolí bus. zastávky na Rozsoše 

Opatření 3.D.6 Oprava hřbitova Říčky 
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Priorita 3.E Vodohospodářské aktivity 

Opatření 3.E.1 Zadržování vody v krajině 

Opatření 3.E.2 Obnova malé vodní nádrže Kaliště 

Opatření 3.E.3 Ochrana před povodněmi 

 

 

 

CÍL 4: PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 

Priorita 4.A Členství v MAS a Svazku obcí 

Opatření 4.A.1 Aktivní členství v MAS 

Opatření 4.A.2 Aktivní členství ve Svazku obcí 

 

Priorita 4.B Spolupráce s místními aktéry 

Opatření 4.B.1 Spolupráce s příspěvkovými organizacemi obce 
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4 IMPLEMENTAČNÍ 

ČÁST 

Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu do 

praxe řízení obce. 

Strategický rozvojový plán byl sestaven v souladu s cíli následujících 

strategických dokumentů: 

 Program rozvoje Pardubického kraje (2011) 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 21+  

 Strategie MAS Nad Orlicí 2014-2020 

 
 

Zpřístupnění dokumentu 

Dokument je zveřejněn na internetových stránkách obce Orlické Podhůří  

a zároveň je k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na 

obecním úřadě. 

 

Hodnocení plnění strategického plánu 

Plnění strategického plánu bude kontrolováno průběžně, bude 

vyhodnoceno, do jaké míry byly naplánované záměry skutečně realizovány, 

či z jakých důvodů případně realizovány být nemohly. Současně budou 

přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich 

realizace a bude také zkontrolováno nastavení priorit záměrů. 
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CÍL 1: ZÁZEMÍ A VYBAVENOST OBCE 

Zázemí a vybavenost obce je oblast, která zahrnuje především základní 

infrastrukturu, jak dopravní, tak i technickou, zajištění bezpečnosti v obci  

a potřebných služeb pro obyvatele.  

 

Priorita 1.A Dopravní infrastruktura 

Opatření 1.A.1 Rekonstrukce autobusových zastávek 

POPIS OPATŘENÍ Účelem opatření je rekonstrukce autobusových 

zastávek v místních částech Rozsocha, Perná  

a Říčky. 

HARMONOGRAM 2021-2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 1.A.2 Rekonstrukce místních komunikací 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem je postupná rekonstrukce 

potřebných částí místních komunikací.  

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 5 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 1.A.3 Oprava a výstavba chodníků 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem je rekonstrukce chodníků v Říčkách  

a výstavba nových chodníků v Dobré Vodě  

a na Rozsoše. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 5 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 1.A.4 Obnova vlakové zastávky v Bezpráví/Luhu 

POPIS OPATŘENÍ V rámci rekonstrukce trati mezi Ústím n. O.  

a Brandýsem n. O. v letech 2020–2022, se 

počítá se zrušením zastávky. V rámci opatření 

je jednáno o obnovení železniční zastávky. 

HARMONOGRAM 2021-2022 

ODPOVĚDNOST  Investor SŽDC 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA vysoká 
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Opatření 1.A.5 Rozšíření místní komunikace Klopoty 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem je rozšíření místní komunikace 

v části Klopoty, aby bylo umožněno zajíždění 

autobusů, jakožto náhradní dopravy za vlak. 

HARMONOGRAM 2021 

ODPOVĚDNOST  Investor SŽDC 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 1.A.6 Oprava mostu přes řeku Orlici 

POPIS OPATŘENÍ Oprava Kubátova mostu, který se nachází 

v m. č. Luh. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,4 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 1.A.7 Oprava silnice Rozsocha - Kaliště 

POPIS OPATŘENÍ Oprava komunikace mezi Rozsochou  

a Kalištěm.  

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 1.A.8 Jednání s autobusovou přepravní společností  

POPIS OPATŘENÍ Jednání s přepravní společností OREDO s.r.o. 

o zvýšení četnosti autobusových spojů, 

obsluhujících obec, a to především o víkendu.  

HARMONOGRAM 2021-2022 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří, OREDO s.r.o. 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA nízká 

 

Opatření 1.A.9 Parkování v obci 

POPIS AKTIVITY Záměrem aktivity je rozvoj parkovacích ploch 

v obci. Záměrem je rovněž hledání lokality pro 

umístění parkoviště k cyklostezce č. 18. 

HARMONOGRAM 2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 3 mil. Kč 

PRIORITA nízká 
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Priorita 1.B Technická infrastruktura 

Opatření 1.B.1 Splašková kanalizace v Říčkách 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je vybudování nové oddílné 

splaškové kanalizace v m. č. Říčky.  

HARMONOGRAM 2021-2023 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 25 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 1.B.2 Postupná modernizace veřejného osvětlení 

POPIS OPATŘENÍ Cílem je postupná modernizace světelných 

bodů v obci za energeticky i funkčně 

přívětivější varianty. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 1.B.3 Napojení m. č. Dobrá Voda na ČOV ve Rvišti 

POPIS OPATŘENÍ V současnosti je kanalizační síť s vyústěním 

na čistírnu odpadních vod vybudována v části 

Říčky a Rviště. Záměrem opatření je napojení 

kanalizace z Dobré Vody na čistírnu 

odpadních vod ve Rvišti. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 10 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 1.B.4 Vyřešení nakládání s odpadními vodami 

POPIS OPATŘENÍ Cílem je vyřešení systému nakládání 

s odpadními vodami v místních částech 

Bezpráví, Kaliště, Klopoty, Perná a Rozsocha. 

HARMONOGRAM 2021-2025 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1,5 mil. Kč 

PRIORITA střední 
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Opatření 1.B.5 Dokončení stavby Skupinového vodovodu Brandýsko 

POPIS OPATŘENÍ V roce 2020 byly zahájeny práce na 

Skupinovém vodovodu Brandýsko, který má 

propojit stávající dílčí vodovodní systémy  

v oblasti. Práce by měly být dokončeny 

ve druhé pol. roku 2021. 

HARMONOGRAM 2021 

ODPOVĚDNOST  VaK Jablonné nad Orlicí, a.s. 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA nízká 

 

Opatření 1.B.6 Vysokorychlostní internet v obci 

POPIS OPATŘENÍ Opatření klade za cíl zavedení 

vysokorychlostního kabelu na celém území 

obce. 

HARMONOGRAM 2027-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA nízká 

 

Priorita 1.C Bezpečnost v obci 

Opatření 1.C.1 Řešení vysoké rychlosti projíždějících vozidel 

POPIS OPATŘENÍ Řešení vysoké rychlosti vozidel, především 

v m. č. Dobrá Voda a Rozsocha (např. 

radary, retardéry ad.). 

HARMONOGRAM 2024 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří, Policie ČR 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 1.C.2 Místa pro přecházení 

POPIS OPATŘENÍ Zvýšení bezpečnosti chodců díky vybudování 

míst pro přecházení. Místo pro přecházení je 

takové místo na pozemní komunikaci, které 

stavebním nebo organizačním opatřením 

usnadňuje příčné překonání pozemní 

komunikace pěšími. 

HARMONOGRAM 2024 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří, Policie ČR, KSÚS 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,5 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 
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Opatření 1.C.3 Pořízení zásahového vybavení pro SDH 

POPIS AKTIVITY Zakoupení potřebného zásahového vybavení 

pro JPO, včetně nového automobilu pro SDH. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří, SDH 

FINANČNÍ NÁROČNOST 3 mil. Kč 

PRIORITA 
střední 

 

Opatření 1.C.4 Nová hasičská zbrojnice 

POPIS AKTIVITY Vybudování nové, moderní hasičské zbrojnice 

SDH pro JPO. 

HARMONOGRAM 2026 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří, SDH 

FINANČNÍ NÁROČNOST 6 mil. Kč 

PRIORITA střední 

  

Opatření 1.C.5 Oprava požární nádrže Dobrá Voda 

POPIS AKTIVITY Požární nádrž slouží k zadržení vody 

z prameniště pro požární účely v části Dobrá 

Voda. Nádrž je zhotovena z betonu. Cílem je 

oprava požární nádrže, která se nachází 

v Dobré Vodě na parcele č. 15. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Priorita 1.D Služby v obci 

Opatření 1.D.1 Podpora zachování provozu obchodů 

POPIS OPATŘENÍ Cílem je zachování základních služeb v obci  

- udržet provoz obchodu v Říčkách a ve 

Rvišti.  

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 4 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 
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Opatření 1.D.2 Udržení a posílení sociální péče 

POPIS OPATŘENÍ Obec nezajišťuje vlastní sociální služby. 

Sociální služby zajišťují poskytovatelé z Ústí 

nad Orlicí nebo města Brandýs nad Orlicí. 

Obec těmto poskytovatelům přispívá na 

provoz. Záměrem opatření je udržení sociální 

péče. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,5 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 1.D.3 Rekonstrukce prodejny v Říčkách 

POPIS OPATŘENÍ V rámci opatření je zrekonstruována budova 

prodejny v m. č. Říčky. 

HARMONOGRAM 2024-2025 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 6 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Priorita 1.E Vzdělávací zařízení 

Opatření 1.E.1 Oprava a modernizace školských zařízení 

POPIS OPATŘENÍ ZŠ se nachází v Říčkách, MŠ ve Rvišti. Cílem 

je postupná modernizace a nutné opravy 

budov MŠ i ZŠ. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  
Obec Orlické Podhůří, MŠ a ZŠ Orlické 

Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 1.E.2 Vybudování tematických učeben na ZŠ  

POPIS OPATŘENÍ Vybudování tematicky zaměřených učeben 

v budově základní školy, např. pro účely 

environmentálního vzdělávání, popř. jiných 

odborných učeben. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří, ZŠ Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,5 mil. Kč 

PRIORITA nízká 
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Opatření 1.E.2 Podpora žáků se speciálními potřebami  

POPIS OPATŘENÍ Podpora žáků se speciálními potřebami 

i nadáním. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří, ZŠ Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,5 mil. Kč 

PRIORITA nízká 

 

Priorita 1.F Veřejná správa 

Opatření 1.F.1 Vytváření zásobníku investic a projektů  

POPIS OPATŘENÍ Vytváření zásobníku investic a projektů pro 

efektivnější správu obce. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 1.F.2 Hospodaření obce a aktivní dotační politika  

POPIS OPATŘENÍ Odpovědné hospodaření obce, včetně aktivní 

dotační politiky. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 1.F.3 Digitalizace veřejné správy  

POPIS OPATŘENÍ Digitalizace veřejné správy sníží 

administrativní i personální náklady na 

komunikaci mezi státem a občanem a přinese 

další výhody pro efektivnější správu obce. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA střední 
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Priorita 1.G Výstavba v obci 

Opatření 1.G.1 Regulace typu zástavby 

POPIS OPATŘENÍ Cílem záměru je regulování vzhledu nové 

zástavby, pro zachování rázu krajiny a místní 

architektury. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,2 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 1.G.2 Infrastruktura pro výstavbu RD 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je budování inženýrských 

sítí a prvků občanské vybavenosti na 

pozemcích určených k výstavbě a jejich 

následný prodej.  

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 5 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 1.G.3 Výkup pozemků pro výstavbu  

POPIS OPATŘENÍ Cílem je výkup pozemků od soukromých 

vlastníků, které by sloužily k nové výstavbě 

v obci (např. pozemky bývalého JZD). 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 4 mil. Kč 

PRIORITA střední 
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CÍL 2. INFORMOVANÝ A AKTIVNÍ OBČAN 
 

Prioritní cíl 2 s názvem Informovaný a aktivní občan, obsahuje opatření 

zvyšující celkovou informovanost obyvatel o dění v obci a podporující jejich 

aktivitu i zájem ve věcech veřejných, sportovních i kulturních. 

 

Priorita 2.A Efektivní komunikace 

Opatření 2.A.1 Pravidelná aktualizace webových stránek 

POPIS OPATŘENÍ Cílem opatření je pravidelná aktualizace  

a údržba webových stránek obce, aby 

neustále poskytovaly relevantní informace 

pro občany. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA vysoká 
 

Opatření 2.A.2 Zřízení Facebookových stránek 

POPIS OPATŘENÍ V rámci opatření je cílem zřízení stránky obce 

na sociální síti Facebook, která bude sloužit 

jako další informační kanál o dění v obci. 

HARMONOGRAM 2023 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA střední 

 

Opatření 2.A.3 Zveřejňování informací z jednání zastupitelstva na 

webu obce 

POPIS OPATŘENÍ Obec má povinnost zveřejnit na své úřední 

desce informaci o navrženém programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva.  

O průběhu zasedání pořizuje obec zápis, 

který musí být uložen na obecním úřadě  

k nahlédnutí. Záměrem je pořízené zápisy 

z jednání zveřejňovat i na webových 

stránkách obce, aby byly občanům snadněji 

dostupné. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA střední 
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Priorita 2.B Podpora aktivního života 

Opatření 2.B.1 Vybudování hřiště pro starší děti 

POPIS OPATŘENÍ Cílem opatření je nalezení vhodné plochy pro 

výstavbu hřiště sloužícího starším dětem 

(např. workout, U-rampa) a jeho následná 

realizace. Obec v současnosti nedisponuje 

vhodným pozemkem pro výstavbu hřiště, 

opatření tedy zahrnuje také vyřešení 

pozemkových a majetkových vztahů. 

HARMONOGRAM 2022 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 2 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 
 

Opatření 2.B.2 Rekonstrukce bývalé hospody ve Rvišti 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je přestavba bývalé 

hospody na komunitní centrum. Část objektu 

bude zároveň sloužit jako zázemí pro 

technickou četu obce a sklad obecní techniky. 

HARMONOGRAM 2023 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 8 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 
 

Opatření 2.B.3 Pořádání kulturních a sportovních akcí pro veřejnost 

POPIS OPATŘENÍ Cílem je pravidelné pořádání akcí pro místní 

obyvatele i obyvatele okolních obcí. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří, spolky a sdružení 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,5 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 2.B.4 Aktivity pro seniory 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je udržení aktivního života 

starších občanů za pomocí organizovaných 

aktivit, například výletů nebo přednášek. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 100 tis. Kč 

PRIORITA vysoká 
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Opatření 2.B.5 Podpora spolků 

POPIS OPATŘENÍ Cílem je pravidelná podpora spolkové 

činnosti, včetně rozšíření zázemí myslivecké 

chaty v Říčkách a podpory hasičského 

kroužku. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 2.B.6 Fotbalové hřiště Říčky 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je jednání o koupi či 

směně fotbalového hřiště a 

následné doplnění sportovní infrastruktury. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 3 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 2.B.7 Údržba herních prvků pro děti 

POPIS OPATŘENÍ Cílem je pravidelná údržba a doplňování 

herních prvků pro mladší děti (včetně revizí).  

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 2.B.8 Organizované aktivity pro dospělé 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je podpora 

organizovaných aktivit pro dospělé občany  

– například cvičení či taneční lekce. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 100 tis. Kč 

PRIORITA střední 
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Opatření 2.B.9 Čištění vody v požární nádrži ve Rvišti 

POPIS OPATŘENÍ Cílem opatření je pravidelné čištění vody 

v požární nádrži, která bude vhodná v letních 

měsících také ke koupání. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,5 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 2.B.10 Cyklostezky mezi jednotlivými částmi obce 

POPIS OPATŘENÍ Cílem je zřízení cyklostezek a cyklotras mezi 

jednotlivým částmi rozlehlé obce. 

HARMONOGRAM 2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,4 mil. Kč 

PRIORITA nízká 

 

Opatření 2.B.11 Místo pro setkávání na Rozsoše 

POPIS OPATŘENÍ V okolí Horní Rozsochy jsou rozsáhlé lesy 

vhodné pro odpočinkové výlety, sběr lesních 

plodin atd. Z hrany hřebene jsou mimořádně 

pěkné výhledy na Hůrku, Pernou a Rviště. 

Záměrem opatření je zřízení místa pro 

setkávání občanů na Rozsoše. 

HARMONOGRAM 2028 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 2.B.12 Místo pro setkávání na Perné 

POPIS OPATŘENÍ V okolí Perné jsou rozsáhlé lesy a říční niva 

vhodná pro odpočinkové výlety, sběr lesních 

plodin atd. Prostor vyzývá k využití 

potenciálu řeky a rybníku. Záměrem opatření 

je zřízení místa pro setkávání občanů na 

Perné. 

HARMONOGRAM 2028 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA střední 
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Priorita 2.C Cestovní ruch 

Opatření 2.C.1 Řešení nebezpečného úseku cyklostezky na Pernou 

POPIS OPATŘENÍ Cílem je vyřešení nepřehledné situace na 

Perné, kde je svedena část cyklotrasy č. 18 

na silnici. 

HARMONOGRAM 2024 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří, město Brandýs n. O. 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 2.C.2 Revitalizace a údržba drobných památek 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je postupná revitalizace  

a údržba drobných památek, nacházejících se 

na území obce. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,5 mil. Kč 

PRIORITA střední 
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CÍL 3. ZACHOVÁNÍ HODNOT PROSTŘEDÍ 
 

Pro zajištění atraktivního a zdravého prostředí obce a kulturní krajiny jako 

celku je nutné zajistit příznivý vývoj architektonických i přírodních hodnot 

v území. 

Priorita 3.A Údržba cest v přírodě 

Opatření 3.A.1 Výsadba alejí 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je výsadba alejí podél 

místních a účelových komunikací. 

HARMONOGRAM 2021-2025 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,2 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 3.A.2 Zapojení do projektu Ukliďme Česko 

POPIS OPATŘENÍ Cílem je pravidelné zapojování občanů do 

projektu Ukliďme Česko. Občané mají 

možnost přispět k péči o krajinu anebo 

vyčištění místních lesů. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA nízká 

 

Opatření 3.A.3 Údržba lesních a polních cest 

POPIS OPATŘENÍ Opatření klade za cíl údržbu cest v přírodě, 

sloužící místním občanům i turistům 

k rekreaci (zejména Bezpráví, Klopoty). 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,5 mil. Kč 

PRIORITA nízká  
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Priorita 3.B Odpadové hospodářství 

Opatření 3.B.1 Čipové karty ke sběrným místům 

POPIS OPATŘENÍ Cílem opatření je zajistit přístup občanům ke 

sběrným místům pomocí čipových karet. 

HARMONOGRAM 2021 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,3 mi. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 3.B.2 Navýšení kapacit sběrných míst, častější svoz 

POPIS OPATŘENÍ Opatření klade za cíl optimalizaci odpadového 

hospodářství - navýšení kapacit sběrných 

míst a častější svoz odpadů. Záměrem je 

rovněž pořízení většího množství 

odpadkových košů na veřejná místa. 

HARMONOGRAM 2021-2024 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,5 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 3.B.3 Dovybavení technických služeb 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem je dovybavení technických služeb 

obce nezbytnou moderní technikou. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 3.B.4 Informovanost občanů o možnostech třídění  

a předcházení vzniku odpadů 

POPIS OPATŘENÍ Opatření klade za cíl edukaci občanů obce se 

zaměřením na odpadové hospodářství 

(formou přednášek, výstav, informací na 

webu obce aj.) 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,2 mil. Kč 

PRIORITA střední 
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Priorita 3.C Zlepšení stavu krajiny 

Opatření 3.C.1 Řešení kůrovcové kalamity 

POPIS OPATŘENÍ Cílem je výsadba nových, druhově 

rozmanitých stromů dle LHP na lesních 

pozemcích obce. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 3.C.2 Diskuze se zemědělci o způsobech hospodaření 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je diskuze s místními 

soukromými zemědělci o šetrných způsobech 

hospodaření (např. o minimalizaci vodní  

a větrné eroze). 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří, zemědělci 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA střední 

 

Opatření 3.C.3 Údržba prvků ÚSES 

POPIS OPATŘENÍ Opatření klade za cíl pravidelné udržování  

a hodnocení prvků územního systému 

ekologické stability (biocenter, biokoridorů  

a interakčních prvků). Zahrnuje rovněž 

realizaci navržených prvků ÚSES. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA střední 

 

Opatření 3.C.4 Obnova remízků 

POPIS OPATŘENÍ Cílem opatření je obnovení krajinných 

struktur pomocí remízků, nezbytných pro 

život drobné zvěře. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,1 mil. Kč 

PRIORITA střední 
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Opatření 3.C.5 Sanace svahových nestabilit 

POPIS OPATŘENÍ Cílem je sanace především aktivních 

svahových nestabilit na území obce. 

HARMONOGRAM 2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,5 mil. Kč 

PRIORITA nízká 

 

Opatření 3.C.6 Zřízení PP Hůrka 

POPIS OPATŘENÍ Opatření klade za cíl zřízení přírodní památky 

Hůrka. Jedná se o území menší rozlohy  

s cílem zachování specifických přírodních 

objektů vysoké hodnoty. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří, krajský úřad 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA nízká 

 

Priorita 3.D Funkční a vzhledný veřejný prostor 

Opatření 3.D.1 Odkoupení zemědělského areálu v Říčkách 

POPIS OPATŘENÍ Cílem opatření je vykoupení areálu JZD, 

jehož plocha by měla následně posloužit pro 

novou výstavbu RD a z části k umístění 

dětských prvků. 

HARMONOGRAM 2021-2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 3.D.2 Doplňování obecního mobiliáře 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je pravidelné doplňování 

obecního mobiliáře, esteticky navazujícího na 

současné prvky. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA střední 
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Opatření 3.D.3 Revitalizace veřejného prostranství před obchodem 

v Říčkách 

POPIS OPATŘENÍ V rámci opatření je revitalizováno veřejné 

prostranství u obchodu v Říčkách, sloužící 

k setkávání obyvatel. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 1 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 3.D.4 Revitalizace zeleně na návsi v Říčkách 

POPIS OPATŘENÍ V rámci opatření bude revitalizována  

a doplněna obecní zeleň na návsi v Říčkách. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,2 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 3.D.5 Doplnění veřejné zeleně v okolí autobusové 

zastávky na Rozsoše 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem je doplnění zeleně okolo 

rekonstruované autobusové zastávky 

Rozsocha. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 50 tis. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 3.D.6 Oprava hřbitova Říčky 

POPIS OPATŘENÍ Opatření klade za cíl úpravu chodníků  

a budovy márnice na obecním hřbitově. Dále 

dojde k opravě hřbitovní zdi. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 2 mil. Kč 

PRIORITA střední 
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Priorita 3.E Vodohospodářské aktivity 

Opatření 3.E.1 Zadržování vody v krajině 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je vybudování ploch pro 

zadržování vody v krajině. 

HARMONOGRAM 2024 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 0,5 mil. Kč 

PRIORITA vysoká 

 

Opatření 3.E.2 Obnova malé vodní nádrže Kaliště 

POPIS OPATŘENÍ Cílem opatření je obnova malé vodní plochy 

v m. č. Kaliště. 

HARMONOGRAM 2027 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST 3 mil. Kč 

PRIORITA střední 

 

Opatření 3.E.3 Ochrana před povodněmi 

POPIS OPATŘENÍ Opatření klade za cíl preventivní přístupy  

k ochraně před povodněmi, včetně např. 

protipovodňových prohlídek. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

FINANČNÍ NÁROČNOST --- 

PRIORITA nízká 
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CÍL 4. PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE 

V rámci navrhovaných opatření je cílem jak aktivní členství obce v různých 

sdruženích, tak také spolupráce s podnikatelskými a jinými subjekty, které 

na území obce působí.  

 

Priorita 4.A Členství v MAS a Svazku obcí 

Opatření 4.A.1 Aktivní členství v MAS 

POPIS OPATŘENÍ Cílem opatření je aktivní členství obce v MAS 

Nad Orlicí, včetně vzájemné podpory 

s ostatními obcemi. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

PRIORITA střední 

 

Opatření 4.A.1 Aktivní členství ve Svazku obcí 

POPIS OPATŘENÍ Cílem opatření je aktivní členství obce ve 

Svazku obcí „Region Orlicko-Třebovsko“, 

včetně vzájemné podpory s ostatními 

obcemi. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

PRIORITA střední 

 

Priorita 4.B Spolupráce s místními aktéry 

Opatření 4.B.1 Spolupráce s příspěvkovými organizacemi obce 

POPIS OPATŘENÍ Záměrem opatření je úzká spolupráce obce 

se základní a mateřskou školou. 

HARMONOGRAM 2021-2031 

ODPOVĚDNOST  Obec Orlické Podhůří 

PRIORITA vysoká 
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SEZNAM  

ZKRATEK 

a.s.  akciová společnost 

ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 

ČOV  čistička odpadních vod 

ČR   Česká republika 

EU  Evropská unie 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace vod 

JPO  jednotka požární ochrany 

JV  jihovýchod 

JZ  jihozápad 

KD  kulturní dům 

LHO  lesní hospodářské osnovy 

LHP  lesní hospodářské plány 

MAS  místní akční skupina 

OREDO Organizátor regionální dopravy Královéhradeckého kraje 

PP  přírodní park 

RD  rodinné domy 

SLDB  sčítání lidu, domů a bytů 

SÚS  Správa a údržba silnic 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 

ÚP  územní plán 

ÚSES  územní systém ekologické stability 

VaK  vodovody a kanalizace 

VO  veřejné osvětlení 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

KE STRATEGII ROZVOJE OBCE 

ORLICKÉ PODHŮŘÍ 

2021-2031 
 



Dotazníkové šetření v obci Orlické Podhůří 

 

 
  

  

ÚVOD  

Strategický plán je střednědobým dokumentem, který má nastínit hlavní 

směry rozvoje a investic obce. 

Při tvorbě a plánování strategických dokumentů je důležité zapojit 

obyvatele a sladit představy o budoucím rozvoji těchto oblastí. Zapojení 

občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků 

při řízení obce. 

Dotazníkové šetření probíhalo v srpnu a září roku 2020. Dotazníky 

v papírové formě byly distribuovány mezi obyvatele obce. Pro vyšší 

návratnost byl dotazník k dispozici také v elektronické podobě na 

webových stránkách obce. Vyplněné tištěné dotazníky občané 

odevzdávali na podatelně obecního úřadu. 

Celkem bylo do domácností distribuováno 400 ks tištěných dotazníků.      

Vyplněno bylo celkem 138 dotazníků. Celková návratnost 

dotazníků (elektronických i papírových) tedy byla přibližně 26 % (počet 

osob v obci oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku 15 let a více činí 

542). 
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Obr. 1: Pohlaví respondentů 

 

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

V následující kapitole této zprávy jsou vždy slovně zhodnoceny výsledky 

průzkumu, které jsou doplněny grafy. 

 

Složení respondentů 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 67 žen a 71 mužů. 

 

49 % 
ŽENY 

 

51 % 
MUŽI

 

Z hlediska věkového složení respondentů byla nejvíce zastoupena věková 

skupina 41 až 64 let (48 %). Nejmenší zastoupení měli respondenti ve 

věku do 25 let (4 %). 

 

 

Obr. 2: Věk respondentů (%) 
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Jednotlivé části obce jsou populačně rozdílně veliké. Tomu odpovídá 

také počet zapojených respondentů z místních částí obce. Nejvíce 

občanů bydlí v části Říčky (355 osob). Druhou, populačně nejpočetnější, 

částí je Rviště (126 obyvatel). Této skutečnosti odpovídá fakt, že nejvíce 

respondentů dotazníku pocházelo z těchto dvou nejlidnatějších částí 

obce.  

 

 

 

Obr. 3: Zastoupení respondentů dle částí obce (%) 

 

Dotazník vyplnilo celkem 46 % respondentů z Říček, ze Rviště poté 

18 %. Ostatní části měly menší zastoupení, konkrétně 13 % 

respondentů pocházelo z Rozsochy, 11 % z Dobré Vody, 6 % z Klopot / 

Bezpráví.  

Naopak nejmenší zájem o vyplnění dotazníku projevili občané z části 

Perná a Kaliště (z každé části pouze 3 %). Tyto části obce jsou však 

také populačně nejmenší, v Perné žije 23 osob a na Kališti dokonce jen 

16 lidí. 
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Obr. 4: Jak se Vám v obci žije (%) 

 

Obr. 5: Kde získáváte informace o 

dění v obci? (%) 

 

1. Jak se Vám v Orlickém Podhůří žije?  

Výběr z možností, zodpovězeno 138x,  

nezodpovězeno 0x 

 

V první otázce měli obyvatelé 

šanci vyjádřit svoji 

(ne)spokojenost s životem  

v obci. Z výsledků dotazování je 

patrné, že absolutní většina 

respondentů je velmi spokojena 

(49 %) nebo spíše spokojena 

(47 %) s životem v obci.  

Názory obyvatel v jednotlivých 

částech obce se významně neliší.  

 

 

 

 
2. Kde získáváte informace o dění v obcí? 

Výběr z možností, zodpovězeno 138x,  

nezodpovězeno 0x 

 

 

 

 

 

 

Občané Orlického Podhůří 

nejčastěji získávají informace 

o dění v obci ze zpravodaje 

obce (45 %), který vychází 

zhruba 3x ročně a vydává jej 

zastupitelstvo obce.  

Dalším informačním kanálem 

jsou webové stránky obce 

www.orlickepodhuri.cz (22 %), 

úřední deska (7 %), nebo 

SMS info (12 %).  

Poměrně velký počet obyvatel 

také čerpá informace od 

zastupitelů obce, se kterými 

jsou v kontaktu. Obyvatelé 

z místní části Říčky často 

uváděli jako zdroj informací 

místní restauraci (Možnost 

Jiné).         

22%

45%

7%

12%

14%

Webové stránky obce Zpravodaj obce

Úřední deska SMS info

Jiné

49%47%

3% 1%

Velmi dobře Spíše dobře

Spíše špatně Velmi špatně

http://www.orlickepodhuri.cz/


Strategie rozvoje obce 

 

1 2 

3 4 

5 N 

3. Jaký další zdroj informací byste uvítali? 

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 138x, nezodpovězeno 0x 

 

U třetí otázky měli respondenti za úkol odpovědět na otázku, jaké další 

zdroje informací o dění v obci by uvítali. Nejvyšší četnost zaznamenala 

možnost dohledat informace z jednání zastupitelstva na webových 

stránkách obce. Zveřejnění těchto informací by uvítalo 46 % 

dotazovaných.  

Druhou nejfrekventovanější odpovědí byly sociální sítě, jako Facebook 

nebo Instagram. Založení obecního účtu na sociálních sítích by 

uvítalo 21 % respondentů.  

Obyvatelé místní části Říčky si v dotaznících stěžovali na nedostatečnou 

kvalitu místního rozhlasu, který zde má špatný dosah a mnohdy není 

rozumět hlášeným zprávám. U řady odpovědí se také vyskytovala žádost  

o informování pomocí emailu.  

 
 

 

Obr. 6: Jaký další zdroj informací byste uvítali? (%) 
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4. Do jaké oblasti byste nejvíce směřoval/a prostředky z rozpočtu 

obce?   

Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 138x, nezodpovězeno 0x 

 

U čtvrté otázky měli dotazovaní určit, do jaké oblasti v budoucnosti 

směřovat finanční prostředky z rozpočtu obce.  

Nejvyšší četnost zaznamenala možnost rozvoje služeb v obci – 16 % 

(např. prodejna ve Rvišti).  

Druhou nejfrekventovanější odpovědí byl rozvoj možností pro volný čas 

– 15 % (jedná se například o výstavbu komunitního centra ve Rvišti). 

Obyvatelé místní části Dobrá Voda by ocenili zlepšení situace v oblasti 

zdravotnictví, občané z části Říčky by zase uvítali zlepšení dopravy. 

Obyvatelé z části Rozsocha často uváděli vybudování kanalizace v možnosti 

Jiné. Mezi odpověďmi se opakovalo rovněž téma odpadového hospodářství 

nebo údržby místních komunikací a chodníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Do jaké oblasti byste nejvíce směřoval/a prostředky z rozpočtu 

obce? 
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5. Jak hodnotíte: Dopravu a bezpečnost v obci? 

Matice výběru z možností, zodpovězeno 138x, nezodpovězeno 0x 

 

Dopravu a bezpečnost v obci dotazovaní ohodnotili velice dobře. 

Respondenti jsou spokojeni s dopravním značením i celkovou 

bezpečností v obci. Méně kladně byly hodnoceny parkovací plochy  

v obci (v nedávné minulosti však vznikla 3 parkovací místa u prodejny 

Hruška ve Rvišti) nebo dopravní obslužnost (souvisí například  

s neúměrně dlouhou dobou jízdy autobusu vzhledem ke vzdálenosti do 

Brandýsa nad Orlicí). Problémy s kvalitou cest a chodníků ohlašují 

obyvatelé nejvíce v části Dobrá Voda. 

 

Obr. 8: Hodnocení dopravy a bezpečnosti v obci (1 = nejlepší známka,  

5 = nejhorší, N = nehodnoceno) 

 

6. Komentář k současné dopravní situaci a k bezpečnosti v obci 

Textová odpověď, zodpovězeno 68x, nezodpovězeno 70x 

 

U této podotázky měli občané možnost slovně se vyjádřit k výše uvedené 

páté otázce. Nejfrekventovanější odpovědi se týkaly parkování aut na 

chodnících podél silnice v obci, což se řadě respondentů nelíbí, snižuje to 

dle nich přehlednost na silnici a přináší problémy při průjezdu těžké 

zemědělské techniky. Další výtky se týkaly nepřiměřeně vysoké 

rychlosti aut (např. ve směru od Kerhartic, v části Říčky u školy), nebo 

plánovaného zrušení vlakové zastávky Bezpráví, kterou občané 

pravidelně využívají. Respondenti si také opakovaně stěžovali na 

frekvenci autobusové dopravy, zejména o víkendu, nebo chybějící 

přechody pro chodce.  
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7. Jak hodnotíte: Vzhled obce? 

Matice výběru z možností, zodpovězeno 138x, nezodpovězeno 0x 

 

Dotazovaní kladně hodnotí přírodní prostředí v okolí obce, obecní 

zeleň nebo celkovou kvalitu životního prostředí, která je díky poloze 

obce v podhůří Orlických hor na vysoké úrovni.  

Respondenti jsou také spokojeni s celkovým vzhledem obce. 

Naopak spíše negativně občané Orlického Podhůří vnímají odpadové 

hospodářství (zejména v části Říčky a Rviště) a možnosti pro výstavbu 

RD. 

 

 

Obr. 9: Hodnocení vzhledu obce (1 = nejlepší známka, 5 = nejhorší,  

N = nehodnoceno) 

 

8. Komentář ke vzhledu obce 

Textová odpověď, zodpovězeno 56x, nezodpovězeno 82x 

 

Ve slovním komentáři se často vyskytla otázka výstavby nových 

rodinných domů. Někteří občané by uvítali nové zastavitelné plochy, 

ale zároveň se zde vyskytuje poměrně velká skupina odpůrců, kteří  

se proti výstavbě domů na nynější orné půdě vymezují.  

Respondenti dotazníku by uvítali častější úklid veřejných prostor (např. 

odpadky v příkopech kolem silnic), navýšení kapacit v oblasti sběrných 

míst pro tříděný odpad, přístup ke sběrným místům na čipy, nebo také 

zavedení svozu popelnic. Tento problém je zmiňován hlavně 

v odpovědích obyvatel z části Perná. Pochvalné hlasy zazněly na adresu 

nové zastávky v Dobré Vodě. 
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9. Jak hodnotíte: Služby v obci 

Matice výběru z možností, zodpovězeno 138x, nezodpovězeno 0x 

 

Dotazovaní kladně hodnotí zejména úroveň školských zařízení, jejich 

dostupnost a kvalitu. V obci se nachází mateřská škola ve Rvišti a základní 

škola v Říčkách, součástí školy je i školní družina a jídelna. Občané 

Orlického Podhůří jsou rovněž spokojeni s informovaností o aktuálním 

dění v obci ze strany obecního úřadu (mezi komunikační kanály v obci patří 

SMS zprávy, úřední desky, webové stránky, rozhlas, portál GOobec nebo 

obecní zpravodaj). 

Spíše negativně byly naopak hodnoceny příležitosti pro podnikání  

a nabídka pracovních příležitostí v obci, dostupnost zdravotní péče 

a sociálních služeb.  

 

Obr. 10: Hodnocení služeb nacházejících se v obci (1 = nejlepší známka,  

5 = nejhorší, N = nehodnoceno) 

 

10.  Komentář ke kvalitě a dostupnosti služeb 

Textová odpověď, zodpovězeno 33x, nezodpovězeno 105x 

 

V komentáři výše uvedené otázky se nejčastěji vyskytují odpovědi týkající 

se obchodu s potravinami, jeho krátké otevírací doby a malého  

sortimentu nabízeného zboží. Občané také často navrhují posílení  

sociálních služeb, zejména péče o seniory (např. zajištění odvozu k lékaři, 

dovoz nákupu aj.). 
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11. Jak hodnotíte: Volný čas 

Matice výběru z možností, zodpovězeno 138x, nezodpovězeno 0x 

 

V otázce volnočasových aktivit dotazovaní kladně hodnotí zejména dětská 

hřiště (v obci jsou dvě dětská hřiště - v části Říčky a Rviště), možnosti 

pro cyklistiku v území nebo celkovou úroveň kulturního a sportovního 

vyžití, kterou jim obec nabízí.  

Nespokojenost vyjádřili dotazovaní s celkovou nabídkou volnočasových 

aktivit v obci. Chybí například hřiště pro starší děti nebo zájmová uskupení 

pro dospělé. 

 

Obr. 11: Hodnocení volnočasových aktivit v obci (1 = nejlepší známka,  

5 = nejhorší, N = nehodnoceno) 

 

12. Komentář k nabídce volnočasových aktivit v obci: 

Textová odpověď, zodpovězeno 33x, nezodpovězeno 105x 

 

Značná část respondentů vyjádřila spokojenost s činností SDH Říčky. 

Hasiči pořádají velké množství různorodých volnočasových aktivit, což 

občané Orlického Podhůří oceňují.  

Dotazovaní by uvítali rozšíření dětských hřišť, hřiště pro mládež, 

workoutové hřiště, více kulturních akcí (kino, koncert místních umělců, 

vinobraní, guláš fest) nebo sportovních utkání. 
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13. Co je z Vašeho pohledu největším problémem obce? 

Textová odpověď, zodpovězeno 136x, nezodpovězeno 2x 

 

Dle respondentů patří mezi největší problémy v obci zejména dopravní 

situace. Vozidla jezdí v obci nepřiměřeně vysokou rychlostí a ohrožují tak 

chodce. S tématem dopravy rovněž souvisí obslužnost hromadnou 

dopravou, která je dle místních nedostatečná, zejména o víkendech.  

Někteří občané jsou nespokojeni s odpadovým hospodářstvím  

– zejména odvozem tříděných odpadů (papíru). Mezi problémovými body 

se objevoval také neutěšený stav některých místních komunikací, 

kanalizace nebo zrušení vlakové zastávky Bezpráví. Často zmiňovaná 

byla rovněž rozlehlost obce, která s sebou přináší nutnost vyšších 

investic do technické infrastruktury. 

 

  

Obr. 12: Největší problémy v obci 
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14. Určete prioritu řešení problematických oblastí v obci 

Matice výběru z možností, zodpovězeno 138x, nezodpovězeno 0x 

 

Respondenti dotazníku měli za úkol zhodnotit prioritu řešení předložených 

tematických oblastí na škále od 1 do 10, kdy číslo 10 značilo nejvyšší 

prioritu, kterou by dle občanů měla obec řešit co možná nejdříve a číslo 

 1 určovalo nejnižší prioritu, dle občanů problematiku nejméně důležitou. 

Největší počet obyvatel považuje za nejvyšší prioritu rozvoj pozemků 

pro výstavbu RD a výstavbu obecních bytů. Mezi prioritní projekty se 

dále řadí rozvoj cyklodopravy, budování nových parkovišť, nebo 

propagace místních památek. 

 
 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Priority rozvoje (10 = největší priorita, 1 = nejmenší priorita) 

 

15. Co je pro Váš život v obci Orlické Podhůří nejcennější? 

 Textová odpověď, zodpovězeno 135x, nezodpovězeno 3x 

 

Nejcennější pro život obyvatel Orlického Podhůří je čisté životní 

prostředí, příroda a klid. Respondenti dotazníku si také cení dobrých 

sousedských vztahů nebo polohy obce v blízkosti větších center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Co je pro Váš život v obci Orlické Podhůří nejcennější? 
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Navrhuji vybudování průjezdových radarů v každé místní části Orlického 

Podhůří z důvodu vysoké rychlosti.  

V jiných obcích funguje svoz seniorů k lékaři dodávkou SDH. Opět 

zdůrazňuji význam zemědělské půdy a zamezení možnosti výstavby na ní. 

Znovu se musím vrátit k velkému překračování rychlosti aut v obci. Při 

možných velkých výkopových pracích (repasování, nebo výstavbě nové 

kanalizace) zvážit možnost zbudování vodovodu s technickou vodou. 

Parkovací místa zabírají soukromé automobily, návštěvy nemají kde 

parkovat. Řešit parkování v křižovatkách. 

16. Jak dlouho již v obci žijete? (Kolik let) 

Textová odpověď, zodpovězeno 113x, nezodpovězeno 25x 

 

V této otázce měli občané vyjádřit, jak dlouho žijí na území obce. Dotazník 

vyplnilo poměrně velké procento starousedlíků, velmi často se zde vyskytla 

odpověď 30 a více let. Najdou se zde však i nově přistěhovalí obyvatelé, 

kteří nejčastěji uváděli rozmezí od 4 do 8 let.  

 

17. V případě, že v obci trvale nežijete, ale jste rekreant, jak  

často a kolik let do obce jezdíte? 

Textová odpověď, zodpovězeno 22x, nezodpovězeno 116x 

 

Na tuto otázku odpovědělo pouze 22 rekreantů z celkového počtu 138 

vyplněných dotazníků. Respondenti jezdí do obce za účelem rekreace již 

dlouhá léta, někteří dokonce 40 let. Většina dojíždí v letních měsících. 

 

18. Prostor pro Vaše připomínky, náměty a názory k budoucímu  

 rozvoji obce: 

Textová odpověď, zodpovězeno 36x, nezodpovězeno 102x 

 

V této poslední části dotazníku měli respondenti možnost uvést jakékoliv 

doplňující informace týkající se budoucího rozvoje obce. Velice často se 

opakovaly dříve uvedené skutečnosti, jako, jako problémovost silniční 

dopravy, absence přechodů pro chodce. Vysoký počet obyvatel také 

poukazoval na nutnost ochrany přírody v obci a jejím okolí. Mnoho 

obyvatel také žádá o nalezení místa pro výstavbu nových rodinných domů 

či dobudování kanalizace ve všech částech obce. Níže jsou uvedeny typické 

příklady odpovědí:    
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Zachovat železniční zastávku Bezpráví. Častější vyvážení popelnic s 

tříděným odpadem. 

Zřízení kanalizace pro část obce Rozsocha. 

Myslím, že zamyšlení se nad strategickým plánem rozvoje obce a po té 

projednání s místními občany je chvályhodné ze strany obecního 

zastupitelstva. Hlavně velice chválím naši starostku. 

Zajistit dopravní obslužnost obce. 

Myslím, že absolutní priorita by měla směřovat na opatření proti suchu, 

v našem případě tzn. urychlené budování tůní, obnovu a zakládání 

mokřadů a rybníků, dále budování v obecních lesích jednoduchých hrází 

a meandrů na zadržování a zpomalení toku vody. Dále vzdělávat 

obyvatelstvo na téma postupného sekání trávy a luk (naprosto zásadní 

pro zadržování vody v krajině a zachování malého vodního cyklu), dále 

zadržování a jímání dešťové vody … 

Mrzí mě, že se kácí vzrostlé stromy v obci. Stromy mají i v obci svůj 

účel (okrasná zeleň, brání větru, suchu..). Čím víc zeleně v obci bude, 

tím lépe. Kácet stromy jen proto, že se někomu nechce hrabat listí 

anebo proto, že se mu strom úplně nelíbí, mi přijde absurdní. 

Děkujeme za skvělé vedení obce 

Je třeba najít prostor pro stavbu nových rodinných domů. 

Orlické Podhůří je krásná oblast. Dobrá Voda je moje rodiště a právě tam 

není chodník okolo silnice. Říčky je moc hezká obec a hlavně v ní milí lidé. 

Prosím nerušit železniční zastávku na Bezpráví. Děkuji!! 

Nerad bych, aby v Říčkách nějak rapidně rostl počet stavebních parcel, 

byl bych rád, kdyby přibylo sportovních a kulturních akcí a rozšířily se 

možnosti sportování - především rekonstrukci sportovního hřiště by 

mnozí uvítali 

Nezničit okolní krajinu a zachovat ráz obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


