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Úvod 

 
Integrovaná strategie území Místní akční skupiny NAD ORLICÍ je střednědobou strategií, 
která vychází ze záměrů dlouhodobého udržitelného rozvoje území na základě reálných 
potřeb regionu a komunitně vedeného místního rozvoje.  
 
Integrovaná strategie území Místní akční skupiny NAD ORLICÍ venkov byla veřejně 
projednána a schválena dne (bude doplněno) 
 

1 Základní údaje o MAS a území 
 

1.1 Identifikace MAS  
 

Identifikace MAS  

Název společnosti  NAD ORLICÍ, o.p.s. 

Sídlo společnosti Kostelecké Horky 57, 517 41, Kostelecké Horky 

Identifikační číslo  27513823 

Právní forma Obecně prospěšná společnost 

Členové správní rady   Ing. Pavel Bílek, Ing. Václav Záruba, Jiří Svatoš 

Ředitel Mgr. Petr Kulíšek, 604 201 113, petr. kulisek@nadorlici.cz 

Projektová manažerka  Bc. Martina Lorencová, 733351657, martina.lorencova@nadorlici.cz 

Webové stránky www.nadorlici.cz 

Datová schránka yrp3wes 

 Bankovní spojení  Česká spořitelna, a.s., 1188544329/0800 

 
 

1.2 Poslání a cíle MAS  
 
Posláním Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, jakožto pléna smluvních členů, je vzájemná 
podpora a koordinace všestranného a udržitelného rozvoje venkovského regionu, zejména 
činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a 
středních podniků a dalších subjektů působících v území, s ohledem na ochranu přírodních a 
kulturních hodnot. Společnost vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí 
mezisektorovou spolupráci. To vše zejména na území MAS NAD ORLICÍ, pro niž je 
koordinujícím smluvním subjektem NAD ORLICÍ, o.p.s.  

 Podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni. 

 Zvyšování ekonomické prosperity a kvality života v regionu. 

 Zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi 
státní správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, 
dalšími subjekty a občany. 

 Zajišťovat veškeré povinnosti a práva místní akční skupiny vytvořené v souladu se 
zásadami pro iniciativu LEADER. Zejména vytvářet a uvádět v život společnou 
strategii MAS.  

http://www.nadorlici.cz/


 

 Podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v rámci 
místní strategie, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovského 
regionu a podněcovat a podporovat aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům 
využití potenciálu v regionu v dlouhodobější perspektivě. 

 Zajistit podmínky pro účast regionu v rozvojových programech a spolupráci MAS. 

 Řídit další práce, které jsou v souladu s účelem obecně prospěšné společnosti, se 
zájmy členů a zajišťovat k tomu potřebné finanční, lidské, materiální, informační a 
další zdroje.  

 Uskutečňovat další činnosti, které jsou ve vztahu k účelu vzniku společnosti a 
přinášejí výnosy. Případný zisk z těchto činností musí být použit na realizaci účelu.  

 

1.3 Organizace MAS a její zdroje 
 
Základní organizační struktura a provázanost partnerů včetně vztahů vystihuje následující 
schéma. Popis odpovědností je podrobně rozepsán ve Statutu a Jednacím řádu. Základní 
ideou je podřízení registrovaného subjektu NAD ORLICÍ, o.p.s. plně demokratickým 
principům uvnitř partnerství MAS. Místní akční skupina je smluvním partnerstvím partnerů 
obecně prospěšné společnosti, toto schéma je jediné možné o právní formy OPS. Zároveň je 
v případě MAS NAD ORLICÍ nastavena tak, aby partneři měli silná práva a odpovědnost a 
orgány MAS plně ovládaly zákonné orgány OPS. 
Kancelář MAS tvoří ředitel OPS, který je (hlavním) manažerem MAS a podléhá mu další tým 
pracovníků. Je odpovědný Správní radě po stránce účetní, hospodářské, právní a 
Programovému výboru po stránce strategické a v organizaci a facilitaci procesů partnerství. 
Současná a navržená struktura MAS je následující (ne všechny pracovní pozice jsou míněny 
jako celé úvazky, na řadě míst jde o oddělení rolí, ale pracovník může místy vykonávat dvě 
role): 
 
Obrázek č.1: Organizační schéma MAS  

 
 
Podrobné vymezení orgánů MAS, jejich činnosti a kompetence, jsou součástí Statutu 
společnosti NAD ORLICÍ o.p.s., který je Přílohou č. 1. 
 



 

1.3.1 Lidské zdroje MAS:  

K 31. 8. 2014 má společnost obsazeny tyto pozice:  
Mgr. Petr Kulíšek – HPP – ředitel, manažer MAS, vzdělání Přírodovědecká fakulta UK Praha 
Bc. Martina Lorencová - HPP - manažerka, vzdělání Univerzita Hradec Králové 
Ing. Blanka Matějková – VPP – účetní, vzdělání Zemědělská univerzita Praha 
Michala Švecová – HPP – administrativní pracovnice – Obchodní akademie Choceň 
 
O dalších pracovních poměrech bude rozhodnuto dle aktuálního vývoje při realizaci ISRÚ. V 
současnosti jsou lidské zdroje dostačující a těžko financovatelné. V případě nutnosti má MAS 
dostatek vhodných kandidátů na další pozice, především z řad externích spolupracovníků, 
kteří se podíleli na přípravě této strategie. Pracovnice se zkušenostmi z projektů má 
organizace vesměs na rodičovské dovolené. 
 

1.3.2 Technické prostředky MAS:  

Kancelář MAS je v dlouhodobém podnájmu v prostorách bývalé základní školy v obci 
Kostelecké Horky, kde v minulosti přispěla k rekonstrukci objektu nebo se na vybavení 
kvalitních prostor podílela projekty. Kancelář je vybavena potřebným a kvalitním základním 
počítačovým vybavením (pro každého zaměstnance), přístupem k internetu, 
dataprojektorem, flipchartem, tiskárnou a drobnou kancelářskou technikou (fotoaparátem, 
diktafonem, přenosnými flash disky). Zázemí je vybaveno novou prezentační technikou i 
mobilní technikou pro využití v terénu. Dále pak archivem (dochází k archivaci veškeré 
dokumentace související s realizovanými projekty, zasedací místností (pro 6 – 10 osob) 
s možností videokonference a školící místností (pro 20 – 40 osob). Od roku 2012 využívají 
zaměstnanci pro externí zálohování dat tzv. centrální úložiště dat (server). Prostory byly 
v roce 2012 rekonstruovány.  
 

1.3.3 Finanční prostředky MAS: 

MAS nedisponuje volnými prostředky. Veškeré finance získané z regionu, ať již dary nebo 
příspěvky obcí, slouží k financování neuznatelných nákladů (úroky, mzdy v mezidobí, 
neuznatelné vícenáklady a náklady projektů) anebo a zejména na financování tvorby SCLLD. 
V budoucím období bude muset MAS přesvědčit všechny samosprávy (vč. krajských) v území 
o trvalém finanční vztahu k MAS a podpoře spolufinancování potřebné spoluúčasti MAS na 
administraci CLLD a na financování neuznatelných nákladů.  
Předfinancování činnosti MAS bude zajištěno poskytnutím příspěvku od obcí a bankovním 
úvěrem v potřebné výši tak, aby pokrylo nezbytné náklady včetně rezervy a postačilo i na 
zajištění chodu ostatních činností MAS nesouvisejících s realizací SCLLD. Nejdůležitější 
součástí rozpočtu MAS budou tvořit finanční prostředky z jednotlivých operačních programů.  
Financování projektů žadatelů není a nebude součástí rozpočtu MAS, i když na jeho výši bude 
mít bezprostřední vliv.  
 

2 Partnerství v MAS  
 
MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. má v současné době (stav k měsíci srpen 2014) 55 členů/partnerů, z 
toho 26 z veřejného sektoru, 13 ze sektoru neziskového a 16 z podnikatelského. Počet členů 
má stoupající tendenci, mimo roku 2011, kdy došlo k výměně a revitalizaci členství tak, aby 
členy byly aktivní subjekty. V roce 2012 došlo k výraznému navýšení počtu členů především 
v souvislosti s rozšířením území o 12 obcí.  V letech 2013 a 2014 se členská základna 
stabilizovala.  
Z veřejného sektoru jsou členy obce, v neziskovém sektoru občanská sdružení (postupně 
transformovaná ve spolky) a jedna obecně prospěšná společnost, z podnikatelského sektoru 
jsou zastoupeny 3 obchodní společnosti a 3 OSVČ (mimo zemědělců) a 10 zemědělských 
subjektů. 
 
 



 

 
Graf č 1: vývoj počtu členů 2007 – 2014 

 
 
 
Graf č. 2: Členská základna  - rozčlenění dle sektorů 
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Graf č. 3: Typy členů z podnikatelského sektoru 

 
 
 

3 Historie a zkušenosti MAS  

 

3.1 Historie MAS  
 
Místní akční skupina Nad Orlicí, se statutem obecně prospěšné společnosti, vznikla na 
počátku roku 2007, byla registrována dne 12. dubna 2007 v rejstříku obecně prospěšných 
společností, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 153. Na jaře 2007 
proběhla jednání s obcemi na Kostelecku, v další fázi bylo nabídnuto zapojit se do území MAS 
i obcím na Třebechovicku a Choceňsku. Byly vytvořeny Pracovní skupiny – Krajina nad 
Orlicí, Lidé nad Orlicí, Rozvoj nad Orlicí.  Od počátku svého založení vyvíjela MAS NAD 
ORLICÍ aktivní činnost. Na ustavující se Valné hromadě, která se konala 9. 3. 2007, byl 
schválen statut MAS, orgány MAS a první směrování činnosti a strategie MAS. Dále proběhla 
volba orgánů MAS a jmenování manažera. Současně probíhala setkání pro veřejnost, 
semináře a návštěvy partnerských MAS. Po vyhlášení programu LEADER ČR 2007 se MAS 
rozhodla zúčastnit, vyzkoušet si tak mechanismy a posbírat zkušenosti, a uspěla se záměrem 
Mosty nad Orlicí – cesty k rozvoji venkova. Podpořeno bylo 7 projektů – 5 podnikatelských, 1 
podaný neziskovou organizací, 1 obcí. Postupně narůstala intenzita práce na SPL. K tomuto 
účelu byla opět zapojena široká veřejnost. Na základě priorit ISÚ bylo ustanoveno šest 
pracovních skupin. Dále se setkávaly oborové pracovní skupiny a PS žen, mládeže, 
zemědělců, vlastníků lesa.  
 
Mezi hlavní cíle MAS patří:  
- podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni.  
- zvyšování ekonomické prosperity a kvality života v regionu.  
- zajištění naplňování principu partnerství spočívající v intenzivní spolupráci mezi státní 
správou a samosprávou, podnikatelskými subjekty, nevládními organizacemi, dalšími 
subjekty a občany.  
- zajišťovat veškeré povinnosti a práva místní akční skupiny vytvořené v souladu se zásadami 
pro iniciativu LEADER. Zejména vytvářet a uvádět v život společnou strategii MAS.  
- podněcovat a podporovat inovační zavádění a realizaci investic zamýšlených v rámci místní 
strategie, tvorbu originálních integrovaných strategií rozvoje venkovského regionu a 
podněcovat a podporovat aktéry na místní úrovni k úvahám a záměrům využití potenciálů v 
regionu v dlouhodobější perspektivě.  

19% 

19% 

62% 

Typy členů z podnikatelského sektoru  

obchodní společnosti
(mimo zemědělských)

OSVČ (mimo zemědělců)

zemědělký sektor



 

- zajistit podmínky pro účast regionu v rozvojových programech a spolupráci MAS.  
 - řídit další práce, které jsou v souladu s účelem občanského sdružení, se zájmy členů a 
zajišťovat k tomu potřebné finanční, lidské, materiální, informační a další zdroje.  
- uskutečňovat další činnosti, které jsou ve vztahu k účelu vzniku sdružení a přinášejí výnosy. 
Případný zisk z těchto činností musí být použit na realizaci účelu.  
 

3.2 Zkušenosti MAS  
 
Uplatňování metody LEADER 
 
V roce 2007 MAS úspěšně zrealizovala realizace krátkodobého plánu programu LEADER ČR, 
kdy podpořila 7 projektů žadatelů, administrovala dotaci a plnění podmínek a v následujících 
letech zajistila udržitelnost a monitoring. 
V průběhu let 2009 – 2014 se společnost primárně zaměřila na naplňování Strategického 
plánu: LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ. V jeho rámci stanovila několik priorit a cílů, 
kterých dosahovala prostřednictvím fichí a příslušných opatření. Tyto fiche a opatření byly 
následující: 
Žadatelé mohli své Žádosti o dotaci v letech 2009 – 2011 do 11 Fichí, v roce 2011 v rámci 
střednědobého hodnocení a změna pravidel byly fiche B. 2 a F. 1 zrušeny, fiche E. 2 spojena 
s fichí E. 1. 
Přehled Fichí:  
A. 1 Upravený venkov -vlídná tvář regionu 
B. 1 Radosti na venkově 
B. 2 Služby a život na venkově 
C. 1 Vytváření pohostinné tváře regionu 
C. 2 Rozvoj venkovského podnikání 
C. 3 Údržba krajiny a rozvoj místní produkce 
D. 1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi 
D. 2 Lesy pro odpočinek a pro lidi 
E. 1 Oživení památek a tradic regionu 
E. 2 Obnova a paměť kulturní krajiny 
F. 1 Vzdělávání a spolupráce pro aktivní rozvoj 
 
Celkem bylo v letech 2009 - 2014 vyhlášeno 9 výzev, bylo přijato 147 projektů, z nich 95 bylo 
podpořeno celkovou částkou 25,3 mil. Kč.  V následujících grafech je znázorněn počet a 
finanční podpora projektů podpořených v rámci jednotlivých fichí, a dále dělení dle typu 
žadatele – obec, příspěvková organizace, DSO, NNO, církev, OSVČ či mikropodnik 
(nezemědělský) a zemědělci.  

 
Graf č. 4: Počet podpořených projektů 



 

 

 
Graf č. 5: Výše finanční podpory dle jednotlivých fichí (částky jsou uvedeny v mil. Kč) 

 
 
Graf č. 6: Počet projektů podle typu žadatele 
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MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. se aktivně zapojila do rozvoje regionu i prostřednictvím dalších 
dotačních titulů. Jednalo se: 
Projekty spolupráce (opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce Programu rozvoje 
venkova ČR) -  
Orlické hory pro všechny, Venkovská tržnice III., Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a 
spolupráce, Péče o krajinu, Venkovské komunitní školy - rozvoj celoživotního vzdělávání v 
mikroregionech České republiky, Spolupráce při využívání kulturního dědictví a Venkovské 
tradice v krajině. 
 
Vlastními projekty podanými do PRV - Památky na dohled z Homole a Naučné stezky v kraji 
mezi Orlicemi.  
Projekty podpořené z OP VK – Školy pro venkov a Společně pro vzdělávání občanů.  
 
 

3.2.1 Partnerství s jinými MAS  

MAS navázala partnerství s okolními MAS – MAS Splav, Pohoda venkova a Orlicko. Díky 
projektům spolupráce i s dalšími MAS napříč Českou republikou – MAS Krajina srdce, 
Sdružení Růže, Pošembeří, Strážnicko a Podchlumí, Horňácko a Ostrožsko. Na dvou 
projektech spolupráce MAS spolupracovala i se zahraničními MAS - LAG 
Regionalentwicklung Pillerseetal-Leogang (Rakousko), MAS OKO (Slovensko), NGO Jarva 
Development Partners (Estonsko). MAS díky možnosti spolupráce mohla získat cenné 
zkušenosti a inspiraci. Výraznou pomocí a podporou se pro, naši MAS, stal společný projekt s 
LAG Regionalentwicklung Pillerseetal-Leogang (Rakousko), během něhož mohli naši 
pracovníci, členové, starostové a další zájemci načerpat zkušenosti během stáží, exkurzí a 
školení.  
 

3.2.2 Partnerství s jinými organizacemi 

MAS během své činnosti a realizací projektů navázala spolupráci se Základními a Mateřskými 
školami v regionu – např. v projektu Školy v regionu 5 partnerských škol vytvářelo své 
regionální učebnice. Dalšími partnery byly neziskové organizace regionu.   
 
MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. je od roku 2007 členem Národní sítě Místních akčních skupin a 
Krajského sdružení NS MAS ČR.  
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4 Území MAS NAD ORLICÍ 
 
Území Místní akční skupiny NAD ORLICÍ se rozkládá v NUTS II Severovýchod, v kraji 
Královéhradeckém (35 obcí) a Pardubickém (23 obcí), zasahuje do okresů Rychnov nad 
Kněžnou (23 obcí), Ústí nad Orlicí (22 obcí), Hradec Králové (12 obcí) a Pardubice (1 obec). 
Z hlediska správního území jde o území obcí s rozšířenou působností Vysoké Mýto (20 obcí) 
Kostelec nad Orlicí (19 obcí), Hradec Králové (12 obcí), Rychnov nad kněžnou (3 obce), Ústí 
nad Orlicí (2 obce), Holice (1 obec) a Dobruška (1 obec).  
 
Místní akční skupinu NAD ORLICÍ tvoří 58 obcí, z toho 4 se statutem města, 1 se statutem 
městyse, na nichž lze dle územně identifikačního registru definovat 137 sídelních útvarů – 
vsí, měst, osad (Většina území je venkovského charakteru. Osou území je řeka Orlice, resp. 
Tichá a Divoká Orlice a poté „spojená“ Orlice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 2:  Obce Místní akční skupiny NAD ORLICÍ (hranice okresů, krajů a ORP) 



 

 
 
 
Celková rozloha území je 473, 04 km2, počet obyvatel na území MAS NAD ORLICÍ je k 31. 
12. 2012 podle ČSÚ 51 285 obyvatel. Hustota osídlení je tedy 108 obyv./km2, což přibližně 
odpovídá i krajskému průměru - Pardubický kraj 114, Královéhradecký 116 obyvatel. Nejvíce 
osídlenými obcemi v MAS NAD ORLICÍ jsou město Choceň (407 obyv./km2), městys 
Častolovice (299 obyv./km2) a město Třebechovice pod Orebem (276 obyv./km2), naopak 
nejmenší hustotu mají obce Kostelecké Horky (11 obyv./km2), Běleč nad Orlicí (16 obyv./km2) 
a Proruby (22 obyv./km2).  Největšími sídly na území MAS NAD ORLICÍ jsou města Choceň 
(8 840 obyv.), Týniště nad Orlicí (6 274 obyv.) a Kostelec nad Orlicí (6 178 obyv.). 
 
 
Tabulka č. 1 : Základní údaje o území 



 

 

OBEC počet obyvatel rozloha km2 hustota osídlení 

Albrechtice nad Orlicí 1 007 5,23 192,54 

Běleč nad Orlicí 292 18,82 15,52 

Běstovice 455 4,19 108,59 

Blešno 376 4,11 91,48 

Bolehošť 539 10,7 50,37 

Borohrádek 2 124 13,98 151,93 

Borovnice 375 8,19 45,79 

Bošín 88 2,52 34,92 

Častolovice 1 680 5,61 299,47 

Čermná nad Orlicí 1 000 10,98 91,07 

Černilov 2 510 25,7 97,67 

Čestice 569 4,96 114,72 

Dobříkov 491 8,52 57,63 

Hřibiny-Ledská 343 5,13 66,86 

Chleny 229 4,09 55,99 

Choceň 8 840 21,7 407,37 

Jeníkovice 469 7,4 63,38 

Jílovice 305 3,65 83,56 

Koldín 362 6,35 57,01 

Kosořín 150 1,75 85,71 

Kostelec nad Orlicí 6 178 26,2 235,80 

Kostelecké Horky 140 13,25 10,57 

Krchleby 91 1,69 53,85 

Ledce 408 10,25 39,80 

Lhoty u Potštejna 308 5,72 53,85 

Libníkovice 147 3,21 45,79 

Librantice 502 6,52 76,99 

Libřice 287 4,84 59,30 

Lípa nad Orlicí 520 10,57 49,20 

Mostek 246 4,69 52,45 

Nasavrky 128 1,32 96,97 

Očelice 253 5,65 44,78 

Olešnice 459 7,79 58,92 

Orlické Podhůří 641 13,52 47,41 

Oucmanice 217 3,65 59,45 

Plchovice 84 2,87 29,27 

Podlesí 266 3,28 81,10 

Polom 128 4,68 27,35 

Proruby 56 2,53 22,13 

Seč 159 2,43 65,43 

Skořenice 440 4,45 98,88 

Slatina 420 4,29 97,90 

Sruby 586 6,89 85,05 

Sudslava 182 4,4 41,36 



 

Svatý Jiří 309 4,38 70,55 

Svídnice 173 4,62 37,45 

Třebechovice pod 
Orebem 

5 787 21 275,57 

Týniště nad Orlicí 6 274 52,45 119,62 

Veliny 421 6,51 64,67 

Velká Skrovnice 275 5,75 47,83 

Vraclav 776 13,88 55,91 

Vrbice 144 2,43 59,26 

Výrava 366 8,45 43,31 

Vysoký Újezd 70 2,12 33,02 

Zámrsk 749 7,46 100,40 

Zářecká Lhota 188 3,02 62,25 

Zdelov 230 3,35 68,66 

Žďár nad Orlicí 473 9,35 50,59 

  51 285 473,04 108,42 

 
Zdroj: Data ČSÚ: 31. 12. 2012 
 



 

 
 
 
Obrázek č. 3: Hustota osídlení na území MAS NAD ORLICÍ 
 
  



 

 

A. Metody zpracování ISÚ 
 

5 Odpovědnost za realizaci integrované strategie 
území 

 
Za naplňování integrované strategie území je zodpovědná společnost NAD ORLICÍ o.p.s., 
která je jejím zpracovatelem a realizátorem. Odpovědnou osobou je pak ředitel společnosti, 
jenž je zároveň statutárním orgánem. Tento tak jedná za společnost navenek a přispívá k 
realizaci aktivit a projektů v souladu s touto strategií. Důležitým aktérem pro realizaci 
strategie je taktéž Valná hromada MAS (tvořená zakladateli a partnery), která strategii 
schvaluje, a to včetně záměrů dotačních programů, které společnost vyhlásí. Programový 
výbor MAS pak připravuje aktualizaci strategie, schvaluje znění jednotlivých opatření 
vedoucích k naplnění strategie, schvaluje preferenční kritéria pro hodnocení projektů a 
vyhlašuje výzvy.  
 

5.1  Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování 
strategie 

 
Za zpracování strategie odpovídá ředitel, zpracováním je pověřen tým sestávající z manažera 
SCLLD, koordinátorky, facilitátorky tvorby strategie a dočasných regionálních manažerů. 
MAS při zpracování využívá vlastní kapacity a vychází z výše uvedených zdrojů. Jako oponent 
tvorby strategie byla smluvně zajištěna Tima Liberec, s.r.o.. Schválením dílčích kroků je 
Valnou hromadou MAS pověřen Programový výbor MAS. 
 
Tabulka č. 2: Přehled členů týmu  

Přehled členů týmu   

Mgr. Petr Kulíšek ředitel společnosti, manažer CLLD 

Bc. Martina Lorencová koordinátorka tvorby strategie 

Mgr. Jolana Šopovová facilitátorka 

BcA. Magda Zdena Schmidt regionální manažerka Třebechovicko 

Ing. Daniel Marek regionální manažerka Choceňsko  

Mgr. Hannah Koddadová regionální manažerka Kostelecko 

 
Dále se do příprav strategie zapojili členové Programového výboru a aktivní členové MAS 
v pracovní skupině.  
 
 

6 Zapojení veřejnosti a expertů 
 

6.1 Veřejná setkání 
Území MAS Nad Orlicí zahrnuje 58 obcí. Pro zapojení komunity do projednávání ISÚ MAS 
NAD ORLICÍ byl proto zvolen přístup organizování veřejných setkání ve třech oblastech 
území: Třebechovicko, Kostelecko a Choceňsko. Kromě zajištění dostupnosti veřejných 
setkání dostalo se tak obyvatelům možnosti vybrat si vhodný termín, ve kterém se setkání 
mohou zúčastnit. 
 
V každé oblasti se uskutečnila tři setkání: první veřejná setkání byla zaměřena na definování 
vize regionu, druhá na hledání možností rozvoje s ohledem na současný stav regionu. Na 



 

třetích setkáních pak byly definovány cíle a hledány vhodné aktivity k realizaci cílů. Celkem 
tak měla veřejnost možnost zúčastnit se 9 veřejných projednávání.  
 
Mezi jednotlivými veřejnými setkáními se scházela k činnosti užší pracovní skupina. Jejím 
úkolem bylo zpracovat výstupy z veřejných setkání a připravit podklady pro další jednání 
(tímto způsobem byla např. definována vize regionu, zpracována SWOT analýza, navrženy 
strategické priority). 
 
Tato veřejná setkání probíhala v období březen až červen 2013. 
 
Tabulka č. 3: Účast veřejnosti na jednotlivých setkáních k projednávání ISÚ 
 
Oblast 1. setkání 2. setkání 3. setkání Celkem 
Choceňsko            32             23            13              68 
Kostelecko            18             16            10              44 
Třebechovicko            15             11            12              38 
Celkem            65            50            35              150 
 
 
Podrobná zpráva o výsledcích veřejných setkání i tabulkové zpracování podnětů jsou součástí 
přílohy č. 2 – Komunitní projednávání – veřejná setkání. 
 

6.2 Anketa občanů  
 
Jedním ze způsobů zapojení veřejnosti do přípravy ISÚ MAS Nad Orlicí bylo uspořádání 
ankety občanů. Anketu koncipoval a testoval užší pracovní tým ve spolupráci s odborníky na 
kvalitativní průzkumy a sociology.  
Vlastní anketa byla rozdělena do těchto tematických oblastí:  
Moje obec a já  
Služby  
Za prací i odpočinkem  
Prostředí k životu, kultura  
Závěrem (všeobecné informace o respondentech).  
 
Dotazník, který byl součástí ankety, je k dispozici v příloze č. 3. 
 
Distribuce a podpora zapojení 
Pro distribuci dotazníku byly zvoleny dvě cesty – jednak vložení do schránek všech obyvatel 
v území (společně s katalogem Venkovská tržnice – došlo tak zároveň k posílení identifikace 
MAS a její činnosti), jednak umístění na webových stránkách MAS Nad Orlicí v podobě 
online dotazníku.  V tištěné podobě bylo rozesláno celkem 19000 ks dotazníků. Zároveň se 
zahájením distribuce dotazníků byla vyhlášena soutěž pro respondenty o zajímavé ceny: 
zájezd do partnerské MAS v Rakousku, publikace vztahující se k území MAS Nad Orlicí a 
regionální kuchařky. Cílem soutěže bylo získat co nejvíce respondentů v území, získat nové 
příznivce MAS a zároveň rozšířit databázi kontaktů na aktéry v území.   
Součástí dotazníku bylo i pozvání na veřejná setkání, proto byla distribuce zajištěna ještě 
před prvním veřejným setkáním v prvním místě. Uzavření příjmu odpovědí a předběžné 
vyhodnocení pak bylo provedeno před třetími setkáními, na nichž byli losováni výherci z řad 
respondentů.  
 
Vyhodnocení účasti  
V anketě jsme získali celkem 338 vyplněných dotazníků, z toho 201 v písemné podobě a 137 
online. Počítáme-li, že respondenty mohly být osoby od 15 let (42800 obyvatel), potom 
procentní účast v anketě byla 0,79%. Řečeno jinými slovy – ankety se v území zúčastnil každý 
127. občan ve věku nad 15 let.  



 

S přihlédnutím ke korekci v případě přiznaných odpovědí manželů se ankety zúčastnilo 135 
mužů (40%) a 201 žena 59%).  
 
Věková struktura respondentů 
Věková struktura respondentů je patrná z uvedeného grafu. V grafu jsou zároveň rozděleny 
způsoby vyplnění dotazníku (tištěný/online) jednotlivými věkovými skupinami.  
Nejvíce dotazníků vyplnila věková skupina 35-42 let. Druhou největší skupinu ovšem tvoří ti, 
kteří svůj věk neuvedli. Vzhledem k četnosti užití online způsobu vyplnění lze předpokládat, 
že šlo převážně o věkové skupiny v rozmezí 19-42 let.  
Průměrný věk respondentů je 48 let. Průměrný věk zúčastněných mužů je 51 let, průměrný 
věk zúčastněných žen je 46 let.  
 

 
 
Graf č. 7: Věková struktura respondentů 

 
Zastoupení obcí 
Zajímavá jsou data získaná z vyhodnocení účasti respondentů dle velikosti obcí. Obce byly 
pro potřeby vyhodnocení rozděleny do 5 velikostních kategorií (0-199, 200-499, 500-999, 
1000-2999, nad 3000 obyvatel).  
Počet účastníků ankety z jednotlivých obcí vyhodnocený vzhledem k celkovému množství 
obyvatel nad 15 let ukazuje, že nejvyšší zastoupení měly nejmenší obce, i když se asi třetina 
obcí nezapojila vůbec. Nejnižší účast byla v obcích s rozmezím 500-999 a 1000-2999 
obyvatel.  
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Graf č. 8: Zastoupení obcí  

 
Vypovídací hodnotu ankety z hlediska zastoupení jednotlivých kategorií obcí lze lépe odečíst 
z následujícího grafu, který srovnává obě hodnoty: až na jediné protnutí v případě 
nejmenších obcí křivka podílu respondentů je takřka souběžná s křivkou podílu obyvatel.     
 

 
 
Graf č. 9: Zastoupení respondentů vzhledem k počtu obyvatel 
 
Shrnutí 
Celkově lze říci, že Anketa občanů nám poskytuje zajímavé informace o kvalitě života 
obyvatel v území MAS Nad Orlicí, o jejich prioritách a způsobu smýšlení. Je vhodným 
doplněním kvantitativních údajů získaných z jiných zdrojů. Její výsledky zároveň pomáhají 
potvrdit či vyloučit tendence nebo předpoklady, které jsme mohli vyslovit na základě výstupů 
z veřejných jednání, řízených rozhovorů se starosty a zastupiteli a z jednání pracovních 
skupin.  
Podrobné vyhodnocení ankety včetně tabulkových a grafických zobrazení je uvedeno 
v přílohách č. 4 a č. 5.  Na dílčí výsledky bude odkazováno v analytické a strategické části 
tohoto dokumentu.  
 

6.3 Dotazníkové šetření v obcích 
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V letech 2013 - 2014 probíhaly řízené rozhovory se starosty, popř. místostarosty a tajemníky. 
Z 58 obcí se zúčastnilo 56, v obci Běleč nad Orlicí se nepodařilo koordinovat čas na rozhovor, 
v obci Seč v roce 2013 odstoupilo celé zastupitelstvo, nyní je v obci stále jmenován správce.  
Dotazník byl zaměřen fungování veřejné správy, spolupráci obcí, hospodaření obcí, využívání 
dotací, dále na infrastrukturu, služby, dopravu, občanskou vybavenost, bydlení, školství a 
památky.  
Dotazník je přílohou č. 6 strategie a výstupy jsou zpracovány v analytické části dokumentu.  
 

6.4 Zapojení odborníků do tvorby strategie 
v pracovních skupinách 

 
Na jaře 2014 bylo ustanoveno 6 pracovních skupin, jejichž cílem bylo posoudit analytické 
podklady a především výstupy veřejných setkání. Zaměření pracovních skupin bylo 
stanoveno na základě priorit stanovených na veřejných setkáních.  
PS Místní ekonomika a zdroje jejího rozvoje, zaměstnanost a aktivní lidé v regionu – 6 členů 
PS Prostor pro život v regionu, krajina a komunikace a propojení – 5 členů 
PS Zdravá společnost a perspektivní život obyvatel regionu – 7 členů 
PS Společenský, kulturní a sportovní život – 12 členů 
PS Školství vzdělávání a mladí lidé v regionu – 9 členů 
PS Zemědělství, lesnictví a ekonomické využití přírodních zdrojů – 8 členů  
 
V jednotlivých pracovních skupinách jsme dbali toho, aby byli zastoupeni odborníci – 
praktici i teoretici a aby skupina byla schopna vzájemné oponentury. Pro vedení každé 
pracovní skupiny byl určen facilitátor a zapisovatel. Výstupy z činnosti pracovních skupin 
jsou zpracovány v analytické části dokumentu.  
 

7 Monitoring a evaluace  
Bude doplněno po připomínkách.  



 

 

B. Analytická část  
 

8 Vyhodnocení kvantitativních a kvalitativních 
charakteristik 

 

8.1  Obyvatelstvo – vývoj osídlení, věková struktura, 
vzdělanostní struktura 

 
8.1.1 Historický vývoj počtu obyvatel MAS NAD ORLICÍ 

V následující tabulce je znázorněn vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích v období 1971 – 
2013, mezi lety 1971 – 1981 je zřejmý nárůst počtu obyvatel, a to vlivem silné populační vlny 
tzv. „Husákových dětí“. Naopak mezi lety 1991 – 2001 měl počet obyvatel na území MAS NAD 
ORLICÍ klesající tendenci. V letech 2011 a 2013 se projevuje trend stěhování obyvatel z měst 
na venkov, především z Hradce Králové a tedy postupné zvyšování počtu obyvatel ve většině 
obcí na území MAS NAD ORLICÍ. 
 
Tabulka č. 4: Historický vývoj počtu obyvatel v MAS NAD ORLICÍ 

OBEC  1971 1981 1991 2001 2011 2013 

Albrechtice nad Orlicí 1 523   1 018 985 1 013 1 007 

Běleč nad Orlicí 212 198 183 212 280 292 

Běstovice       423 453 455 

Blešno 272 275   311 354 376 

Bolehošť 670 632 559 530 547 539 

Borohrádek 2 174 2 251 2 191 2 142 2 148 2 124 

Borovnice 459 405 419 371 388 375 

Bošín     80 80 84 88 

Častolovice 1 715 1 748 1 439 1 617 1 684 1 680 

Čermná nad Orlicí 944 1 020 959 996 1 026 1 000 

Černilov 1 346 3 259 2 493 2 154 2 420 2 510 

Čestice 416 473 447 490 570 569 

Dobříkov 467 471 429 440 488 491 

Hřibiny-Ledská     285 290 358 343 

Chleny 741 692 216 236 230 229 

Choceň 8 242 10 084 9 848 9 041 8 827 8 840 

Jeníkovice 538 473 388 400 436 469 

Jílovice 300   241 250 314 305 

Koldín 410 341 323 333 363 362 

Kosořín       121 151 150 

Kostelec nad Orlicí 5 600 7 051 6 468 6 179 6 322 6 178 

Kostelecké Horky 172 164 149 142 136 140 

Krchleby     88 81 87 91 

Ledce 378 322 305 309 385 408 

Lhoty u Potštejna 617 504 277 255 296 308 

Libníkovice 167     127 149 147 

Librantice 399     416 501 502 



 

Libřice 253   265 262 300 287 

Lípa nad Orlicí 533 460 422 429 511 520 

Mostek 218 224 244 232 247 246 

Nasavrky 169     138 136 128 

Očelice 296 261 261 232 258 253 

Olešnice 563 471 419 417 457 459 

Orlické Podhůří 802 688 567 589 626 641 

Oucmanice 200 215 209 220 226 217 

Plchovice 106 112   84 82 84 

Podlesí 217 218 217 251 260 266 

Polom     95 113 121 128 

Proruby     57 52 54 56 

Seč 170 164 156 136 152 159 

Skořenice 532 486 375 430 457 440 

Slatina 341 320 384 398 424 420 

Sruby 531 577 563 535 556 586 

Sudslava 197 193 153 179 184 182 

Svatý Jiří     298 296 316 309 

Svídnice     169 184 168 173 

Třebechovice pod 
Orebem 

5 085 5 454 5 527 5 426 5 756 5 787 

Týniště nad Orlicí 4 909 7 781 6 472 6 291 6 244 6 274 

Veliny 484 406 358 373 413 421 

Velká Skrovnice 287 291 299 286 279 275 

Vraclav 890 861 814 746 739 776 

Vrbice     122 129 130 144 

Výrava 441   314 300 367 366 

Vysoký Újezd     71 65 74 70 

Zámrsk 858 702 692 703 752 749 

Zářecká Lhota 158 154 156 154 185 188 

Zdelov 340 275 203 195 119 230 

Žďár nad Orlicí 567 479 428 424 444 473 

  46 909 51 155 49 115 49 200 51 047 51 285 

 
 
Zdroj: Data z ČSÚ 31. 12. 2011 
 
Posuzování nárůstu počtu obyvatel u jednotlivých obcí bylo posuzováno období 2001 – 2013, 
v rámci vytváření tzv. „střediskových obcí“ došlo ke slučování obcí a v období 1990 – 2000 
část obcí (18) opět získala svoji samostatnost. Největší nárůst zaznamenaly obce Běleč nad 
Orlicí (37%), Ledce (32%) a Kosořín (23%), naopak mírný pokles je patrný v obcích Nasavrky 
(7,3%), Svídnice (6%) a velká Skrovnice (4%) 
 
Tabulka č. 5: Vývoj počtu obyvatel 2001 - 2013 
 

OBEC  2001 2013 
nárůst/ úbytek 
počtu obyvatel 2001 
- 2013 (počet) 

nárůst/ úbytek 
počtu obyvatel 2001 
- 2013 v % 



 

Albrechtice nad Orlicí 985 1 007 22 2,23 

Běleč nad Orlicí 212 292 80 37,74 

Běstovice 423 455 32 7,57 

Blešno 311 376 65 20,90 

Bolehošť 530 539 9 1,70 

Borohrádek 2 142 2 124 -18 -0,84 

Borovnice 371 375 4 1,08 

Bošín 80 88 8 10,00 

Častolovice 1 617 1 680 63 3,90 

Čermná nad Orlicí 996 1 000 4 0,40 

Černilov 2 154 2 510 356 16,53 

Čestice 490 569 79 16,12 

Dobříkov 440 491 51 11,59 

Hřibiny-Ledská 290 343 53 18,28 

Chleny 236 229 -7 -2,97 

Choceň 9 041 8 840 -201 -2,22 

Jeníkovice 400 469 69 17,25 

Jílovice 250 305 55 22,00 

Koldín 333 362 29 8,71 

Kosořín 121 150 29 23,97 

Kostelec nad Orlicí 6 179 6 178 -1 -0,02 

Kostelecké Horky 142 140 -2 -1,41 

Krchleby 81 91 10 12,35 

Ledce 309 408 99 32,04 

Lhoty u Potštejna 255 308 53 20,78 

Libníkovice 127 147 20 15,75 

Librantice 416 502 86 20,67 

Libřice 262 287 25 9,54 

Lípa nad Orlicí 429 520 91 21,21 

Mostek 232 246 14 6,03 

Nasavrky 138 128 -10 -7,25 

Očelice 232 253 21 9,05 

Olešnice 417 459 42 10,07 

Orlické Podhůří 589 641 52 8,83 

Oucmanice 220 217 -3 -1,36 

Plchovice 84 84 0 0,00 

Podlesí 251 266 15 5,98 

Polom 113 128 15 13,27 

Proruby 52 56 4 7,69 

Seč 136 159 23 16,91 

Skořenice 430 440 10 2,33 

Slatina 398 420 22 5,53 

Sruby 535 586 51 9,53 

Sudslava 179 182 3 1,68 

Svatý Jiří 296 309 13 4,39 

Svídnice 184 173 -11 -5,98 



 

Třebechovice pod 
Orebem 

5 426 5 787 361 6,65 

Týniště nad Orlicí 6 291 6 274 -17 -0,27 

Veliny 373 421 48 12,87 

Velká Skrovnice 286 275 -11 -3,85 

Vraclav 746 776 30 4,02 

Vrbice 129 144 15 11,63 

Výrava 300 366 66 22,00 

Vysoký Újezd 65 70 5 7,69 

Zámrsk 703 749 46 6,54 

Zářecká Lhota 154 188 34 22,08 

Zdelov 195 230 35 17,95 

Žďár nad Orlicí 424 473 49 11,56 

  28 482 29 898 2 085 7,32 

Zdroj: ČSÚ 31. 12. 2013, SLBD, 23. 6. 2011 
 
 



 

 
Obrázek č. 4:  Nárůst/úbytek obyvatel 
 
 



 

8.1.2 Věková struktura obyvatel  

Jak můžeme vidět v následující tabulce, věkové struktury obyvatel MAS NAD ORLICÍ, 
nejpočetnější věková skupina obyvatel je v území zastoupena ve věkové skupině 15-64 let a to 
celých 67 %, ve skupině 65+ je to 17,2% a skupina 0 – 14 15,2 % obyvatelstva. Lze tedy 
předpokládat, že bude v dalších letech stoupat potřeba sociálních služeb zejména pro seniory.   
V následující tabulce je také uveden tzv. index stáří. Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje, 
kolik osob ve věku 65 a více let připadá na jedno dítě ve věku do 15 let. Z tohoto ukazatele 
tedy můžeme vyvodit, že nejstarší populace je na území obcí Proruby (i. s. 1300), Albrechtice 
nad Orlicí (i. s. 178) a Nasavrky (i. s. 177), naopak nejmladší populaci mají obce Krchleby (i. s. 
59), Kosořín (i. s. 62), Bošín (i. s. 64) 
 
Tabulka č. 6: Věková struktura obyvatel MAS NAD ORLICÍ 
 

OBEC  do 14 15-64 65 +  Index stáří 

Albrechtice nad Orlicí 118 679 210 177,97 

Běleč nad Orlicí 47 199 46 97,87 

Běstovice 83 314 58 69,88 

Blešno 68 249 59 86,76 

Bolehošť 67 361 111 165,67 

Borohrádek 320 1 374 430 134,38 

Borovnice 49 274 52 106,12 

Bošín 14 65 9 64,29 

Častolovice 290 1 147 243 83,79 

Čermná nad Orlicí 146 675 179 122,60 

Černilov 433 1 789 288 66,51 

Čestice 101 383 85 84,16 

Dobříkov 93 312 86 92,47 

Hřibiny-Ledská 62 224 57 91,94 

Chleny 36 154 39 108,33 

Choceň 1 342 5 809 1 689 125,86 

Jeníkovice 95 303 71 74,74 

Jílovice 45 225 35 77,78 

Koldín 71 229 62 87,32 

Kosořín 29 103 18 62,07 

Kostelec nad Orlicí 940 4 069 1 169 124,36 

Kostelecké Horky 22 93 25 113,64 

Krchleby 17 64 10 58,82 

Ledce 68 278 62 91,18 

Lhoty u Potštejna 62 198 48 77,42 

Libníkovice 21 98 28 133,33 

Librantice 83 356 54 65,06 

Libřice 41 198 48 117,07 

Lípa nad Orlicí 89 357 74 83,15 

Mostek 43 169 34 79,07 

Nasavrky 13 92 23 176,92 

Očelice 45 170 38 84,44 

Olešnice 80 304 75 93,75 



 

Orlické Podhůří 126 433 82 65,08 

Oucmanice 37 155 25 67,57 

Plchovice 13 51 20 153,85 

Podlesí 43 184 39 90,70 

Polom 23 90 15 65,22 

Proruby 1 42 13 1300,00 

Seč 23 106 30 130,43 

Skořenice 70 303 67 95,71 

Slatina 75 294 51 68,00 

Sruby 86 412 88 102,33 

Sudslava 29 123 30 103,45 

Svatý Jiří 48 215 46 95,83 

Svídnice 20 122 31 155,00 

Třebechovice pod 
Orebem 

976 3 815 996 102,05 

Týniště nad Orlicí 906 4 219 1 149 126,82 

Veliny 73 287 61 83,56 

Velká Skrovnice 34 194 47 138,24 

Vraclav 137 514 125 91,24 

Vrbice 21 95 28 133,33 

Výrava 54 247 65 120,37 

Vysoký Újezd 9 52 9 100,00 

Zámrsk 110 519 120 109,09 

Zářecká Lhota 32 128 28 87,50 

Zdelov 38 153 39 102,63 

Žďár nad Orlicí 81 330 62 76,54 

  8 098 34 397 8 781 108,43 

 
Zdroj: ČSÚ 31. 12. 2011, SLBD, 23. 6. 2011 
 



 

 
Obrázek č. 5: Index stáří na území MAS NAD ORLICÍ 
 
 



 

8.1.3 Vzdělanostní struktura obyvatel  

Na území MAS NAD ORLICÍ uvádí nejvíce obyvatel 38 % jako nejvyšší ukončené vzdělání 
střední nebo vyučení bez maturity, což je mírně vyšší podíl než v rámci Královéhradeckého či 
Pardubického kraje, o 5% vyšší než v celé ČR.  Zhruba 28 % obyvatel má ukončené střední 
vzdělání s maturitou a 17 % obyvatel má pouze základní vzdělání. Podíl vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel je v území MAS NAD ORLICÍ zastoupeno zhruba 8,85 %, což je o něco 
nižší hodnota, než jsou průměrné hodnoty krajů, avšak o 4% nižší než je celorepublikový 
průměr.  
 
Tabulka č. 7: Porovnání vzdělanostní struktury MAS, kraje a ČR 
 

OBEC MAS  
Královehradecký 
kraj 

Pardubický kraj Česká republika 

bez vzdělání 0,42 0,47 0,44 0,47 

základní  16,93 17,64 17,86 17,56 

střední vč. vyučení 
(bez maturity) 

37,64 35,48 36,60 32,99 

úplné střední (s 
maturitou) 

27,74 27,43 26,90 27,1 

nástavbové studium 2,96 2,97 2,81 2,77 

vyšší odborné 
vzdělání 

1,48 1,29 1,41 1,31 

vysokoškolské  8,85 10,13 9,91 12,46 

 
 
Tabulka č. 8: Vzdělanostní struktura obyvatel v procentech  
 

OBEC 
počet 
obyvatel 
15 +  

bez 
vzdělání základní  

střední 
vč. 
vyučení 
(bez 
maturity
) 

úplné 
střední 
(s 
maturito
u) 

nástavb
ové 
studium 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

vysoko  
školské  

Albrechtice nad 
Orlicí 895 0,34 16,54 36,76 29,94 2,46 1,23 9,61 

Běleč nad Orlicí 257 0,00 14,79 30,74 34,24 3,50 0,78 12,84 

Běstovice 368 0,00 14,40 42,66 27,99 2,45 0,54 8,42 

Blešno 296 0,00 13,51 32,43 36,15 2,70 0,68 9,46 

Bolehošť 467 0,00 18,63 42,40 25,05 1,50 0,86 8,14 

Borohrádek 1789 0,45 24,04 37,95 23,64 1,68 0,67 6,54 

Borovnice 334 1,20 20,66 45,21 21,86 2,40 0,30 6,59 

Bošín 75 0,00 14,67 38,67 37,33 1,33 0,00 6,67 

Častolovice 1383 0,22 16,41 38,68 29,07 3,25 1,16 8,68 

Čermná nad Orlicí 815 0,25 19,39 42,58 26,63 1,47 1,72 5,03 

Černilov 1989 0,10 19,71 34,49 28,71 2,46 1,86 10,16 

Čestice 449 0,45 14,70 45,88 25,17 2,23 0,89 6,46 

Dobříkov 382 0,52 15,97 44,50 24,61 3,66 0,26 7,07 

Hřibiny-Ledská 287 0,00 22,30 31,71 32,75 3,14 1,05 5,92 

Chleny 179 0,00 18,99 41,90 26,26 1,12 1,12 8,38 

Choceň 7372 0,26 15,15 36,31 29,30 1,94 1,59 10,53 



 

Jeníkovice 359 0,28 22,84 40,39 23,12 2,23 0,56 8,36 

Jílovice 265 0,38 14,34 42,64 27,55 1,89 1,89 7,17 

Koldín 285 0,35 17,54 45,96 23,51 2,11 1,05 7,02 

Kosořín 114 0,00 15,79 43,86 24,56 0,88 1,75 11,40 

Kostelec nad Orlicí 5328 0,54 14,62 35,62 29,04 3,53 1,48 10,68 

Kostelecké Horky 110 0,00 16,36 40,00 30,00 1,82 0,91 7,27 

Krchleby 65 0,00 10,77 44,62 29,23 1,54 1,54 12,31 

Ledce 329 3,04 24,01 34,65 18,84 2,43 1,82 9,42 

Lhoty u Potštejna 222 0,00 20,72 40,54 24,32 2,25 2,25 6,76 

Libníkovice 136 0,00 16,91 28,68 30,15 2,94 0,74 13,97 

Librantice 403 0,50 16,38 35,98 30,77 1,74 1,49 10,17 

Libřice 243 0,41 18,93 37,04 23,87 3,29 1,65 9,05 

Lípa nad Orlicí 413 0,24 16,95 41,40 26,88 3,87 0,73 3,39 

Mostek 195 0,00 13,33 44,62 27,18 3,08 0,51 7,69 

Nasavrky 121 0,00 24,79 50,41 16,53 0,83 3,31 3,31 

Očelice 212 0,00 17,92 37,26 27,83 2,36 0,94 9,43 

Olešnice 256 0,00 25,39 39,84 25,00 3,52 0,00 3,52 

Orlické Podhůří 477 0,84 16,35 35,01 26,83 3,14 2,10 7,97 

Oucmanice 173 0,00 15,61 42,77 24,86 2,89 2,31 8,67 

Plchovice 72 1,39 26,39 41,67 19,44 0,00 1,39 8,33 

Podlesí 215 0,00 13,95 41,40 25,12 2,33 2,33 8,37 

Polom 101 1,98 15,84 44,55 25,74 0,99 0,99 5,94 

Proruby 53 0,00 18,87 39,62 13,21 5,66 1,89 11,32 

Seč 126 0,00 22,22 37,30 28,57 3,17 2,38 4,76 

Skořenice 365 0,00 18,08 46,03 21,64 3,01 1,64 3,84 

Slatina 316 0,00 14,87 43,99 27,22 2,85 1,27 4,75 

Sruby 477 0,00 13,42 45,49 27,88 2,73 2,31 6,50 

Sudslava 142 0,00 21,83 43,66 23,94 1,41 0,70 6,34 

Svatý Jiří 251 0,40 16,73 41,83 25,90 2,79 1,20 9,56 

Svídnice 142 2,82 23,24 36,62 21,83 1,41 0,70 9,86 
Třebechovice pod 
Orebem 4758 0,29 16,94 35,79 28,96 3,05 1,18 9,98 

Týniště nad Orlicí 5243 0,32 17,15 36,24 29,37 3,11 1,58 8,58 

Veliny 356 0,28 24,16 39,04 25,28 1,97 0,84 5,34 

Velká Skrovnice 232 0,43 16,81 43,53 24,57 0,43 2,16 7,76 

Vraclav 596 1,01 17,79 41,11 22,65 3,19 2,52 7,55 

Vrbice 116 0,00 16,38 38,79 31,03 1,72 0,86 10,34 

Výrava 316 0,00 19,30 33,54 29,75 2,22 1,27 7,91 

Vysoký Újezd 61 0,00 18,03 34,43 31,15 1,64 0,00 8,20 

Zámrsk 618 0,32 17,31 42,07 25,24 2,59 1,29 8,74 

Zářecká Lhota 152 0,66 19,08 40,79 25,00 1,32 2,63 9,21 

Zdelov 184 0,00 17,93 44,02 27,17 1,63 2,72 3,80 

Žďár nad Orlicí 370 1,08 20,00 41,62 22,97 2,97 1,89 5,41 

  24344 0,42 16,93 37,64 27,74 2,96 1,48 8,85 

 
Zdroj: Data ze SLBD, 23. 6. 2011 
 



 

8.2 Infrastruktura a vybavenost 
 

8.2.1 Technická infrastruktura 

Obce na území MAS NAD ORLICÍ jsou vybaveny základní infrastrukturou, celé území je 
pokryto elektrickou energií, je dostatečné. V 54 obcí má vlastní vodovod, bez vodovodu jsou 
obce – Bošín, Krchleby, Proruby a Vysoký Újezd. V 60 % obcí občané využívají vodu ze studní 
pouze z 1/3 – jedná se především o obce a města nad 1000 obyvatel – zde občané využívají 
vodu především v místních částech, které nejsou napojeny na vodovod, nebo je využívána 
pouze vzhledem ke kvalitě vody k zalévání. Naopak v 7 obcích (téměř všechny do 200 
obyvatel) občané v 80 – 100% využívají jako zdroj pitné vody vlastní studny.  
Území MAS NAD ORLICÍ je v celém rozsahu zajištěno elektrickou energií ze sítě ČEZ. 
Zásobování elektrickou energií je dostatečné a je schopné pokrýt i případné budoucí 
požadavky na zvýšenou spotřebu. Energie z obnovitelných zdrojů (malé vodní elektrárny), 
jsou všechny připojeny k síti.  
Plynofikace byla provedena ve většině obcí na území MAS NAD ORLICÍ – ve 49 obcích z 58. 
Plynofikace provedena v obcích do 199 obyvatel – Bošín, Kostelecké Horky, Nasavrky, 
Plchovice, Polom, Proruby, Výrava, Zářecká Lhota a Zdelov. Zmiňované obce již plynofikaci 
neplánují především pro nezájem občanů, kteří využívají levnější typy topení uhlí či dřevo. 
Poměrně velké je i budovaní i kanalizace, je v 50 obcích, chybí pouze v obcích – Bošín, 
Kosořín, kostelecké Horky, Plchovice, Polom a Svídnice.  
Mnohdy neúplná síť jednotné kanalizace odvádí často jak dešťové, tak i splaškové odpadní 
vody prostupující do kanalizace nebo přímo do vodoteče ze septiků a žump, ovšem napojení 
na ČOV má pouze 21 obcí regionu. Pro většinu obcí je díky rozptýlené zástavbě, nákladnému 
financování a následnému náročnému provozu ČOV často nereálné. Mnohé obce řeší čištění 
odpadních vod individuálními čističkami, které jsou u novostaveb často povinné, výjimečně 
se objevují ekologické varianty čištění odpadních vod – kořenové čističky, půdní filtry.  
 
Tabulka č. 9: Technická infrastruktura v obcích 
 

OBEC vodovod 
zdroj pitné 
vody 

plyn kanalizace ČOV 

Albrechtice nad Orlicí 1 0 1 1 A 

Běleč nad Orlicí 1 0 1 1 1 

Běstovice 1 0 1 1 0 

Blešno 1 0 1 1 0 

Bolehošť 1 0 1 1 0 

Borohrádek 1 0 1 1 1 

Borovnice 1 1 1 1 1 

Bošín 0 0 0 0 0 

Častolovice 1 0 1 1 1 

Čermná nad Orlicí 1 1 1 1 1 

Černilov 1 0 1 1 1 

Čestice 1 0 1 1 0 

Dobříkov 1 1 1 1 1 

Hřibiny-Ledská 1 0 1 1 0 

Chleny 1 0 1 1 0 

Choceň 1 1 1 1 1 

Jeníkovice 1 0 1 1 0 

Jílovice 1 0 1 1 A 



 

Koldín 1 1 1 1 0 

Kosořín 1 1 1 0 0 

Kostelec nad Orlicí 1 0 1 1 1 

Kostelecké Horky 1 1 0 0 0 

Krchleby 0 0 1 1 0 

Ledce 1 0 1 1 0 

Lhoty u Potštejna 1 1 1 1 0 

Libníkovice 1 0 1 1 0 

Librantice 1 0 1 0 0 

Libřice 1 0 1 1 0 

Lípa nad Orlicí 1 1 1 1 1 

Mostek 1 0 1 1 0 

Nasavrky 1 0 0 1 0 

Očelice 1 1 1 1 0 

Olešnice 1 0 1 0 0 

Orlické Podhůří 1 1 1 1 1 

Oucmanice 1 0 1 1 0 

Plchovice 1 0 0 1 0 

Podlesí 1 1 1 1 1 

Polom 1 1 0 0 0 

Proruby 0 0 0 0 0 

Seč 1 0 1 1 0 

Skořenice 1 0 1 1 0 

Slatina 1 0 1 1 0 

Sruby 1 0 1 1 1 

Sudslava 1 1 1 1 1 

Svatý Jiří 1 0 1 1 0 

Svídnice 1 1 1 0 1 

Třebechovice pod Orebem 1 0 1 1 0 

Týniště nad Orlicí 1 0 1 1 1 

Veliny 1 0 1 1 0 

Velká Skrovnice 1 0 1 1 1 

Vraclav 1 0 1 1 1 

Vrbice 1 1 1 1 0 

Výrava 1 0 0 1 0 

Vysoký Újezd 0 0 1 1 0 

Zámrsk 1 0 1 1 1 

Zářecká Lhota 1 0 0 1 0 

Zdelov 1 0 0 1 1 

Žďár nad Orlicí 1 0 1 1 1 

  54 16 49 50 21 
 
Zdroj: vlastní šetření, SLBD 2011,  



 

Pozn.: U některých obcí není pokrytí kanalizací, ČOV, případně vodovodem zdaleka úplné. 
Často nebývají napojeny na kanalizaci a ČOV některé místní části, nebo i části samotného 
sídla. V tabulce je uvedena převažující hodnota. 
 
 

8.2.2 Dopravní infrastruktura 

 
 
Silniční síť 
 
Území prochází 4 silnice I. Třídy I/11 Poděbrady (zde napojení na dálnici D11 – Hradec 
Králové – Šumperk – Ostrava – Český Těšín – s napojením na polskou E75. Dále územím 
prochází silnice I/35 – Liberec – Hradec Králové – Olomouc, u Liberce napojení na 
Německo, za Olomouc napojení na Slovensko. Obcemi Vraclav a Zámrsk prochází I/17 – 
Čáslav, Chrudim a u Vysokého Mýto se napojuje na I/35. Další silnicí první třídy je I/14 – 
Jablonec nad Jizerou – Náchod, Rychnov nad Kněžnou – Česká Třebová, na výchově se u 
Harrachova napojuje na polskou E65 a na východě na I/43, popř. I/35. Na dálnici je nejbližší 
napojení u Hradce Králové na D11. Silnice většinou vedou osídlenými oblastmi obcí a 
především u silnice I/11 jsou obce osobní a především kamionovou dopravou velmi zatížené. 
Jedná se o obce Blešno, Lípa nad Orlicí, Čestice, Častolovice a Kostelec nad Orlicí, větší města 
Týniště nad Orlicí a Třebechovice pod Orebem. Významnými komunikacemi 2. třídy je silnice 
II/312 a 318, které region spojují s Orlickými horami. Silniční síť I. A II. Třídy je doplněna 
poměrně hustou sítí silnic III. Třídy, které jsou většinou v poměrně špatném technickým 
stavu.  
 
 
Železniční síť 
 
Na území NAD ORLICÍ jsou 2 „železniční uzle“ – Choceň s křižování tratí 010 Česká Třebová 
– Pardubice – Praha, 020 Velký Osek – Hradec Králové - Choceň , regionální trať Choceň – 
Litomyšl 018.  Trať 010 je velmi důležitá pro spojení s krajským městem Pardubice na 
Choceňsku (20 minut rychlíkem) a Prahou 98 minut. Druhým železničním uzlem je Týniště 
nad Orlicí, kde se křižuje trať 020 končící v Chocni, dále trať 021 – Týniště nad Orlicí – 
Častolovice – Letohrad a trať 026 – Týniště nad Orlicí – Náchod – Broumov. Mezi regionální 
tratě patří 022 - Častolovice – Rychnov nad kněžnou – Solnice.  Do roku 2011 fungovala 
místní trať 026 Borohrádek – Holice – Chrudim, která byla rozhodnutím Pardubického kraje 
zkrácená na Holice – Chrudim. Hlavní tratě jsou poměrně často využívané i pro nákladní 
dopravu, a to zejména trať 010, na jejímž konci, v České Třebové od roku 2013 funguje 
kontejnerový terminál. Ve 12 obcích na území MAS mají vlakové spojení.  
 
 
Hromadná doprava 
 
Na území obou krajů Pardubického a Královéhradeckého je zajišťována integrace veřejné 
dopravy firmou Oredo, s.r.o., jehož vlastníci jsou rovným dílem oba kraje. Tato firma 
pracovává analýzu a návrh organizace dopravní obsluhy, měla dbát o návaznost 
autobusových a vlakových spojů a propojenost mezi Královéhradeckým a Pardubickým 
krajem. Doprava je zajišťována především firmami ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s., ČSAD 
Ústí nad Orlicí, a.s., a AUDIS BUS, s.r.o. Ve všech obcích na území MAS je zajištěna 
autobusová doprava. Hlavním cílem je zajištění spojů do škol – především obcí nad 1000 
obyvatel, dopravní spojení do menších škol, např. Skořenice, Lhoty u Potštejna není 
zajištěno. Dále je důležitá doprava za prací, opět do větších center – Choceň, Vysoké Mýto, 
Kostelec nad Orlicí, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí, Hradec Králové a 
Pardubice. Cestování o víkendu je možné pouze pokud obcí prochází linka do turisticky 
zajímavé lokality – např. z Hradce Králové do Orlických hor, na Broumovsko (u těchto spojů 
je umožněna přeprava jízdních kol.  



 

Z anket občanů, že ve skupině studujících a ekonomicky aktivních osob, jich 88% do školy či 
zaměstnaná dojíždí – vzdálenosti a četnost jsou uvedeny v tabulce.  
 

do 10 km 
11-25 
km 

26-50 
km 

nad 50 
km 

67 77 29 14 

 
 
Dalším sledovaným aspektem bylo, zda občané využívají hromadnou dopravu a jaký typ: 
 
      

ano částečně spíše ne 
vůbec 
ne 

74 86 73 93 

 
 
Mezi nejčastější důvody, proč lidé nevyužívají hromadnou dopravu, uvedli následující:  
         

osobní 
pohodlí 

nevyhovující časy 
odjezdů a příjezdů 

nevyhovující 
četnost 

nevyhovující 
cena 

nevyhovují
cí směry 

nevyhovující 
umístění 
zastávek 

60 54 30 19 14 7 

 
Z Dotazníkového šetření mezi starosty  
 
Ve 40 obcích jsou starostové s dopravní obslužností spokojeni, v 9 obcích jsou spojeni 
s výhradami – např. chybí večerní spoje -  po 17:00 již nic nejezdí, málo spojů, někde naopak 
mají nadbytečnost spojů o víkendech, které nikdo nevyužívá – hl. v oblasti Kostelecka, 7 
starostů uvedlo, že dopravní obslužnost je nedostatečná - nenavazující spojení na vlaky, časté 
přestupy, části obcím chybí vlakové spojení. Ve všech obcích, které mají možnost i vlakového 
spojení jsou spokojení.  
 
Letecká doprava, lodní doprava, lanová doprava nejsou na území MAS k dispozici, v Chocni 
je k dispozici civilní veřejné letiště pro ultralehká letadla.  
 

8.2.3 Základní občanské vybavení obcí  

 
Tabulka č. 10: Základní občanská vybavenost 
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Albrechtice nad Orlicí                             

Běleč nad Orlicí                             

Běstovice                             

denně týdně měsíčně nepravidelně 

156 7 4 12 

vlak autobus 

106 118 



 

Blešno                             

Bolehošť                             

Borohrádek                             

Borovnice                             

Bošín                             

Častolovice                             

Čermná nad Orlicí                             

Černilov                             

Čestice                             

Dobříkov                             

Hřibiny-Ledská                             

Chleny                             

Choceň                             

Jeníkovice                             

Jílovice                             

Koldín                             

Kosořín                             

Kostelec nad Orlicí                             

Kostelecké Horky                             

Krchleby                             

Ledce                             

Lhoty u Potštejna                             

Libníkovice                             

Librantice                             

Libřice                             

Lípa nad Orlicí                             

Mostek                             

Nasavrky                             

Očelice                             

Olešnice                             

Orlické Podhůří                             

Oucmanice                             

Plchovice                             

Podlesí                             

Polom                             

Proruby                             

Seč                             

Skořenice                             

Slatina                             

Sruby                             

Sudslava                             

Svatý Jiří                             

Svídnice                             
Třebechovice pod 
Orebem   

  
                        

Týniště nad Orlicí                             



 

Veliny                             

Velká Skrovnice                             

Vraclav                             

Vrbice                             

Výrava                             

Vysoký Újezd                             

Zámrsk                             

Zářecká Lhota                             

Zdelov                             

Žďár nad Orlicí                             

 
 

8.3 Školství, vzdělávání   
 

8.3.1 5.1 Mateřské školy 

 
Na území MAS je obcemi zřízeno 31 mateřských škol ve 27 obcích, z toho 15 je samostatných 
a 16 je sloučených se základní školou. Mateřské školky jsou ve všech obcích nad 500 obyvatel, 
dále v 8 obcích s 200 až 499 obyvatel a jedna v obci do 199 obyvatel. Celková aktuální 
kapacita 1831 dětí k červenci 2014. Většina obcí se snažila reagovat na zvýšenou poptávku po 
místech v mateřských školkách v souvislosti s nástupem populačně silnějších ročníků – 
v Chocni v roce 2013 byla navýšena kapacita o 23 míst, v roce2014 ještě o 6 míst, 
v Třebechovicích navýšili kapacitu o 49 míst již v roce 2010, v Koldíně v roce 2012 o 22 míst, 
v roce 2013 vznikla nová MŠ v Libranticích s kapacitou 25 dětí a detašované pracoviště MŠ 
v Holicích (mimo území MAS) v obci Veliny 20 dětí. Třída Baobab ve Velinách (pod MŠ 
Holice) je zároveň i jedinou alternativní mateřskou školou na území – Montessori. V 6 obcích 
mají kapacitu nedostatečnou, jedná se o obce – Častolovice, Čestice, Lhoty u Potštejna, Lípa 
nad orlicí, Skořenice, Zámrsk. Ovšem na základě přehledu porodnosti se situace do dvou let 
upraví. Kapacity školek jsou mimo 2 plně obsazeny, v přehledu níže je naplněnost dětmi 
z místní obce:  
Obsazenost místními dětmi mají především velká města, např. Choceň v letech 2012 a 2013 
ani děti, které nemají trvalé bydliště v Chocni, nepřijímala a pak MŠ s malou kapacitou.  
 

do 49 % 50 – 69 % 70 – 79 % 
80 – 89 
% 

90 – 100% 

3 5 6 3 9 

 
Na základě rozhovoru se starosty by bylo 7 škol rekonstruovat – zateplení, nové sociální 
zařízení. Vybavení školek je zachovalé a většina školek ho průběžně obnovuje.  
 
 
Tabulka č. 11: Přehled MŠ v území 
 

Obec Název školy/zařízení Adresa 
Kapacita 
(počet 
dětí) 

Albrechtice nad Orlicí 
Základní škola a mateřská 
škola Albrechtice nad Orlicí 

1. máje 48, 517 22 
Albrechtice nad Orlicí 

38 

Bolehošť 
Základní škola a mateřská 
škola Bolehošť, okres Rychnov 
nad Kněžnou 

Bolehošť 21, 517 31 Bolehošť 24 



 

Borohrádek Mateřská škola Borohrádek 
Husova 530, 517 24 
Borohrádek 

75 

Častolovice 
Základní škola a mateřská 
škola Častolovice 

Komenského 209, 517 50 
Častolovice 

81 

Čermná nad Orlicí 
Masarykova základní škola a 
mateřská škola, Čermná nad 
Orlicí 

Malá Čermná 140, 517 25 
Čermná nad Orlicí 

27 

Černilov 
Masarykova jubilejní základní 
škola a mateřská škola, 
Černilov 

Školská 380, 503 43 
Černilov 

120 

Čestice 
Základní škola a Mateřská 
škola Čestice, okres Rychnov 
nad Kněžnou 

Čestice 20, 517 41 Kostelec 
nad Orlicí 

28 

Dobříkov 
Základní škola a Mateřská 
škola Dobříkov, okres Ústí 
nad Orlicí 

Dobříkov č. p. 89 28 

Chleny Mateřská škola Chleny Chleny 39, 517 45 Chleny 46 

Choceň 
Mateřská škola Stromovka, 
Choceň  

Kaštanová 1339 104 

Choceň 
Mateřská škola Na Herzánce, 
Choceň  

Na Herzánce 1527 84 

Choceň 
Mateřská škola Vostelčice, 
Choceň  

Smetanova 1682 100 

Choceň 
Mateřská škola Záměstí, 
Choceň  

Záměstí 154 75 

Jeníkovice Mateřská škola Jeníkovice 
Jeníkovice 25, 503 46 
Třebechovice pod Orebem 

50 

Koldín 
Mateřská škola Koldín, okres 
Ústí nad Orlicí 

Koldín č. p. 21 45 

Kostelec nad Orlicí 
Mateřská škola Kostelec nad 
Orlicí, Krupkova 1411 

Krupkova 1411, 517 41 
Kostelec nad Orlicí 

79 

Kostelec nad Orlicí 
Mateřská škola Kostelec nad 
Orlicí, Mánesova 987 

Mánesova 987, 517 41 
Kostelec nad Orlicí 

113 

Lhoty u Potštejna 
Základní škola a Mateřská 
škola Lhoty u Potštejna 

Lhoty u Potštejna 45, 517 41 
Kostelec nad Orlicí 

20 

Librantice 
Základní škola a mateřská 
škola, Librantice, okres 
Rychnov nad Kněžnou 

Librantice 119, 503 46 
Třebechovice p. O. 

24 

Lípa nad Orlicí 
Základní škola a Mateřská 
škola Lípa nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou 

Lípa nad Orlicí 79, 517 21 
Týniště nad Orlicí 

28 

Orlické Podhůří 
Základní škola a Mateřská 
škola Orlické Podhůří 

Orlické Podhůří - Říčky 59 25 

Skořenice 
Základní škola a mateřská 
škola, Skořenice 

Skořenice 2 24 

Sruby 
Integrovaná základní škola a 
mateřská škola 

Sruby č. p. 80 43 

Sudslava 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 
SUDSLAVA 

Sudslava č. p. 52 24 

Třebechovice pod 
Orebem 

Mateřská škola, Třebechovice 
pod Orebem 

Tyršova 1032, 503 46 
Třebechovice pod Orebem 

217 

Týniště nad Orlicí 
Mateřská škola  - Město, 
Týniště nad Orlicí, Lipská 259 

Lipská 259, 517 21 Týniště 
nad Orlicí 

127 

Týniště nad Orlicí 
Mateřská škola Týniště nad 
Orlicí, Družstevní 938 

Družstevní 938, 517 21 
Týniště nad Orlicí 

71 



 

Veliny  
Mateřská škola Holice, 
Holubova 39, okres Pardubice 

 Holubova 39, okres 
Pardubice 

25 

Vraclav 
Základní škola a Mateřská 
škola Vraclav, okres Ústí nad 
Orlicí 

Vraclav 52 36 

Zámrsk 
Mateřská škola Zámrsk, okres 
Ústí nad Orlicí 

Zámrsk č. p. 87 26 

Žďár nad Orlicí 
Základní škola a Mateřská 
škola, Žďár nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou 

Žďár nad Orlicí 148, 517 23 
Žďár nad Orlicí 

24 

 
 
 
 
 

8.3.2 5.3 Základní školy  

 
Základních škol je na území NAD ORLICÍ 26 ve 23 obcích, z toho 16 jich je „obecných“, tedy 
mají pouze 1. stupeň základní školy, 9 jich je úplných, v Kostelci je základní škola při dětském 
domově, která má čtyři třídy a dle aktuálních potřeb poskytuje výuku ve všech devíti 
ročnících. Jedna za základní škol, v Borohrádku, je církevní- Naplněnost škol je uvedena níže. 
Plnou kapacitu mají malé školy – Lípa nad Orlicí, Orlické Podhůří (kde i vzhledem k nové 
výstavbě v obci, připravují projekt na rozšíření kapacit o 1 třídu), Sruby, Lhoty u Potštejna, 
ale i větší školy v Častolovicích a Třebechovicích pod Orebem.  
 

do 49% 50-69 % 70 – 79 % 80 – 89% 90 – 100% 

2 4 6 5 6 

 
 
Tabulka č. 12: Přehled ZŠ v území 
 

Obec název Název školy/zařízení typ školy  
kapacit
a  

Albrechtice nad Orlicí 
Základní škola a mateřská škola 
Albrechtice nad Orlicí 

obecná 100 

Bolehošť 
Základní škola a mateřská škola 
Bolehošť, okres Rychnov nad Kněžnou 

obecná 36 

Borohrádek 
Základní škola T. G. Maryka, 
Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou 

  395 

Borohrádek Církevní základní škola Borohrádek  
obecná/církevn
í 

75 

Častolovice 
Základní škola a mateřská škola 
Častolovice 

  330 

Čermná nad Orlicí 
Masarykova základní škola a mateřská 
škola, Čermná nad Orlicí 

obecná 56 

Černilov 
Masarykova jubilejní základní škola a 
mateřská škola, Černilov  

  400 

Čestice 
Základní škola a Mateřská škola Čestice, 
okres Rychnov nad Kněžnou 

obecná 40 

Dobříkov 
Základní škola a Mateřská škola 
Dobříkov, okres Ústí nad Orlicí 

obecná 45 



 

Choceň Základní škola Sv. Čecha, Choceň   540 

Choceň Základní škola M. Choceňského, Choceň   750 

Kostelec nad Orlicí 
Základní škola  Gutha - Jarkovského 
Kostelec nad Orlicí 

  723 

Kostelec nad Orlicí 
Dětský domov se školou a základní škola, 
Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 

  48 

Lhoty u Potštejna 
Základní škola a Mateřská škola Lhoty u 
Potštejna 

  85 

Librantice 
Základní škola a mateřská škola, 
Librantice, okres Rychnov nad Kněžnou 

obecná 50 

Lípa nad Orlicí 
Základní škola a Mateřská škola Lípa nad 
Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou 

obecná 30 

Olešnice 
Základní škola Olešnice, okres Rychnov 
nad Kněžnou 

obecná 35 

Orlické Podhůří 
Základní škola a Mateřská škola Orlické 
Podhůří 

obecná 25 

Skořenice 
Základní škola a mateřská škola, 
Skořenice 

obecná 50 

Sruby  
Integrovaná základní škola a mateřská 
škola 

obecná 50 

Třebechovice pod 
Orebem 

Základní škola, Třebechovice pod 
Orebem, okres Hradec Králové  

  650 

Týniště nad Orlicí 
Základní škola Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou 

  900 

Velká Skrovnice 
Základní škola Velká Skrovnice, okres 
Ústí nad Orlicí 

obecná 30 

Vraclav 
Základní škola a Mateřská škola Vraclav, 
okres Ústí nad Orlicí 

obecná 85 

Zámrsk 
Základní škola Zámrsk, okres Ústí nad 
Orlicí 

obecná 46 

Žďár nad Orlicí 
Základní škola a Mateřská škola, Žďár 
nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou 

obecná 30 

 
 
 
 
Tabulka č. 13: Porodnost 2005 – 2013 
 

OBEC 
Rok narození 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Albrechtice nad Orlicí 10 6 6 4 7 11 7 9 6 

Běleč nad Orlicí 1 1 2 3 2 0 1 0 3 

Běstovice 3 1 4 3 7 10 8 4 1 

Blešno 5 3 1 3 2 4 4 5 4 

Bolehošť 9 5 1 4 3 5 5 4 3 

Borohrádek 15 23 21 24 33 25 15 23 20 

Borovnice 1 4 6 3 5 5 1 3 6 

Bošín 1 0 0 2 0 0 0 0 0 

Častolovice 19 23 18 17 13 38 12 13 20 

Čermná nad Orlicí 12 9 16 8 10 12 12 9 8 

Černilov 29 20 22 35 35 16 22 33 21 



 

Čestice 6 8 7 8 4 2 6 7 8 

Dobříkov 5 2 7 8 4 4 5 3 8 

Hřibiny-Ledská 5 1 8 6 9 5 3 4 0 

Chleny 3 1 3 4 3 4 1 0 2 

Choceň 79 91 98 109 88 117 102 73 94 

Jeníkovice 5 6 7 2 7 4 8 5 5 

Jílovice 1 5 8 7 3 5 3 2 1 

Koldín 1 3 6 6 9 11 10 9 7 

Kosořín 2 1   3 3 3 1 2 1 

Kostelec nad Orlicí 67 80 88 74 89 70 64 63 66 

Kostelecké Horky 2 2 0 1 2 2 1 2 1 

Krchleby 2 0 0 1 3 1 2 2 1 

Ledce 3 8 4 6 7 5 5 9 3 

Lhoty u Potštejna 4 5 2 2 5 8 2 5 4 

Libníkovice 2 3 5 4 1 1 0 0 2 

Librantice 6 4 5 3 8 6 7 3 8 

Libřice 1 4 1 3 6 3 1 3 4 

Lípa nad Orlicí 1 5 11 9 4 4 8 3 3 

Mostek 4 1 1 12 3 3 1 6 1 

Nasavrky 1 1 1 0 2 2 2 3 15 

Očelice 3 3 3 1 3 3 1 3 3 

Olešnice 6 5 10 8 6 5 3 3 7 

Orlické Podhůří 10 11 10 10 12 9 10 11 10 

Oucmanice 5 1 3 3 4 0 1 3 3 

Plchovice 0 3 0 0 1 1 0 2 0 

Podlesí 2 5 2 1 1 3 1 2 5 

Polom 2 1 0 2 1 1 2 3 1 

Proruby 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

Seč 1 1 1 2 2 2 0 0 3 

Skořenice 5 6 4 6 9 7 4 3 4 

Slatina 5 1 3 3 7 4 4 3 10 

Sruby 3 5 6 5 5 5 12 4 10 

Sudslava 1 2 0 1 2 1 1 1 4 

Svatý Jiří 4 1 3 5 3 7 2 2 5 

Svídnice 2 1 2 2 0 1 3 2 1 

Třebechovice pod 
Orebem 

80 57 82 67 66 75 58 66 45 

Týniště nad Orlicí 54 43 62 70 63 68 54 62 59 

Veliny 0 11 8 3 4 7 3 4 3 

Velká Skrovnice 1 1 3 3 4 4 3 4 4 

Vraclav 8 11 9 5 3 13 7 10 8 

Vrbice 1 2 0 2 0 2 5 1 3 

Výrava 3 1 5 4 3 0 4 6 1 

Vysoký Újezd 0 1 0 0 0 2 1 0 0 

Zámrsk 8 9 8 8 5 10 7 8 7 

Zářecká Lhota 0 8 2 4 1 2 1 2 4 



 

Zdelov 1 6 2 3 3 2 1 0 2 

Žďár nad Orlicí 4 3 6 4 1 1 4 10 4 

CELKEM 514 525 593 596 587 622 512 522 533 

 
 

8.3.3 5.4 Střední školy a Vyšší odborné školy  

 
Na území NAD ORLICÍ sídlí 3 střední školy s nabídkou především ekonomických oborů, 
v Kostelci nad Orlicí je střední škola zaměřena na zemědělství. Na území MAS není 
gymnázium, ale jsou dostupné do 15 km – Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Holice, Dobruška, 
Rychnov nad Kněžnou a 5 gymnázií v Hradci Králové, z toho jedno církevní a jedno 
sportovní.  
 
Tabulka č. 14: Přehled středních škol v regionu 
 

Obec název Název školy/zařízení   

Choceň 
Obchodní akademie a Střední 
odborná škola cestovního 
ruchu Choceň 

Maturitní obor Obchodní akademie - 
Daně a finance 
Maturitní obor Obchodní akademie - 
Zahraniční obchod 
Maturitní obor Ekonomika 
podnikání 
Maturitní obor Cestovní ruch 
Maturitní obor Veřejnosprávní 
činnost 
Učební obor Kuchař-číšník 
Učební obor Cukrář 

Kostelec nad Orlicí 

Střední škola zemědělská a 
ekologická a střední odborné 
učiliště chladicí a klimatizační 
techniky Kostelec nad Orlicí 

Agropodnikání                                                                                             
Ekologie a životní prostředí    
Elektromechanik pro zařízení a 
přístroje                                                                                             
Mechanik elektrotechnik                                                          
Podnikání 

Obchodní akademie   

obchodní akademie                                                                                  
ekonomické lyceum                                                                    
informační technologie 

Třebechovice pod 
Orebem 

Střední škola veřejnoprávní 
Třebechovice pod Orebem 

4-letý denní studijní program 
Bezpečnostně právní činnost                                                            
3-letý dálkový studijní program pro 
absolventy SOU 

 
8.3.4 Dostupnost vysokoškolského vzdělání 

 
V blízkosti našeho regionu jsou dvě univerzitní města – Hradec Králové, kde sídlí Univerzita 
Hradec Králové s Přírodovědeckou, Pedagogickou, Filosofickou fakultou, dále s fakultou 
informatiky a managmentu a ústavem sociální práce. Dále má v Hradci Králové pobočku 
Česká zemědělská univerzita Praha – Fakultu provozně ekonomickou a Univerzita Karlova 
Praha má v Hradci fakulty Lékařskou a farmaceutickou.  
Druhým univerzitním městem jsou Pardubice s Univerzitou Pardubice, která má fakulty 
Dopravní, Chemicko-technologickou, Zdravotních studií, Filosofickou. Restaurátorskou, 
Ekonomicko-správní a Elektrotechniky a informatiky.   
 



 

 
 
 

8.3.5 Další vzdělávání  

 
Děti a mládež se má dále možnost vzdělávat na Základních uměleckých školách – jsou 
v Chocni, Kostelci nad Orlicí, Třebechovicích pod Orebem a Týništi nad Orlicí. Všechny 
nabízí čtyři základní obory – hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický.  
 
Školám, NNO a široké veřejnosti jsou k dispozici dvě ekocentra. Od roku 2003 funguje 
v Kosteleckých Horkách Středisko environmentální východy Modrý dům, který provozuje 
Inex – SDA Kostelecké Horky. Zde nabízí programy pro veřejnost i školy s možností 
ubytování. V roce 2010 přibylo Pobytové středisko ekologické výchovy Pardubického kraje – 
Paleta Oucmanice.  
 
 

8.4 Zdravotnictví 
 

Zdravotní péče je centralizovaná především do 4 měst, kde jsou ordinace praktického lékaře, 
dětského, stomatologa, gynekologa, lékárny a některých specialistů. Základní lékařská péče je 
dostupná také v Borohrádku, Častolovicích a Černilově. Ordinace praktického lékaře je 
v Čermné nad orlicí, Chlenech a Olešnici. V Libranticích má ordinaci stomatolog, 
Albrechticích gynekolog a v Orlickém Podhůří radiologická ordinace. Nemocniční zařízení 
jsou k dispozici v okolí – Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové.   
   
Podle ČSÚ se na území MAS NAD ORLICÍ k 31. 12. 2012 nachází 21 ordinací praktického 
lékaře pro dospělé, 7 ordinací praktického lékaře pro děti, 20 ordinací stomatologů a 7 
pracovišť gynekologické ambulance, všechny data jsou uvedeny včetně detašovaných 
pracovišť.  
 
 

8.5 Sociální služby 
 
Sociální služby jsou na území k dispozici především pro seniory. V rámci terénních služeb zde 
je nabídka pěti pečovatelských služeb -  2x Choceň (jedna zřízená Městem Choceň – pouze 
pro území Chocně, dále zde má pobočku Oblastní charita Ústí nad Orlicí, která služby 
poskytuje především na vesnicích a nabízí také zdravotnické služby), dále v Kostelec nad 
Orlicí, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí. Jejich cílem je, aby klient díky těmto 
službám mohl setrvat v domácím prostředí co nejdelší dobu, zachováváme přirozený životní 
styl, individualitu jednotlivce a jeho společenský život. Pečovatelské služby zřizované obcí 
jsou většinou k dispozici pouze v daném město, popř. v blízkém okolí. Na vesnicích tyto 
služby obvykle zajišťuje Farní charita Rychnov nad Kněžnou a Oblastní charita Hradec 
Králové. Pro klienty, kteří již nezvládají být doma samostatně a jejich rodiny chodí do práce, 
je k dispozici pouze jediné zařízení v Kostelci nad Orlicí – Centrum denních služeb. Klienti 
využívají Denní stacionáře ve Vysokém Mýtě, Ústí nad Orlicí, Hradci Králové – jejich pokrytí 
je ovšem nedostatečné a nerovnoměrné. Pobytové služby jsou k dispozici ve čtyřech 
domovech pro seniory Borohrádek, Choceň, Třebechovice pod Orebem, Týniště nad Orlicí 
s celkovou kapacitou 307 lůžek. V Albrechticích nad Orlicí je dále Domov se zvláštním 
režimem s kapacitou 81 lůžek, které odbornou péči pouze klientům s Alzheimerovou 
demencí.  
Dále na území působí organizace Romodrom, o.p.s., která poskytuje terénní programy a 
sociálně aktivizační programy pro rodiny s dětmi, jejich cílovou skupinou jsou znevýhodněné 
rodiny především z Rómského prostředí.  
Sociální poradenství na území MAS poskytují především pracovníci Městských úřadů, 
povinně mají sociální pracovníky v Kostelci nad Orlicí, jako obec s rozšířenou působností, kde 



 

působí 3 pracovníci sociálně právní ochrany dětí, 2 kurátory a 2 sociální pracovníky. 
V Chocni mají dva sociální pracovníky, kteří vykonávají přímou práci s klienty v terénu, 
poskytují informace v sociální oblasti, práce je zaměřena na osoby v Hmotné nouzi, popř. 
Rómské komunity. Podobnou náplň mají i sociální pracovníci v Týništi nad Orlicí (1) a 
v Třebechovicích pod Orebem (1).  Odborné sociální poradenství na území není k dispozici, 
ale většina těchto organizací má okresní strukturu, proto jsou k dispozic např. v Ústí nad 
orlicí, Rychnově nad Kněžnou a Hradci Králové.  
Starostové obcí, dle řízených rozhorů, vnímají sociální oblast jako dostatečně pokrytou – ve 
větších městech především pečovatelskou službou, v menších obcích funguje především 
pomoc v rodině nebo sousedská výpomoc, která je většinou doplněna charitní pečovatelskou 
službou. Některé obce jsou i samy aktivní např. v Dobříkově zajišťuje obce rozvoz obědů, 
v Oucmanicích nabízí doprovod na úřady, v Chlenech obecní zaměstnanci pomohou 
s úklidem či nákupem.  
V Černilově zvažují výstavbu domu s pečovatelskou službou a v Týništi nad Orlicí velmi 
pociťují, že ve městě či v okolí není azylový dům pro matky s dětmi.  
 
 
Tabulka č. 15: Přehled zařízení poskytující soc. péči  
 

OBEC Název Adresa 

Formy 
poskytování 
sociálních 
služeb 

Albrechtice nad 
Orlicí 

Domov důchodců 
Albrechtice nad Orlicí 

1. máje 104, 517 22 
Albrechtice nad Orlicí 

Domovy se zvláštním 
režimem  

Borohrádek 
Domov důchodců 
Borohrádek 

Rudé armády 1, 517 24 
Borohrádek 

Domovy pro seniory  

Choceň 

Charitní pečovatelská 
služba Ústí nad Orlicí 

Pernerova 1573, Choceň, 
565 01 Choceň 1 

Pečovatelská služba  

Zařízení sociální péče 
Choceň - pečovatelská 
služba 

Dr. Fikejze 525, Choceň, 
565 01 Choceň 1 

Pečovatelská služba  

Zařízení sociální péče 
Choceň - Domov pro 
seniory 

Dr. Fikejze 1115, Choceň, 
565 01 Choceň 1 

Domovy pro seniory  

Kostelec nad Orlicí 

Pečovatelská služba 
Kostelec nad Orlicí 

Frošova 763, 517 41 
Kostelec nad Orlicí 

Pečovatelská služba  

Frošova 1414, 517 41 
Kostelec nad Orlicí 
Frošova 1414, 517 41 
Kostelec nad Orlicí 

Centra denních 
služeb  

Romodrom o.p.s.  

 Příkopy 530, 517 41 
Kostelec nad Orlicí 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

Romodrom o.p.s.  

Příkopy 530, 517 41 
Kostelec nad Orlicí 

Terénní programy  

Třebechovice pod 
Orebem 

Domov Dědina 
Čsl. Legií 125, 503 46 
Třebechovice pod 
Orebem 

Chráněné bydlení  

Domov důchodců ChD - 
Zdislava 

Týnišťská 337, 503 46 
Třebechovice pod 
Orebem 

Domovy pro seniory  

Charitní pečovatelská 
služba Třebechovice pod 
Orebem 

Týnišťská 1318, 503 46 
Třebechovice pod 
Orebem 

Pečovatelská služba  

Týniště nad Orlicí Geriatrické centrum Turkova 785, 517 21 Pečovatelská služba  

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=96d2c244dc2ac332&SUBSESSION_ID=1401951043092_1
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=96d2c244dc2ac332&SUBSESSION_ID=1401951043092_1
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=434f64c02e917b3b&SUBSESSION_ID=1401952300343_2
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=0339517a489c0853&SUBSESSION_ID=1401954255843_13
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=953a92288add9e13&SUBSESSION_ID=1401954255843_13
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=6634103078566585&SUBSESSION_ID=1401954255843_13
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=906926d09fa71cce&SUBSESSION_ID=1401954255843_13
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=cac718089dbcb58e&SUBSESSION_ID=1401958153380_7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=cac718089dbcb58e&SUBSESSION_ID=1401958153380_7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1401958153380_7&706f=47e1ac12814b1072
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=669ad14b4c2dc4ef&SUBSESSION_ID=1401958153380_7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=669ad14b4c2dc4ef&SUBSESSION_ID=1401958153380_7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=669ad14b4c2dc4ef&SUBSESSION_ID=1401958153380_7
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1401958153380_7&706f=47e1ac12814b1072
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=e8850621d06b6757&SUBSESSION_ID=1401959819231_19
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=825700e48a5a283ffc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1401964766161_2
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=2504a7134ed91a4e&SUBSESSION_ID=1401965459208_1
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=2fb4e41fc227c6ad&SUBSESSION_ID=1401965586644_2
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=6ccb2f571fcf0ba4&SUBSESSION_ID=1401967189835_6


 

Týniště nad Orlic Týniště nad Orlicí Domovy pro seniory  

 
 
 
 
 

8.6 Cestovní ruch, turistické a kulturní zajímavosti 
 

8.6.1 Přírodní a krajinné atraktivity 

Přírodní park Peliny - Choceň - rozkládá se na východ od choceňského zámku a vytváří 
ideální místo  pro rodinnou rekreaci místních i "přespolních"- až 35 m vysoké, strmé opukové 
skály jsou domovem zajímavé flory i fauny. Významný je výskyt vzácných druhů měkkýšů. 
 
Přírodní park Orlice - byl zřízen v roce 1996 podél toků Divoké a Tiché Orlice-  Přírodním 
parkem Orlice se můžeme nenáročnými trasami svěží krajinou toulat třeba v okolí 
Borohrádku, Čermné nad Orlicí nebo dojít až k Albrechticím nad Orlicí, kde se také obě řeky 
stýkají a vytvářejí společný tok – řeku Orlici, která Přírodním parkem Orlice pokračuje vesele 
dál až směrem na Hradec Králové. 
 
Bošínská obora - Bývalá panská obora a bažantnice  byla v roce 1995 vyhlášena přírodní   
rezervací. Rozloha 40 ha. Jedná se o komplex tvořený porostem lužního lesa, loukami, a 
rybníkem. Území je cenné svojí pestrou rozmanitostí biotopů lužního charakteru. Nachází se 
zde mohutné věkovité stromy. K vidění je i památný strom dub letní u bývalého dvora 
Postolov, který má obvod kmenu 659 cm. 
 
Kostelecký zámecký park - Park přírodně-krajinářského typu, který je jediným 
chráněným parkem v  kategorii přírodní rezervace v regionu Orlických hor a Podorlicka. Park 
je  také jedinou rezervací bývalého okresu východních Čech vyhlášenou za účelem ochrany 
vzácných druhu ptáků. Park patří k nejstarším rezervacím Orlických hor a Podorlicka a je 
ukázkovým příkladem chráněného území na okraji městské zástavby. 
 
Chropotínský háj - leží v trojúhelníku mezi obcemi Ledce, Očelice a Bolehošt, na předělu 
okresů  Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou.. Rezervaci o celkové rozloze 18,7 
ha spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Rezervace byla vyhlášena v roce 1995, 
důvodem ochrany je zbytek lužního lesa s velmi bohatou vegetací.  
 
Přírodní památka na bahně - lokalita Na bahně je přírodní památkou v údolní nivě řeky 
Orlice. Jedná se o zbytky starých říčních ramen s přilehlými druhově bohatými zamokřenými 
loukami. Lokalita přírodní památky mokřadů Orlice se nachází mezi městem Třebechovice 
pod Orebem a obcí Bělče nad Orlicí. Důvodem ochrany je rašelinná lokalita s druhově 
bohatou květenou bývalé tundry s olšinou. 
 
Vodní tůň - důvodem ochrany je slepé rameno Tiché Orlice s velmi cennými břehovými 
porosty. Nachází se zde mnoho vzácných rostlin i živočichů. Nachází se zde také turistický 
rozcestník Vodní tůň, který turistům ukazuje cestu do dvou směrů. Po červené značce ve 
směru Nový Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Borohrádek, Světlá a po značce žluté ve 
směru Borohrádek, U Šachova - Pod Horním Jelením, Horní Jelení, Jelení les, Dobříkov u 
Chocně 
 

8.6.2 Kulturní a historické atraktivity 

Podorlický skanzen Krňovice - podorlický skanzen Krňovice je jediné muzeum tohoto 
typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje architektonické a technické památky regionu 
Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší. V rámci prohlídkové trasy lze vidět 
nejen stavby samotné, ale i jejich interiér vybavený dobovými exponáty. Maximální důraz je  
kladen na funkčnost všech exponátů a mnohé z nich je možné si v rámci prohlídky vyzkoušet. 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=25f5dc7f51e35c6f&SUBSESSION_ID=1401968140823_8


 

 
Třebechovické muzeum betlémů - Národní kulturní památka Třebechovický Proboštův 
betlém představuje unikátní mechanický dřevěný lidový betlém z 19. století. Má více než 
2000 figur, z toho 400 pohyblivých. V muzeu jsou i desítky další betlémů z České a Slovenské 
republiky. 
 
Zahradní železnice Běleč - v zahradní železnici si prohlédnete modely vlaků 
proplétajících se po zahradě mezi stromy, skalami, tunely, přes mosty atd. Zahradní železnice 
je určena k návštěvě pro celou rodinu. Modely vlaků jsou ozvučené a osvětlené. Vagóny jsou 
doplněny nákladem, vlakové soupravy se na kolejišti střídají a jezdí do jednotlivých stanic a 
zastávek. Po kolejišti se prohánějí skutečné repliky lokomotiv a vagónů. 
 
Nový zámek Kostelec nad Orlicí - empírový zámek postavený v letech 1829-1833 patřící 
rodině Kinských, byl v roce 2011 poprvé ve své historii zpřístupněn veřejnosti. Uprostřed 
prohlídkové trasy najdeme  Zrcadlový sál, který slouží díky své skvělé akustice koncertům 
různých hudebních žánrů a také jako místo pro svatební obřady. 
 
Zámek Častolovice - soukromý renesanční zámek Častolovice je ve vlastnictví Diany 
Phipps   
Sternbergové, která také dohlíží na jeho provoz. Zámek leží ve východních Čechách na 
soutoku řek Bělé a Kněžny vedle silnice č.11 mezi Hradcem Králové a Rychnovem nad 
Kněžnou 
 
Vodní mlýn Ledská - barokní vodní mlýn na říčce Bělé s roubeným patrem a šindelovou 
střechou se nachází  v obci Hřibiny - Ledská, která je vzdálena 2 km od Častolovic. Budova 
mlýna je obklopena velkým dvorem, lemovaným řadou roubených a kamenných 
hospodářských budov. 
 
 

8.6.3  Zážitková místa a body 

 
Rozhledna Libníkovice - 15 metrů vysoká rozhledna na okraji obce Libníkovice. S velkou 
slávou byla otevřena 12. července roku 1930, kdy nahradila památnou lípu zničenou bleskem, 
která původně stála na stejném místě. 
 
Rozhledna Vrbice - dřevěná rozhledna s ocelovým schodištěm byla slavnostně otevřena 
15.4. 2006. Je 30 m vysoká a nachází se ve výšce 445 m n. m. nad obcí Vrbice u Kostelce nad 
Orlicí. Hlavní vyhlídkové plošiny jsou ve výšce 11 a 25,5 m, ke které vede 118 schodů.  
 
Vodárenská věž - věžový vodojem postaven v letech 1925 až 1928 podle návrhu arch. 
Jaroslava Matičky. Původní funkci ztratil v roce 2008. Věž získal do užívání Spolek přátel 
města Týniště nad Orlicí, který zde založil muzeum a letní galerii. Interiér věže byl díky 
financím z Programu rozvoje venkova adaptován k pořádání výstav - bylo postaveno dřevěné 
mezipatro a zhotoveny vitríny pro exponáty. Slavnostní znovuotevření této zvláštní 
dominanty města se konalo 19. června 2010. 
 

8.6.4 Stezky, cyklotrasy, cyklostezky 

 
Po stopách živé vody - stezka je vedena převážně po lesních nebo polních cestách a na 
celkem 8 zastávkách se  návštěvníci dozví mnoho zajímavého o historii obce,  o místní floře a 
fauně. 
  
Podorlická naučná stezka -stezka je věnována krajině a přírodě v okolí řeky Orlice v 
oblasti mezi Týništěm nad Orlicí a Štěnkovem. Na naučné stezce je umístněno celkem 10 
tematických panelů. Délka stezky je 15,3 km. Trasa je nenáročná. 
 



 

Naučná stezka K.J.Erbena - stezka značená zeleným panáčkem na bílém poli o celkové 
délce 3,1 km nás dovede do vrcholové partie Lípové stráně, k odpočinkovému místu zvanému 
Erbenka s lavičkami a informační tabulí. Část trasy stezky je společná s Naučnou stezkou 
PhDr. Jiřího Gutha Jarkovského, na kterou navazuje stejnojmenná dálková turistická cesta 
(58 km, Kostelec nad Orlicí – Ústí nad Orlicí) 
 
Naučná stezka PhDr. Jiřího Gutha Jarkovského - Provází lesoparkem Lipová stráň 
(centrum přírodní rekreace a sportu) a po břehu Divoké Orlice.  Je dlouhá 4,8 km, má 10 
zastavení. Nese jméno slavného občana Kostelce nad Orlicí. Navazuje na  ni stejnojmenná  
dálková turistická cesta (58 km, Kostelec nad Orlicí – Ústí nad Orlicí) 
 
Naučná stezka Dívčí doly Choceň - stezka je 5 km dlouhá a na 9 informačních panelech 
seznamuje s  významem funkcí lesu a jeho přínosy pro společnost a přírodními procesy s 
dalšími zajímavostmi včetně místní historie. 
 
Choceňská naučná stezka - Okružní stezka s délkou 35 km. Je rozdělena na dva okruhy v 
délce 16 a  19 km a v jejich spojnici v Kosteleckých Horkách je malý pěší okruh dlouhý 3 km. 
Stezka vede od nádraží ČD Choceň přes Hemže, Koldín k Homoli, dále na Rájec a Kostelecké 
Horky, kde je místní okruh, a zkratkou přes Bošín do Chocně. Hlavní trasa dále pokračuje k 
Čermné nad Orlicí a přes Plchůvky a Újezd se vrací zpět do Chocně. Stezka je průběžně 
značena a osazena 19 informačními barevnými panely. 
 

8.6.5 10. Možnosti ubytování 

Tabulka č. 16: Hromadná ubytovací zařízení 

OBEC kategorie název 
kap
acit
a 

 webové stránky 

Běleč nad Orlicí ostatní 
Tábor 
J.A.Komenského 

108 www.taborbelec.cz 

Častolovice penzion Penzion Beseda 15 www.beseda-castolovice.cz 

Dobříkov penzion Cedrový penzion 20 www.cedrovy-penzion.cz 

Choceň 

hotel 

Hotel Peliny*** 70  www.hotelpeliny.cz  

Hotel Marilyn 25  www.restauracemarilyn.cz  

Hotel GARNI 
Michael 

44 www.hotel-michael.cz 

penzion 
Penzion u zvonu 19 www.uzvonu.mesto-chocen.cz  

Penzion Mítkov*** 31 www.penzionmitkov.cz 

tur. ubytovna 

Ubytování pod 
vinicí 

14 
www.pocechach.cz/ubytovani/ubatovani-
pod-vinici  

Ubytovna Peliny 25   

ubytování v 
soukromí 

Ubytování v 
soukromí 

15 www.chocen.unas.cz  

Ubytování v 
soukromí 

6 www.ubytovanivchocni.cz 

Kostelec nad Orlicí 

hotel 
Hotel Panský Dům 48 www.hotel-panskydum.cz  

Hotel U Splavu 43 usplavu.webnode.cz  

penzion 
Penzion Podhorní 
mlýn 

22 www.podhornimlyn.cz  

kemp Autokemp Orlice 130 www.autokemporlice.cz 

ostatní 

Domov mládeže 
VOŠ a SOŠ a SOU 

min. 
20 

www.szeskostelec.cz 

Chalupa Školka   www.skolkasedlonov.unas.cz 

Kostelecké Horky ostatní Ubytovna SEV 11 www.inexsda.kosteleckehorky.cz  

http://www.vychodni-cechy.info/chocen/13_54932_naucna-stezka-divci-doly/
http://www.vychodni-cechy.info/chocen/13_9029_chocenska-naucna-stezka/
http://www.taborbelec.cz/
http://www.beseda-castolovice.cz/
http://www.cedrovy-penzion.cz/
http://www.hotelpeliny.cz/
http://www.restauracemarilyn.cz/
http://www.hotel-michael.cz/
http://www.uzvonu.mesto-chocen.cz/
http://www.penzionmitkov.cz/
http://www.pocechach.cz/ubytovani/ubatovani-pod-vinici
http://www.pocechach.cz/ubytovani/ubatovani-pod-vinici
http://www.chocen.unas.cz/
http://www.ubytovanivchocni.cz/
http://www.hotel-panskydum.cz/
http://usplavu.webnode.cz/
http://www.podhornimlyn.cz/
http://www.autokemporlice.cz/
http://www.szeskostelec.cz/
http://www.inexsda.kosteleckehorky.cz/


 

Modrý dům 

Oucmanice ostatní 
Ekocentrum 
Paleta 

40 www.paleta.cz/oucmanice/  

Třebechovice pod 
Orebem 

hotel Hotel BOR   hotel-bor.eu  

ostatní Statek u Kynosů   www.statekukynosu.cz  

Týniště nad Orlicí 
hotel 

Motel Roubenka   www.motelroubenka.cz 

Hotel Orlice 50 
 

kemp Kemp Písák   www.pisak.cz 

Vrbice  penzion 
Penzion Pod 
Rozhlednou 

46 www.penzion-pod-rozhlednou.cz  

 
 
 

8.7 Ochrana přírody a krajiny 
 

8.7.1 Krajinné hodnoty 

 
8.7.2 Krajinný ráz a charakter území 

 

8.7.3 Chráněná území jako limity 

 
Tabulka č. 17: Chráněná území a přírodní památky 
 

  Lokalita Počet 
Rozloha 
(ha) 

Důvod ochrany 

1. VELKOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Národní park     0   

Chráněná krajinná 
oblast 

    0   

2. MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Národní přírodní 
rezervace 

    0   

Přírodní rezervace         

Bošínská obora Bošín  1 36.8636 

Toto území je tvořeno lesními 
porosty lužního lesa přirozeného 
charakteru s monumentálními 
věkovitými jedinci. Dále je tvoří 
luční porosty bývalé obory a 
bažantnice s význačnými solitéry, s 
parkovou úpravou a s umělou 
vodní nádrží. 

Peliny Choceň 1 3.08 
Strmé opukové stráně se smíšeným 
porostem a teplomilnou květenou 

Chropotínský háj 
Bolehošť, 
Očelice 

1 18,7 
Zbytek lužního lesa s bohatou 
vegetací 

http://www.paleta.cz/oucmanice/
http://hotel-bor.eu/
http://www.statekukynosu.cz/
http://www.pisak.cz/
http://www.penzion-pod-rozhlednou.cz/


 

Hemže-Mýtkov 
Choceň, 
Mostek, 
Zářecká Lhota 

1 20,6211 

Toto území je tvořeno jižními 
svahy nad řekou se suťovými lesy 
na opukových výběžcích s bohatým 
výskytem hajní květeny, měkkýšů a 
obojživelníků v přilehlých slepých 
ramenech Tiché Orlice. 

Kostelecký zámecký 
park 

Kostelec nad 
Orlicí 

1 29,46 

vzácný ekosystém, jedná se o 
jedinečný výskyt dřevin ale i 
některých bylinných druhů, které 
jsou nedílnou součástí historicko-
architektonického souboru 
zámeckého parku 

Národní přírodní 
památka 

    0   

Přírodní památka         

Bělečský písník 
Běleč nad 
Orlicí 

1 4.1148 

Na vlhčích stanovištích je největší 
výskyt masožravé rostliny, 
rosnatky okrouhlolisté, ve 
Východočeském kraji. Na sušších 
stanovištích rostou různé druhy 
plavuní (plavuňka zaplavovaná, 
plavuň vidlačka) a v tůňkách velmi 
vzácný rdest dlouholistý. 

Na bahně 
Běleč nad 
Orlicí 

1 1.27 
Rašelinná lokalita s bohatou 
květenou bývalé tundry s olšinou. 

Na Hadovně Proruby 1 0,3885 
Poslední lokalita vstavače kukačky 
ve východních Čechách 

Vodní tůň Borohrádek 1 0,3108 
Slepé rameno Tiché Orlice s 
břehovými porosty 

U Glorietu 
Týniště nad 
Orlicí 

1 8,3243 

cenný lokální ekotyp týnišťské tzv. 
"pancéřované" borovice (Pinus 
sylvestris), vyznačující se 
charakteristickým habitem a 
výrazně deskovitě odlupčitou 
borkou. 

Vstavačová louka Choceň 1 0.9301 

Vlhké louky s bohatým výskytem 
kosatce sibiřského, vstavače 
májového, kruštíku bahenního a 
dalších ohrožených druhů rostlin. 

U Černoblatské louky 
Týniště nad 
Orlicí 

1 5,76 
Významný porost ekotypu borovice 
lesní 

Týnišťské Poorličí 
Týniště nad 
Orlicí 

1 54,54 

Zajištění stabilní populace 
páchníka hnědého a zajištění 
ochrany a podpory jeho biotopů, ve 
vazbě na využívání lesního 
komplexu a okolních pozemků 

Orlice 

Týniště nad 
Orlicí, Běleč 
nad Orlicí, 
Třebechovice 
pod 
Orebem,Blešno 

1 62,9432 

zachování dosud z části 
neregulovaného řečiště spojené 
Orlice a typických částí údolní nivy 
s vodními a lužními společenstvy v 
k.ú. Štěpánovsko, Týniště n. O. a 
Petrovice. 

3. PAMÁTNÉ STROMY 

Dub letní Běleč nad 1   Na louce západně od polní cesty z 



 

Orlicí Nepasic do Bělče nad Orlicí, v 
přírodním parku Orlice 

Dub letní 
Běleč nad 
Orlicí 

1   Na návsi u čp.1, na okraji parčíku 

Dub letní 
Třebechovice 
pod Orebem 

1   
V ulici Vitouškova v lesním porostu 
u silnice z Týniště do Opočna. 

Dub letní Nepasice 1   

V remízku u Orlice v přírodním 
parku Orlice, východně od Bělče 
nad Orlicí, severně od přírodní 
rezervace Na bahně 

Dub u Bělce 
Běleč nad 
Orlicí 

1   
na břehu Spojené Orlice S od obce 
Běleč n. O. 

Dub ve Štěnkově Štěnkov 1   
V přírodním parku Orlice v chatové 
kolonii v ohybu Orlice na JZ okraji 
u chaty E 110. 

Lípa srdčitá 
Polánky nad 
Dědinou 

1   
V obci u silnice u čp. 11, v severním 
cípu obce 

Žižkův dub 
Běleč nad 
Orlicí 

1   

V západní části pozemku č. 598/2, 
téměř uprostřed návsi v travnaté 
ploše. Vysazen dne 11.10.1924 k 
výročí 500 let od Žižkovy smrti. 

Buk lesní /Fagus 
sylvatica/ 

Proruby 1   Ve stráni na okraji lesa 

Buk za dráhou 
Kostelec nad 
Orlicí 

1   V zahradě u domu čp. 179. 

Červený buk u 
křižovatky 

Kostelec nad 
Orlicí 

1   
V zahradě Zvláštní školy v Pelcově 
ulici 

Dub letní 
Týniště nad 
Orlicí 

1   
Na sídlišti " U dubu", v 
severovýchodní části města 

Dub v Malé Čermné 
Malá Čermná 
nad Orlicí 

1   
V obci po levé straně silnice ve 
směru na Borohrádek, na svahu 
příkopu 

Horákův buk 
Lhoty u 
Potštejna 

1   
V lesním porostu asi 1,5 km 
východně od obce, do dnešní doby 
se zachovalo jen torzo 

Lípa u památníku 
"Obětem" 

Kostelec nad 
Orlicí 

1   
v blízkosti silnice proti budově 
Obchodní akademie u památníku 

Lípa v Stradinské ulici 
Kostelec nad 
Orlicí 

1   
Na náměstíčku v ulici Stradinská u 
řeky Orlice v lokalitě "Na Skále" 

Lípy ve Hřibinách 
Hřibiny-
Ledská 

2   
V obci u památníku postaveném na 
počest ukončení roboty v r. 1848 

Platan u pošty 
Kostelec nad 
Orlicí 

1   V parčíku naproti poště 

Platanové stromořadí 
Platanka 

Kostelec nad 
Orlicí 

16   
Jednostranné stromořadí v Pelcově 
ulici; 

Svídnická borovice Svídnice 1   
V poli na okraji obce nad silnicí 
směrem na Krchleby 

4 lípy na Palackého 
náměstí 

Kostelec nad 
Orlicí 

4   Na Palackého náměstí kolem kašny 

4. NATURA 2000 

Evropsky významné 
lokality 

        

Hemže-Mýtkov 
Choceň, 
Zářecká Lhota, 
Mostek 

1 27,8 
Lesy svazu Tilio-Acerion na 
svazích, sutích a v roklích 



 

Orlice a Labe 

Albrechtice 
nad Orlicí, 
Borohrádek, 
Častolovice, 
Čermná nad 
Orlicí, Čestice, 
Kostelec nad 
Orlicí, Lípa 
nad Orlicí, 
Týniště nad 
Orlicí, Zdelov, 
Žďár nad Orlicí 

1 2683,2   

smíšené jasanovo-olšové lužní lesy 
temperátní a boreální Evropy; 
otevřené trávníky kontinentálních 
dun s paličkovcem a psinečkem; 
přirozené eutrofní vodní nádrže s 
vegetací typu Magnopotamion 
nebo Hydrocharition; nížinné až 
horské vodní toky s vegetací svazů 
Ranunculion fluitantis a 
Vallitricho-Batrachion; 
bezkolencové louky na vápnitých, 
rašelinných nebo hlinito-jílovitých 
půdách; vlhkomilná vysokobylinná 
lemová společenstva nížin a 
horského až alpínského stupně; 
extenzivní sečené louky nížin až 
podhůří; smíšené lužní lesy s 
dubem letním, jilmem vazem, 
jilmem habrolistým, jasanem 
ztepilým nebo jasanem úzkolistým 
podél velkých řek atlantské a 
středoevropské provincie; lokalita 
bolena dravého, klínatky rohaté, 
vydry říční 

Piletický a Librantický 
potok 

Černilov 1 25,3   lokalita šidélka ozdobného 

Týnišťské Poorličí 

Třebechovice 
pod Orebem, 
Týniště nad 
Orlicí, Štěnkov 

1 648,7 lokalita páchníka hnědého 

Častolovice – zámek Častolovice 1 0.8172 lokalita vrápence malého 

Zámek v Kostelci nad 
Orlicí 

Kostelec nad 
Orlicí 

1 0.0196 Lokalita vrápence malého 

 
 

9 Vyhodnocení současného stavu a potřeb 
z pohledu aktérů v území 

 

9.1.1 Hodnocení a potřeby území z pohledu účastníků veřejných 

setkání 

Jak již bylo zmíněno výše, pro potřeby veřejných setkání bylo území z důvodu rozsáhlosti 
rozděleno na tři regiony: Třebechovicko, Kostelecko a Choceňsko. Pro účastníky tak bylo 
jednodušší ztotožnit se se „svým“ územím a vyjádřit se k jeho potřebám. K syntéze získaných 
údajů došlo pak v rámci třetích setkání, kde byli účastníci seznámeni s výsledky práce 
v dalších oblastech a byli vedeni k tomu, aby vyhledali skutečnosti, které jsou shodné pro 
všechny oblasti, a ty, které jsou pro každou oblast specifické.     
 
Prostým srovnáním výsledků (tedy absolutních hodnot v každém tématu) z jednotlivých 
regionů lze zjistit drobné odlišnosti v rámci celého rozsáhlého území MAS NAD ORLICÍ. 
Projevuje se zde však zkreslení dané různým počtem účastníků na jednotlivých setkáních. 
Vypovídací hodnotu však jistě mají preference jednotlivých témat, jak jsou uvedeny 
v následující tabulce.  
 



 

 
Graf č. 10: Srovnání regionů území MAS NAD ORLICÍ 
 
 
 
Téma  Kostelecko Choceňsko Třebechovicko Celkem 
arch., urban. 10.-11. 13.-14. 14.  13. (12,7) 
Atraktivity 12. 9.  9.-10. 11. (10,2) 
děti a mládež 13.-14. 6.-7. 4.-6. 8. (8,2) 
Doprava 7. 3. 2.-3. 4. (4,2) 
Příroda 1. 6.-7. 2.-3. 3. (3,3) 
Služby 8. 4. 9.-10. 7. (7,2) 
soběstačnost 3.-4. 10.-11. 12.-13. 10. (8,8) 
Spolky 9. 12.  4.-6. 9. (8,5) 
veřejná správa 13.-14. 13.-14. 12.-13. 14. (13,2) 
volný čas 3.-4. 1. 1. 1. (1,8) 
vzdělávání 10.-11. 10.-11. 11.  12. (10,7) 
vztahy v kom. 2.  2. 4.-6. 2. (3,0) 
zaměstnanost 5. 8.  7.-8. 6. (6,8) 
zdraví a bezp.  6. 5. 7.-8. 5. (6,2) 
     
Tabulka č. 18: Pořadí témat vize v jednotlivých regionech a v celém území MAS 
 
 
V jednotlivých oblastech byly účastníky setkání nalezeny tyto konkrétní aktivity, jejichž 
realizací by bylo dosaženo vize: 
 
TŘEBECHOVICKO 
DĚTI A MLÁDEŽ 
Získání vhodných prostor pro vybudování zázemí 
- pasportizace nevyužitých prostor v obcích 
- nalezení vhodných pozemků pro dětská hřiště 
- vybudování multifunkčního centra 
 
Zajištění financování aktivit pro děti a mládež 
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- vlastní výdělečná činnost spolků (občerstvení, sběr) 
- sponzoři (ČEZ) 
- dary podnikatelů a zaměstnanců (daňové odečty) 
- sbírka 
 
Udržení dětí a mladých v regionu 
- zajištění dopravní dostupnosti (návaznost na školy a kroužky) 
- prodej parcel za rozumnou cenu 
- dostatek míst v MŠ 
- dostatek pracovních míst  
 
VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA, VOLNÝ ČAS 
Zvýšení kvality a prestiže školství 
- obnova školních zahrad - pěstitelství, vaření, dílny 
- modernizace vybavení 
- meziškolní mezistátní spolupráce 
- lépe motivovat učitele/učitelky 
- změnit formu výuky, hodnocení 
- propojit školu s dalšími zážitky/aktivitami - návaznost aktivit 
- vícegenerační aktivity 
- exkurze dětí (zahraničí, EU) 
- lokalizovat výuku 
- zvýšit kvalifikaci učitelů pro oživení výuky 
- vyšší prevence negativních jevů  
 
Podpora rozvoje alternativního školství 
- Montessori, Waldorfská škola, „začít spolu“.... 
- zapojení postižených dětí - bezbariérový přístup 
- zvýšit kvalifikaci učitelů a využít prvky jednotlivých metod v běžné výuce 
- slovní hodnocení jako možnost vysvětlit,proč jsou známky takové 
 
Podpora vzdělávání dospělých  
- starší generace - IT, finanční gramotnost 
- jak začít podnikat  
- pro matky na MD - jak se zapojit znovu do procesu 
- různé formy informování (hospoda, schránky) - tabule u Penny, častější místní tisk nebo 
specializovaný plátek 
- sociální dávky - vzdělávání skoro povinně 
- člověk v komunitě (sociální pracovník), kterému budou věřit 
- rekvalifikace pro nezaměstnané  
 
Podpora místních tradic, vznik nových 
- podpora občanských sdružení 
- motivace pro dobrovolníky - "po práci legraci" 
- členové zvou další lidi, kruh se nesmí uzavřít 
 
Více kulturních akcí 
- i v místních částech - prostor pro scházení se (multifunkční budova - i malá)  
 
PROSTOR A ŽIVOT V OBCI – SLUŽBY, SPOLKY 
Podpora služeb a drobného podnikání 
- poskytnutí zázemí (pronájmu) živnostníkům 
- vytvoření multifunkčního prostoru  
- v územním plánu vymezit zóny pro podnikání 
- dotace pro podnikání, daňové úlevy, vstupní kapitál, bezúročné půjčky 
- informovanost o podnikatelích, službách (inzerce) - o zájmu lidí o služby 
 



 

Podpora spolkové činnosti a soudržnosti lidí 
- společenské zázemí (prostory vnitřní i venkovní) 
- podpora příležitostí k setkávání 
- obec – administrativní zázemí 
- motivace lidí k zapojení 
- podpora aktivních lidí (důvěra, ocenění finanční i morální) 
- obec - finanční podpora spolkové činnosti - dofinancování ztrátových aktivit 
- podpora tradičních a nových "nultých" ročníků akcí 
 
Revitalizace zeleně v obcích 
- revitalizace vodních ploch  
- výsadba zeleně kolem cest 
- generel zeleně - spolupráce se zahradními architekty 
- přírodní méně údržbové věci 
- vracení zeleně do obcí 
- podpora změny technologie (nemulčovat, sbírat) 
- podpora služeb na údržbu zeleně - zaměstnanec obce, popř. firma 
 
Přizpůsobit romské menšiny životu většiny slušných lidí 
- romské děti do MŠ 
 
Víra jednotlivce v sebe a zodpovědnost za sebe a své činy 
- podpora - prostoru, dobrovolnictví, nechat vyniknout ostatní 
- méně lidem sloužit 
 
KOSTELECKO 
DOPRAVA 
Údržba místních komunikací 
- pravidelná údržba 
- tvorba pasportu komunikací (obecních cest) - kolik km, stav, náklady 
- spolupráce s podnikateli, zemědělci užívajícími komunikace (jezdí velkými náklaďáky - 
písák) 
- dotační podpora 
- stroje na opravy obecních komunikací 
- údržba a opravy stávajících cyklostezek (financování) 
 
Zvýšení bezpečnosti (zejména dětí) 
- svozy do školy  
- zabezpečení přechodů – zpomalovací ostrůvky, doplnit osvětlení u vjezdu do obce a u škol 
- promyšlená dopravní obslužnost – prioritou přeprava dětí do školy 
- doprava přátelsky chodcům (množství zastávek atd.) 
 
Snížení frekvence aut  
- posílení veřejné dopravy Kostelec – Choceň 
- zefektivnit veřejnou dopravu (ve spolupráci se starosty) 
- přesun nákladní dopravy na vlaky/zvýšení cen mýta 
- podpora alternativní dopravy – elektromobily 
 
ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY 
Podpora místní zemědělské a potravinářské výroby 
- farmářské trhy a prodej ze dvora, podpora místních trhů - pravidelnost 
- rozvoz bedýnek s regionálními potravinami do domu 
- zdravá svačina do škol 
- zvýšení propagace (katalog regionálních výrobků/firem, platforma pro předávání nabídky, 
ale i poptávky po regionálním zboží) 
 
Změna spotřebitelského chování 



 

- vzdělávání obyvatel, učitelů, žáků, ostatních 
- patriotismus 
- podpora českých regionálních výrobků 
- informovanost potenciálních prodejců 
- prodej základních potravin v každé obci (pojízdná prodejna, nákupy seniorům) 
 
Více zaměstnaných žen 
- zkrácené úvazky, podpora alternativních úvazků – praxe 
- firemní jesle 
- služba vyzvedávání ze školky a do školky 
- rozšířená pracovní doba školky 
 
Využití Orlice 
- břehy, přístaviště - cestovní ruch 
- motivování obcí a firem k vytváření účelných míst 
- propagace 
 
ŠKOLSTVÍ, DĚTI A MLÁDEŽ 
Zajištění dostupnosti kvalitních škol a jejich různorodosti 
- škola + školka + jesle - udržení na menších obcích (zvýšení atraktivnosti venkova pro mladé 
lidi - zvýšení počtu mladých lidí - více dětí - obsazenost škol, školky - udržení 
infrastruktury/služeb v obci) 
- školní autobus - podpora malých autodopravců v regionu, popř. obecní mikrobus 
- atraktivní programy/výuka/prostředí, aby rodičům stálo za to do takového zařízení děti 
zapsat 
- šance pro podnikatele - založit alternativní školku, školu 
 
Vylepšení učebních programů  
- motivace a výchova kreativních pedagogů 
- jazyková výuka napříč školským systémem - už od školky 
- investice do výukových pomůcek a interaktivních programů 
- soustředit se na rozvoj osobnosti dítěte 
- sportovní aktivity - plavání, lyžování - už od školky 
- podpora samostatnosti, kreativity, umění zabavit se 
- pobytová ekocentra (např. volné prostory Kostelecká Lhota) 
- alternativní školství  
 
Podpora mimoškolních aktivit a zajištění jejich dostupnosti 
- zázemí pro děti a mládež – kluby, klubovny, hřiště 
- víceúčelové plochy i pro dospělé a seniory 
- nízkoprahové klubové prostory - atraktivní program (adrenalinové aktivity) 
- podpora udržitelnosti projektů - peníze na provozní a osobní náklady 
 
Podpora dalšího vzdělávání  
- v oblasti finanční, pro podnikatele  
- vytváření podmínek pro vznik živností 
- podpora technického vzdělání, zručností 
 
ZDRAVÍ 
Zvyšování čistoty ovzduší („topíme čistě“) 
- osvěta obyvatel spojená s podporou ekologičtějšího vytápění (leták A4 s info "jak topit" od 
odborníka) 
- zamyslet se nad zdroji (čištění polomů), zpracování brikety (z trávy, rašeliny, větví, papíru) 
- komunitní zdroj tepla v rámci obce 
- obytné domy využijí tepelné vrty 
- edukace o tepelném standardu domácností a osobním standardu - spořit (záclony, koberce - 
přízemí, zbytečně nevětrat teplo) 



 

- továrnám dotace na zařízení, které sníží zápach 
- větší vlastní aktivita obyvatel (sami si nechají provést měření) 
- větší zájem odboru ŽP 
 
Lidé jsou skromnější v objemu spotřeby 
- osvěta k postupné změně paradigmatu 
- vzdělávání dětí tímto směrem 
- koordinátoři EVVO fungují 
- výchova praxí, třídění odpadu 
 
Dostupné zdravotnictví 
- zachování nemocnice v Rychnově nad Kněžnou (lobbing) 
- podpora lékařské péče i v malých obcích/místních částech 
- úprava podmínek v obcích, aby lékař přišel a zůstal (byt, nižší nájem, předvybavení 
ordinace) 
- podpora rodinných lékařů 
 
Podpora spotřeby regionálních potravin 
- snížit cenu, aby byla dostupná 
- propagace místních potravin 
- atraktivita kultury s tím spojené 
- pomoci a podpořit lidi v propagaci vlastní výroby 
- prodej ze dvora - vyšší reklama a propagace přímo v obci 
 
PŘÍRODA 
Podpora bydlení na venkově 
- integrace dovnitř obcí, nikoliv výstavba satelitů 
- přizpůsobit územní plán (nedělat příliš podrobně) 
- dát k dispozici obecní majetek (levné pronájmy apod.) 
- parcely za cenu zasíťování 
- zázemí pro život (služby, škola, práce) 
 
Omezení automobilové dopravy 
- pracovní místa v místě bydliště 
- cyklostezka jako cesta do práce, ne výlet 
- velká firma = svoz zaměstnanců 
- mikrobus obecní 
- podpora elektromobilů, síť „čerpaček“ 
 
Nakládání s odpady – třídění 
- snížit poplatky za odpad (Borohrádek) 
- když už třídím, chci za to odměnu/slevu 
- zapojit děti/školy - větší motivace 
- charita 
- obecní kompost 
- cenu za kg/člověk 
- sběrový systém příjemný lidem (pytle místo kontejneru) 
 
Podpora pěstování místních plodin 
- podpořit i místní odbyt – prodej ze dvora, trhy 
- obecní prodejna jako místo prodeje regionálních potravin 
- odběr - škola, hospoda 
- méně řepky, zrušit dotace na řepku 
- přírodní hnojiva (obecní kompost) 
- snížení pesticidů - ekologické postřiky, podpořit přirozené predátory 
 
Vážíme si krajiny, kde žijeme  



 

- kořeny  
- děti znají své okolí, učí se ve škole o regionu 
- nízké ploty - otevřený prostor 
- přístup k přírodě přirozený (mohu trhat, ale ne ničit) 
 
CHOCEŇSKO 
DĚTI A MLÁDEŽ 
Děti tráví aktivně volný čas 
- podpora mimoškolních aktivit v místě (vytvořit prostory, aktivní lidi –lektory,  materiální 
zabezpečení, vybavení, provozní prostředky) 
- mají si kde hrát a umí to 
- podpora zájmových sdružení v obcích 
- příležitost k pohybu a sportu např. in-line stezka v parku, venkovní sportoviště, tělocvičny 
- podpora přímé osobní komunikace (bez IT) 
- podpora mateřských center 
 
Bezpečnost na veřejnosti 
- potlačit herny – hazard 
- účinná protidrogová prevence 
- policista do každé obce, do ulic 
- přednášky odborníků ve škole - zařadit (zdraví, bezpečnost, ekologie) 
 
Děti se zapojují do veřejného života 
- motivace dětí, atraktivní aktivity, příklad starších 
- zapojení do rozhodování - např. prvky na dětském hřišti 
- dětské petice 
- pomoc s údržbou veřejných prostranství (hrabání…) 
 
Komunitní vzdělávání 
- celoživotní vzdělávání v komunitě - např. moderní technologie pro seniory, jazyky 
- vzájemné učení mezi dětmi a seniory (tradice) vesnická pospolitost, zvyky 
- překonání mezigeneračních propastí 
- výchova k etice a morálce 
- výchova ke slušnosti 
- budování vztahu k přírodě 
 
KRAJINA, ZEMĚDĚLSTVÍ 
Krajina je obhospodařovaná 
- podpora těch, kdo chtějí v krajině pracovat 
- rozdělit velké lány - pestrost - podpora živočišné výroby 
- diverzifikace plodin na polích 
- osvěta malých a alternativních zemědělců + podpora 
- smíšené lesy (přirozeně zmlazují) 
- řešit vlastnicky možnost výsadby tam, kde je vhodná; podporovat výsadbu 
- pasportizace cest 
- udržování lesních cest - podpora drobných vlastníků 
- hezká krajina, opravené památky, iniciovat na místní úrovni - vypisovat granty 
- zveřejnění úspěšných projektů - best practice, osvěta a administrativní pomoc pro dotace 
- vytvořit podmínky pro snížení administrace dotací 
 
Zadržení vody v krajině 
- údržba stávajících, vytváření nových vodních prvků v krajině 
- péče o vodní zdroje, regulace využívání 
 
Odpočinek a poznání 
- řeka - zajímavá pro přírodovědce i pro vodáky 
- podpora tábořišť, přístavišť, zajímavých biotopů 



 

- obecně podpora naučných stezek, individuálních záměrů vlastníků 
- v Chocni muzeum ryb na Orlici  
- podpora malých i velkých hospod, místních zvyků, kultury - tradiční akce 
- nejstarší hradiště/tvrz v Čechách + naučná stezka přes lihovar 
- podpora agroturistiky 
 
Bezpečné životní prostředí - vzduch, voda, půda 
- čištění odpadních vod v obcích 
- podpora výstavby malých ČOV na venkově 
- pitná voda - bezpečnost (životnost rozvodů, vrtů) 
- rychlé ekologické odstraňování černých skládek 
- prevence černých skládek - sběrné dvory 
- podpora malých kompostáren (např. i 2-3 vesnice dohromady) 
- chovat se ekologicky k půdě 
 
DOPRAVA 
Dopravní bezpečnost 
- cyklostezky, chodníky 
- vybudovat chodníky a cyklostezky mezi obcemi, kde docházejí děti do školy 
- stezky pro vozíčkáře, všude bez bariér 
- upravit chodníky  
- přehlednost přechodů, aby u nich neparkovala auta 
 
Integrovaná doprava 
- návaznost vlaků a autobusů 
- regionální skibusy a cyklobusy 
- obce mají vlastní dopravu (minibusy, osobní auta) 
- zpřístupnit autobusy a vlaky handicapovaným 
 
REGIONÁLNÍ SOBĚSTAČNOST 
Oběh peněz v regionu 
- jíme regionální produkty 
- osvěta lidem o kvalitě potravin (tisk, rozhlas, rozhovory s výrobci) 
- vyšší podíl místních potravin a produktů 
- tržnice (farmářské trhy) 
- informace o místních výrobcích 
- uplatnění a podpora místních producentů/farmářů, dotace pro farmáře 
- směnný obchod - regionální "měna" 
- udržet (obnovit) zaměstnanost v místě – (nakupují doma) - podpora místním 
zaměstnavatelům 
 
Rodina, komunita, tradice 
- fungují rodinné vztahy a v nich bezpečí 
- chuť občanů zapojit se do veřejného života 
- podpora místních akcí, spolků, místních prodejen, hospod, kostelů, veřejných prostranství, 
škol 
- dotovat nákup půdy místním lidem 
- podpora malých soukromých muzeí - místo, nájem od obce 
 
ZDRAVÍ 
Aktivní odpočinek 
- cyklostezky, chodníky 
- obnovení laviček u hřišť 
- příležitost k pohybu a sportu např. in-line stezka v parku 
 
Zdravotní prevence 
- povědomí a poptávka po prevenci 



 

- přednášky odborníků ve škole - zařadit (zdraví, bezpečnost, ekologie) 
- návštěva spolků - je potřeba víc zveřejnit, že se něco koná - zpravodaj,nástěnky, vývěsky, 
rozhlas, pojízdná reklama 
- bezpečné lokální potraviny 
- pravidelná a důsledná kontrola potravin 
 
Klid, čistota a bezpečí na veřejnosti 
- snížit průjezd aut v centru - záchytná parkoviště, udělat pěší zónu v centru 
- kontrola rychlosti ve městě, zpomalovací retardéry 
- aby bylo čisté prostředí, měli lidé být pokutováni např. za nedopalky, za psy 
- když je diskotéka, kontrolovat 
- víc kontrola bezpečí, cikánské dětské tlupy 
 
VOLNÝ ČAS 
- pokryto dost dobře - sport, kultura, mimoškolní činnost, knihovna, senioři, spolková 
činnost (Choceň) 
- podpora vedoucí ke zvýšení návštěvnosti celého regionu - zlepší ekonomickou situaci místní 
podnikatelské sféry, zvýší zaměstnanost, investiční možnosti 
- tvorba turistických projektů + jejich realizace, následně prezentace v oblasti/regionu, 
celorepublikově, případně i tematicky v zahraničí  
 
 
Stanovení priorit 
Priority v jednotlivých regionech:  
 
Třebechovice pod Orebem 
Regionální soběstačnost, Zaměstnanost, Služby: 
Dotační tituly směřovat k rozvoji drobného podnikání a služeb a tím podpořit zaměstnanost 
 
Děti a mládež: 
Změnit styl myšlení rodičů a výchovy. Směřovat děti k zodpovědnosti za sebe i za komunitu, 
včetně přírody.  
 
Krajina: 
Postupné, nenásilné aktivizování lidí směrem k větší spolupráci se samosprávou a převzetí 
vlastní odpovědnosti za své chování a jednání.  
 
Volný čas, Spolky: 
Zlepšit propojenost jednotlivých měst a obcí mezi sebou, např. cyklostezkami, cyklotrasami, 
využití polních a lesních cest.  
 
Kostelec nad Orlicí 
Krajina: 
Spolupráce (spolky, obce, lidé) v bojkotu neeticky a nešetrně produkujících výrob a podniků. 
Odpovědné chování (topení). 
Přísnější legislativní limity škod a funkčnost institucí odpovědných za vymáhání. 
 
Školství, Děti a mládež 
Úprava školních osnov o alternativní vzdělávací prvky a intenzivnější nabídka volnočasových 
aktivit na vesnicích.  
 
Služby, Zaměstnanost 
V regionu se rozvíjí místní výroba a služby malých firem. 
Aktivizace v rodině a společnosti, využití rodinných tradic, dobrých příkladů, pěstování vzorů.  
 
Choceň 



 

Setkání v Chocni bylo vzhledem k počtu účastníků vedeno formou kulatého stolu. Výstupem 
z diskuze jsou následující priority: 
Obnova důvěry ve vlastní síly. 
Podpora nadšených lidí.  
Vzdorování úřednímu šimlu. 
Zvýšit povědomí o MAS a možnostech komunitního vzdělávání.    
 
 

9.1.2 Analýza rozvojových potřeb z pohledu obcí 

Analýzou založenou na řízeném rozhovoru podrobně mapujícím celkovou situaci v obci byly 
zjištěny nebo korigovány investiční i organizační potřeby obcí, potřeby obyvatel i obecně 
informace o stavu samosprávy, rozvoji obce, limitech i výhodách. 
V navržených strategických opatřeních jsou zohledněny potřeby i potenciál v obcích po 
konfrontaci s charakteristikou regionu, jeho nesourodostmi a po konfrontaci s analýzou 
statistických dat a zhodnocení dynamiky některých charakteristik zobrazené ve sledovaných 
indexech. 
 

9.2 Vyhodnocení rozvojového potenciálu území 
 
 

9.2.1 Územní plánování a rozvojové plochy 

Územně analytické podklady a rozbory udržitelnosti území jsou aktualizovaným podkladem 
pro zjištění rozvojových ploch pro bydlení i ekonomické aktivity, dobře definují střety a 
potřeby je řešit. Při umisťování záměrů je třeba se na ně ohlížet a to vždy na aktuální stav 
v území. Podklady jsou ve všech regionech ORP zasahujících na území regionu zpracovány 
kvalitně. 
 

9.2.2 Rozvojové limity 

Limity využití území jsou definovány územními plány a zpracovány v Územně analytických 
podkladech za regiony ORP. 
 
Limity rozvoje však jsou i v dalších oblastech a to zejména v oblasti ekonomické, sociální, a 
oblasti lidských zdrojů. 
Územní limity: 

- Záplavová území a limity využití okolí toků 
- Chráněná území a jejich režim 
- Ochrana zemědělského půdního fondu a lesů 
- Specifická využití území (vojenská, vodárenská) 
- Památková ochrana objektů a zón 
- Dostupnost a omezení dopravních sítí a jejich ochrana 

Ekonomické limity: 
- Vzdálenosti mezi podnikajícími, dostupnost po dopravní síti, vzdálenost k odbytu 
- Kupní síla obyvatel daná populací a vnějšími a širšími ekonomickými vazbami 
- Naopak nutnost ekonomické činnosti je limitem pro rekreaci a odpočinek v některých 

regionech 
Sociální limity: 

- Sociální vazby 
- Sociální struktura obyvatel a znevýhodněné skupiny 

Environmentální: 
- Především zákonné normy a respektování udržitelného rozvoje 

 



 

9.2.3 Geografické analýzy 

Pro potřeby zobrazení územních souvislostí charakteristik i dynamik regionu MAS pořídila 
přístup a zobrazení všech podstatných datových vrstev v geoportálu 
(www.geosense.cz/geoportal/nadorlici/). 
Pro zobrazení dalších indexů charakterizujících trendy a územní souvislosti zakoupila 
mapové výstupy od firmy Ekotoxa, s.r.o.  
Oba zdroje jsou využity při definici stavu a potřeb území. 
 
 

9.3 SWOT analýza celková 
 
 Zpracování SWOT analýzy bylo vzhledem k počtu účastníků na veřejných setkáních (a 
také vzhledem k rozdělení území na 3 menší regiony) ponecháno na užší pracovní skupině.  
Ta se za tímto účelem sešla mezi prvními a druhými veřejnými setkáními – tak, aby bylo 
možné jejích výsledků použít při další práci s veřejností.  
 Hlavní metodou pro získání podnětů byl brainstorming. Poté členové pracovní 
skupiny vybrali opakující se položky a položky, které si v jednom sektoru protiřečily. V řízené 
diskuzi bylo rozhodnuto, která z položek má své opodstatnění a která tudíž bude ve výčtu 
zachována.  
 Prostý soupis takto získaných položek je součástí přílohy č. 1.  
 Dalším krokem zpracování bylo seskupení položek, které se zabývaly jedním tématem 
či problémem, byť z různých úhlů pohledu. Takto byly vytvořeny skupiny témat/problémů. 
Z těchto skupin byly identifikovány klíčové faktory rozvoje území. Při stanovování klíčových 
faktorů byla využita metoda osobního určení – každý z účastníků dostal odpovídající počet 
bodů k rozdělení mezi položky analýzy.  
 V následující tabulce jsou uvedeny klíčové faktory rozvoje po úpravě (tzn. sloučení 
skupin výroků k jednomu tématu/problému do jednoho odpovídajícího výroku.  
 
Tabulka č. 19: SWOT analýza – klíčové faktory rozvoje území MAS NAD ORLICÍ 
 
SILNÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI 
zachovalá krajina s malebnými místy 
vytvořená lidmi 

velká pestrost krajiny na malé ploše (řeka, 
podhůří, lesy)   

rozvoj místní výroby a produkce formou 
malých firem 

výhodná poloha regionu 

pestrý spolkový život a dobrovolnická práce smysluplné využití dotací 
příznivé možnosti pro turistiku kulturní dědictví 
vybavenost objekty (KD, školy, obchody)  
nízká nezaměstnanost a dostatek pracovních 
příležitostí 

 

  
SLABÉ STRÁNKY HROZBY 
pokles drobného podnikání z důvodu 
nevyužívaných alternativních úvazků, 
nereálných očekávání, obav z rizik 
podnikání, nízké podpory pro začínající 
podnikatele, nedostatku pobídek a 
vzdělávání (OSVČ) 

globalizace trhu spojená s nízkými 
výkupními cenami a nemožností rozhodovat 
sami o sobě 

nekoncepční a uzavřená práce samospráv pasivita (komunismus v nás, ztráta paměti a 
nedostatek sebevědomí) 

nízká úroveň urbanismu a architektury vysoké administrativní zatížení samosprávy a 
nemožnost využívání fondů malými obcemi 

nezájem lidí, nedůvěra konzumní styl života 
slabá místní ekonomika a slabý vnitřní 
cyklus 

 



 

lidé pořád předpokládají, že se někdo 
postará 

 

 
 
V dalším kroku byly klíčové faktory rozvoje vyhodnoceny v koincidenční matici. Z výsledků 
tohoto maticového hodnocení vyplývají následující závěry: 
 
1. Z oblasti silných stránek území je možné další strategii rozvoje stavět zejména na těchto 
dvou silných stránkách: 
- rozvoj místní výroby a produkce formou malých firem (myšleny jsou skutečně malé firmy, 
nikoli samostatně podnikající OSVČ) 
- pestrý spolkový život a dobrovolnická práce 
 
2. V oblasti slabých stránek se některé položky z hlediska dalšího rozvoje území jeví jako 
kritické. Jedná se o: 
- pokles drobného podnikání z důvodu nevyužívaných alternativních úvazků, nereálných 
očekávání, obav z rizik podnikání, nízké podpory pro začínající podnikatele, nedostatku 
pobídek a vzdělávání (týká se OSVČ)     
- slabá místní ekonomika a slabý vnitřní cyklus 
- lidé pořád předpokládají, že se někdo postará 
Další položky ve skupině slabých stránek mají v koincidenční matici taktéž vysoké umístění, a 
proto jsou i ony hodny pozornosti:  
- nekoncepční a uzavřen práce samospráv 
- nezájem lidí, nedůvěra     
 
3. Na straně příležitostí se ukázalo, že za současné situace (jak je identifikována SWOT 
analýzou) lze využít pouze jedné příležitosti – a sice výhodné polohy regionu. Ostatní 
příležitosti nemohou být dostatečně využity, pokud nebudou odstraněny slabé stránky; 
jinými slovy řečeno - výše uvedené slabé stránky znemožňují využít dalších příležitostí, 
zejména velké pestrosti krajiny na malé ploše.      
 
4. Mezi hrozbami dosahuje kritických hodnot položka pasivita (komunismus v nás, ztráta 
paměti a nedostatek sebevědomí). Dalším faktorem nejvíce ohrožujícím rozvoj území je 
vysoké administrativní zatížení samosprávy a nemožnost využívání fondů malými obcemi.  
 
5. Bez ohledu na výsledky dalších šetření, analýz a bez ohledu na výsledky statistických údajů 
lze na základě výsledné SWOT analýzy navrhnout pro ISÚ následující kroky: 
- vést obyvatele území k větší aktivitě v oblasti práce, samostatnosti, odvaze a odpovědnosti 
za kvalitu svého života 
- podpořit činnost nových i stávajících OSVČ 
- pomoci propojení stávajících malých firem s OSVČ (např. formou zadávání zakázek) 
- zefektivnit činnost samospráv v oblasti rozvoje i využívání dotací  
 
 

9.4 SWOT analýzy vybraných oblastí rozvoje 
 
Pro potřeby činnosti pracovních skupin i pro potřeby přesnější formulace strategické části 
plánu byly zpracovány dílčí SWOT analýzy pro tyto oblasti:  

- Místní ekonomika 
- Zemědělství 
- Školství 
- Prostor 
- Zdravá společnost  
- Společenský život 

 

Místní ekonomika 



 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

malé poctivé firmy upadající živnosti, zánik malých obchodníků 

rozvoj místní výroby a potravin netrpělivost se začínajícím podnikáním 

možnosti pro turistiku klesající podíl ekonomicky aktivní populace 

vybavenost objekty (KD, škola, obchod…) start-up pro začínající podnikatele 

nízká nezaměstnanost 
obavy z podnikatelského rizika, lidé se bojí začít 
podnikat 

pozitivně naladění lidé nízká investiční aktivita 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

blízko HK, napojení na HK nedostatek sebevědomí (na vesnici) 

výhodná poloha v rámci ČR  pasivita 

napojení na hlavní koridor ještě větší globalizace trhu 

příležitost - pozemky a nevyužité stavby centralizace 

noví lidé fámy o krizi 

kulturní dědictví havarijní stav krajských komunikací 

  
 
 
 
 
   

Zemědělství 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

zachovalá krajina vysoké zornění půdy 

rozvoj místní výroby a potravin zábor kvalitní půdy pro stavby supermarketů 

schopní lidé  nekoncepční kácení/vysazování 

vlastnické vztahy vyřešeny  ničení cest v krajině (není na obnovu) 

zachovalé vztahy (původní obyvatelstvo) 
málo vodních nádrží (rychlý odtok vody z 
regionu) 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

vzdálenost od aglomerace pasivita 

prostor pro lidi hospodařící 
převládající směr větru západní (Chvaletice, 
Opatovice…) 

příležitost - pozemky a nevyužité stavby spousta písku v části regionu (chudé půdy) 

  nízké výkupní ceny zemědělských produktů 
 
 

Školství 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

vybavenost objekty  špatná organizace veřejné dopravy v části území  

venkovské školy a školky velká závislost malých obcí na městech 

schopní lidé  nízká spolupráce mezi obcemi 

příznivé podmínky pro bydlení chybí podpora celoživotního vzdělávání 

dobrá dojezdnost z menších obcí nedostatečný zájem mladých o technické obory 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

blízko HK nemožnost využívání fondů malými obcemi 

blízko dostupné univerzitní vzdělání (HK, Pce) centralizace 

dotace - smysluplně využité nemožnost rozhodovat sami o sobě 
 
 



 

 

Prostor 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

zachovalá krajina málo míst k potkávání (náves…) 

vodáctví, čistá řeka (přírodní) nedostatečná údržba krajiny 

dobrá sociální infrastruktura vylidněná/vybydlená náměstí 

množství menších komunikací a cyklostezek nízká environmentální odpovědnost, nízká osvěta 

vlastnické vztahy vyřešeny  
neprofesionalita úřadů (mustry na řešení 
problémů) 

příznivé podmínky pro bydlení neprovázanost strategií a územních plánů obcí 

malá sídla nedostatečné využití stávajících objektů 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

hrady a zámky komunismus v nás 

nevede tudy dálnice území je spádové a historicky nesourodé 

řeka snaha zrušit stavební úřady v obcích 

zalesněná krajina (vysoký podíl lesů) havarijní stav krajských komunikací 
 
 
 

Zdravá společnost 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

pracovní příležitosti 
nedost. zázemí pro vytváření preventivních 
programů  

nízká nezaměstnanost chybí startovací/sociální bydlení 

pozitivně naladění lidé chybí sociální služby na malých vesnicích 

dobrá sociální infrastruktura nejsme připraveni na vzrůstající podíl seniorů 

spolky jsou aktivní lidi se navzájem nepotřebují 

velké sportovní vyžití lidé pořád předpokládají, že se někdo postará  

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

vzdálenost od aglomerace ztráta paměti 

  laciná zábava 

  zvyšování počtu seniorů 
 
 

Společenský život 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

malebná místa vytvořená lidmi chybí volnočasové aktivity dětí na vesnici 

rozvíjející se církevní život (kostely, fary) nedostatek financí pro spolkovou činnost 

ochotnické divadlo nízký zájem o dění v obci 

pestrý spolkový život a dobrovolnická práce zahlcení - sociální potřeby na internetu  

návrat k tradicím nedůvěra mezi lidmi 

zachovalé vztahy (původní obyvatelstvo) chybí podpora začínajících kulturních počinů 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

velká pestrost na malé ploše pasivita 

vzdálenost od aglomerace konzumní styl života 

kulturní dědictví lákadla odjinud jsou silnější jinde 
 
 



 

9.5 Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává 
v území 

 
Pro posouzení a zajištění souladu strategií jsou dostupné následující dokumenty: 
 

9.5.1 Národní  

 Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020, MMR, verze z 11. 8. 2014 ke 
schválení Evropské komisi  

 Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020, MMR, duben 2013  

 Dopravní politika ČR 2005-2013 

 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy 2004 

 Národní strategie finančního vzdělávání 2010 

 Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016 

 Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013-2014 s výhledem na roky 2015-2020 

 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 2013-2017 

 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 

 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014 – 2020 

 Národní inovační strategie ČR 2012-2020 

 Národní akční plán ČR pro energii z obnovitelných zdrojů 2010-2020 

 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 

 Strategie celoživotního učení ČR 2007-2015 

 Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR 2008-2015 

 Zdraví 21 - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR 2002-
2020 

 Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011-2015 

 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020 

 Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015 

 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014–2020 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015 [akt. 2011]  

 Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015  

 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004)  

 http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php - Natura 2000 

 http://www.ochranaprirody.cz/ - AOPK ČR 
 

9.5.2 Regionální 

 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 

 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007 – 2015 – Dodatek č. 1 - Změna 
struktury specifických cílů 

 Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2011-2015 

 Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 – 2016  

 Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 
2012-2016 

 Koncepce cyklodopravy Královéhradeckého kraje 

 Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje 

 Plán regionálního územního systému ekologické stability Pardubického kraje, 1. etapa 
– zaměření na biocentra, Ekotoxa Opava s.r.o., Opava, květen 2006. 

 Urbanistická studie rekreačního prostoru ČEPERKA – OPLATIL, Atelier T- plan, 
s.r.o. říjen 2006. 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
http://www.ochranaprirody.cz/


 

 Územní prognóza jádrového území Hradecko - pardubické aglomerace ( čistopis - V. 
etapa): http://www.pardubickykraj.cz/uzemni-studie/31497/uzemni-prognoza-
jadroveho-uzemi-hradecko-pardubicke-aglomerace-cistopis-v-etapa 

 Generel cyklodopravy Pardubického kraje, SURPMO, a.s. 

 Cyklostezky v Pardubickém kraji (1 : 10 000): http://www.pardubickykraj.cz/uzemni-
studie/34590/cyklostezky-v-pardubickem-kraji-1-10-000 

 Územní plány měst a obcí: http://www.pardubickykraj.cz/uzemni-plany-mest-a-obci 

 Program rozvoje Pardubického kraje 

 Regionální inovační strategie, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, AURS, spol. s r. o., ve spolupráci s 
DVH CR, spol. s r. o., leden 2010  

 
9.5.3 Subregionální 

 Průběžné výstupy strategií meziobecní spolupráce tvořené pro ORP Rychnov nad 
Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové. 

 Strategie DSO Mikroregion Třebechovicko 

 Strategie Dobrovolného svazku obcí Orlice 

 Strategický plán rozvoje a obnovy obcí mikroregionu „Poorlicko“  

 Dokumenty Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Brodec 

 Vysokomýtsko 

 Holicko 

 Strategický plán rozvoje Mikroregionu Černilovsko 
 

9.5.4 Místní 

9.5.4.1 Strategické dokumenty 
 

 Město Borohrádek 

 Obec Čestice 

 Obec Hřibiny – Ledská 

 Obec Jílovice 

 Obec Orlické Podhůří 

 Město Třebechovice pod Orebem 

 Město Týniště nad Orlicí 

 Obec Výrava 

 Obec Zámrsk 

 Obec Zářecká Lhota 
 

9.5.4.2 Plány obnovy vesnice, plány ZO a POV 

 Obec Běstovice 

 Obec Blešno 

 Obec Bolehošť 

 Bošín 

 Čermná nad Orlicí 

 Dobříkov 

 Jeníkovice 

 Koldín 

 Kosořín 

 Kostelecké Horky 

 Libníkovice 

 Librantice 

 Libřice 

 Lípa nad Orlicí 

 Nasavrky 

http://www.pardubickykraj.cz/uzemni-studie/31497/uzemni-prognoza-jadroveho-uzemi-hradecko-pardubicke-aglomerace-cistopis-v-etapa
http://www.pardubickykraj.cz/uzemni-studie/31497/uzemni-prognoza-jadroveho-uzemi-hradecko-pardubicke-aglomerace-cistopis-v-etapa
http://www.pardubickykraj.cz/uzemni-studie/34590/cyklostezky-v-pardubickem-kraji-1-10-000
http://www.pardubickykraj.cz/uzemni-studie/34590/cyklostezky-v-pardubickem-kraji-1-10-000


 

 Oucmanice 

 Podlesí 

 Polom 

 Slatina 

 Sudslava 

 Svatý Jiří 

 Svídnice 

 Veliny 

 Vraclav 

 Vrbice 

 Zámrsk 

 Zdelov 
  



 

10 Strategie 
 
Dokument strategického rozvoje slouží jako účinný nástroj k dosažení cílů definovaných 
Místní akční skupinou NAD ORLICÍ. Strategie rozvoje je zpracována jako podklad pro 
efektivnější využití místních a vnějších potenciálů regionu a finančních zdrojů a jejich 
uplatnění při rozvoji dílčích oblastí, stejně tak i pro aktivizaci místních lidských, sociálních a 
finančních zdrojů ke spolupráci na řešení zlepšení života a to za využití udržitelných a 
inovujících nástrojů a spolupráce.  
 

10.1 Mise Místní akční skupiny 
 

Mise Místní akční skupiny NAD ORLICÍ je definovat problémy regionu a se 
znalostí stavu území a náhledů obyvatel nalézat cesty k jejich postupnému 
řešení. To vše v maximální součinnosti s efektivním využitím lidských, 
sociálních a vnějších i vnitřních finančních zdrojů a jejich uplatněním při 
aktivitách vedoucích ke zvyšování kvality života v regionu.  

 
Zásadním východiskem je úvaha zda naplňování Strategie realizací Opatření dle jednotlivých 
Priorit má za cíl měnit jen stav regionu jako prostoru pro život nebo více stránek skutečnosti. 
Ve strategickém přístupu tohoto dokumentu máme za to, že je třeba dosáhnout 
změny myšlení, postojů a kapacit lidí, příležitostí, prostoru, materiálního stavu 
a vybavenosti území i změny vztahů spolupráce. 
 

10.1.1 Principy rozvoje a změn 

Základní principy práce MAS jsou obsaženy v naplňování principů metody LEADER: 

 místní přístup a formulace potřeb zdola nahoru 

 vytváření partnerství, jehož výstupem je i místní akční skupina 

 inovativní přístup 

 síťování a spolupráce 

 transparentnost 

 efektivita, potřebnost, hospodárnost 

 integrovaný přístup a vícesektorový přístup  
 
Komunitně vedený místní rozvoj:  

 a) se zaměřuje na konkrétní subregionální oblasti;  

 b) je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují 
veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy, v nichž na rozhodovací úrovni 
ani veřejné orgány definované podle vnitrostátních předpisů ani žádná z jednotlivých 
zájmových skupin nepředstavují více než 49 % hlasovacích práv;  

 c) se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního 
rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast;  

 d) je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní 
prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci.  

 
Principy udržitelného rozvoje  

 Zachování přírodního, krajinného, kulturního bohatství  

 Spolupráce a partnerství nejen mezi regionálními subjekty a účastníky, využití 
synergie efektů  

 Demokratický přístup k řešení problémů a sdílení informací, transparentnost a 
otevřenost 

 Transparentnost postupů při rozhodovací praxi  

 Propojení a vzájemný soulad ve všech oblastech života – ekonomika, sociální a 
životní prostředí 



 

 Vnímání kvality života ve všech jejich rozměrech 

 Sociální spravedlnost a příležitosti pro všechny 

 Vyvážený vztah lokální a globální dimenze života 

 Odpovědnost k budoucím generacím  
 

10.2 Udržení stávající situace 
Bude doplněno po připomínkách. 
 

10.3 Vize rozvoje regionu 
 
V jednotlivých tematických skupinách definovala veřejnost dílčí cíle (vize) stavu regionu 
v roce 2020:  

 Údržba krajiny a krajinotvorba jsou koncepční, stejně jako využití řeky Orlice.  

 Dbáme o smysluplné využívání místních zdrojů, pečujeme o čistotu pitné vody, 
ovzduší a kvalitu půdy.  

 Staví se méně nového, více se opravuje.  

 Všichni si váží krajiny, kde žijí a znají ji.  

 Doprava je bezpečná, máme kvalitní dopravní infrastrukturu v obcích, městech i 
mezi nimi (chodníky, cyklostezky…). Dopravní obslužnost je promyšlená.  

 Drobné služby (obchod, řemeslo) jsou díky koncepční podpoře dostupné v každé 
obci.  

 Jsme informováni o tom, co se kde děje.  

 Kvalitní služby jsme schopni nabídnout i návštěvníkům regionu. 

 Chceme žít zdravě a bezpečně, proto nakupujeme potraviny a výrobky od místních 
producentů.  

 Lidé jsou skromnější co do spotřeby.  

 Každý věří sám v sebe a je odpovědný za sebe a za své činy.  

 Usilujeme o snížení energetické závislosti regionu.  

 Zaměstnanost udržujeme na vysoké úrovni podporou služeb a drobného podnikání, 
podporou regionálních výrobců a umožněním alternativních úvazků.  

 Posilujeme prodej ze dvora, trhy, jarmarky… 

 Vytváříme podmínky pro vznik živností, podnikatelé vzájemně spolupracují.  

 Máme kvalitní zázemí pro využívání volného času a dostatek příležitostí k setkávání, 
podporujeme spolkovou činnost.  

 Lidé mají větší zájem o veřejné dění.  

 Děti rády chodí do školy, mohou si vybrat z různých alternativ. Na školu navazují 
další aktivity pro děti i dospělé, vzděláváme se k větší odvaze a samostatnosti.  

 
Na základě výstupů z pracovní skupiny a dalších znalostí regionu definujeme pro Strategii 
tuto Vizi rozvoje regionu 2020: 
 

Region NAD ORLICÍ je místem, kde zdravě žijí a zůstávají obyvatelé, kteří pečují 
o svůj domov a krajinu, aktivně se účastní komunitního života a jsou zapojeni v 
řešení problémů místních komunit a obcí. Prostředí posiluje pozitivní vztah 
mladé generace k regionu. Jejich bohatství plyne z nápaditého a ve spolupráci se 
rozvíjejícího soběstačného a samostatného způsobu života a podnikavosti, to vše 
s přihlédnutím k udržitelnému využívání místních zdrojů a potenciálu místních 
obyvatel. 

 
10.3.1 Nástroje naplňování Strategie obecně 

 
Tato strategie podporuje více nástrojů dosažení jednotlivých Strategických cílů: 

 Podpora jednotlivých záměrů a projektů finančními nástroji ESI a PRV 



 

 Podpora jednotlivých záměrů a projektů navozováním spolupráce a startováním 
místních zdrojů 

 Organizace a podpora spolupráce mezi subjekty v území 

 Řešení projektů, kde je MAS zapojena jako žadatel nebo aktér 

 Spolupráce regionů MAS 

 Vzdělávání a přenos inovací prostřednictvím MAS 

 Účast MAS na přenosu informací a zlepšení některých nástrojů službami pro region 
 

10.4 Klíčové oblasti rozvoje území  
 
Vymezení klíčových oblastí rozvoje je navrženo užším týmem na základě znalosti regionu a 
výstupů zapojení veřejnosti. Je navrženo k připomínkování všemi orgány i veřejností. 
 

10.4.1 Priorita: Zdravý a kvalitní prostor pro život v regionu  

Strategický cíl:  
Výsledky: 

10.4.1.1 Opatření: Zajištění dostatečné dostupnosti služeb a vybavenosti 
formou zvýšení jejich víceúčelovosti a mobility 

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Podpora modernizace a víceúčelovosti občanské vybavenosti 

 Podpora spolupráce podnikatelů a obcí na zajištění kvalitní vybavenosti 

 Společné podnikatelsko-obecní formy zlepšení vybavení a služeb obcí 

 Podpora sdíleného a mobilního řešení služeb v regionu 
 

10.4.1.2 Opatření: Zvýšení koncepčního využití prostoru a udržitelná 
údržba krajiny i sídel 

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Posilování relaxačních funkcí venkovské krajiny 

 Atraktivita veřejného a krajinného prostoru pro rodiny, děti, odpočinek 

 Zkvalitnění funkcí a vzhledu veřejných prostranství obcí 

 Zvýšení atraktivnosti regionu formou vytváření turisticky atraktivních aktivit a 
vybavenosti - stezky, vyhlídky, hřiště, netradiční formy  

 Koncepční a moderní zázemí pro bydlení v obcích – zkvalitnění veřejného prostoru a 
infrastruktury 

 Podpora komunitně vznikajících strategicko-rozvojových dokumentů a územních 
plánů respektujících principy udržitelného rozvoje  

 
10.4.1.3 Opatření: Rozvinutá, víceúčelová a moderní dopravní 

infrastruktura a koncepční obslužnost území 
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Zlepšování prostupnosti otevřené krajiny – polní a lesní cesty a jiné komunikace 

 Modernizace dopravní infrastruktury veřejné dopravy a její víceúčelové užití  

 Zlepšení stavu místních komunikací a technických staveb 

 Provázanost veřejné a soukromé dopravy, systematické propojování funkcí 

 Koncepční a provázaná dopravní obslužnost reagující dynamicky na změny potřeb 

 Podpora rozvoje ekologicky šetrných forem motorové dopravy vybudováním 
infrastruktury umožňující využívání alternativních energií v dopravě  

 Koordinované doplnění a rekonstrukce sítí bezmotorové dopravy, včetně 
doprovodné infrastruktury  

 



 

10.4.1.4 Opatření: Bezpečný a zdravý prostor pro život  
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Zlepšení bezpečnosti dopravy  

 Podpora nízkoemisních prostředků veřejné a podporované dopravy 

 Podpora informačních systémů a dostupnosti informací o regionu 

 Podpora monitoringu a prevence zdrojů sociálně patologických jevů 

 Intenzivní prevence znečištění hlukem, emisemi, způsobované hospodářskými i 
veřejnými subjekty 

 Podpora šetrnějších forem vytápění a snížení energetické náročnosti bydlení 
 

10.4.2 Priorita: Aktivní život v obcích 

Jedná se o veřejností nejsilněji preferované téma. Je ale také otázkou, nakolik je jen 
podpůrnou oblastí pro rozvoj a spokojenost obyvatel a nakolik je jim bližší méně náročným 
řešením. Je třeba vyváženě nalézt a podpořit jak přímé aktivity zkvalitňující komunitní život 
(například podporou konkrétních společenských akcí), tak aktivity dynamizující a aktivizující 
společnost. 
Strategický cíl:  
Výsledky: 
 

10.4.2.1 Opatření: Rozvinuté a víceúčelové zázemí pro volnočasové, 
společenské, kulturní a sportovní aktivity 

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Posílení víceúčelovosti a využívání zázemí a jeho ekonomické udržitelnosti  

 Systematičnost podpory a ocenění místních lídrů aktivit 

 Modernizace a rozvoj nových a inovativních zázemí a vybavení pro aktivity občanské 
společnosti 

 Modernizace zázemí pro volný čas a výchovu mládeže 
 

10.4.2.2 Opatření: Pestrost a dynamika spolkového života 
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Podpora rozšíření nabídky aktivit a zvýšení jejich schopnosti reagovat na měnící se 
trendy 

 Zlepšení podmínek pro stabilizaci a nezávislost spolků – spolupráce, společné 
projekty a zázemí 

 Podpora soustavných činností spolků a mezigenerační a vícegenerační spolupráce 

 Zvýšení prestiže a veřejného uznání pro ty, kteří se aktivně podílí na zkvalitňování 
komunitního života  

 Zabezpečení a zlepšení vzájemné informovanosti a koordinace mezi společensky 
aktivními subjekty s cílem zvýšení synergie jejich aktivit (informační systém, 
koordinující kalendář, aj.) 

 
10.4.2.3 Opatření: Profesionální a transparentní vedení samospráv  

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Posílení spolupráce a sdílení agendy obecních úřadů na základě dobrovolné 
spolupráce 

 Servis pro obecní samosprávu vybudovaný na místní příslušnosti a znalosti 

 Kvalitnější a operativnější informační servis obcí pro občany 

 Zkvalitnění znalosti získávání a administrace podpor v rámci relevantních dotačních 
titulů  

 Zavádění a podpora přijetí metod komunitního plánování, zapojení veřejnosti, 
podpora zájmu veřejnosti o rozhodování 



 

 

10.4.3 Priorita: Místní ekonomika a zdroje jejího rozvoje  

Priorita vychází ze silné potřeby posílení ekonomické úrovně obyvatel a udržitelných 
ekonomických vazeb, které zajišťují, aby lidé v regionu zůstávali a spojovali jej se svoji životní 
perspektivou. 
Strategický cíl:  
Výsledky: 
 

10.4.3.1 Opatření: Podpora ekonomické samostatnosti obyvatel, spolupráce 
a nových forem podnikání 

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Vytváření start-up prostor a inkubátorů společnou péči aktivních podnikatelů a obcí 

 Podpora stálých prostor pro podnikání ve stávajících objektech, jejich vybavení a 
poskytnutí krátkodobého zázemí 

 Rozšíření nabídky vzdělávání v ekonomických, finančních i řemeslných oblastech 

 Podpora jazykové vybavenosti obyvatel a poskytovatelů služeb ve vazbě na cestovní 
ruch a přeshraniční příležitosti 

 
10.4.3.2 Opatření: Regionální soběstačnost a využití místních zdrojů pro 

místní potřeby 
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Posílení dodavatelsko-odběratelských vazeb a motivace k vytváření komplexnějších 
odbytových / výrobních družstev 

 Podpora místní produkce potravin a jejího zpracování – farmářské trhy, místní 
odbytové sítě, propagace a informovanost, propojení farmářů s restauracemi, 
jídelnami, většími odběrateli, společný mobilní prodej, poradenství pro zemědělce. 

 Rozvoj regionálních produktů a služeb a jejich marketingu  

 Zlepšení systémů místní nabídky práce a spolupráce 

 Posilování místních ekonomických vazeb a dodavatelsko-odběratelských vztahů 

 Zkvalitnění místních služeb pro rekreaci cestovní ruch 

 Podpora dostupnosti zdravých místních potravin a místních služeb 
 

10.4.3.3 Opatření: Zlepšování konkurenceschopnosti podniků a 
diverzifikace  

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Společné informační a propagační systémy služeb, odbytu výrobků a dalších 

 Zvyšování povědomí o dalších formách prodeje, marketingu 

 Zlepšení technologického zázemí podnikatelů 

 Rozvoj nástrojů spolupráce podniků a společných investic 

 Podpora rozšiřování spektra výrobků a služeb 
 

10.4.3.4 Opatření: Rozvoj šetrného a místně orientovaného cestovního 
ruchu a podnikání, zvýšení kapacit pro cestovní ruch v regionu 

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Aktivní provázání a spolupráce v turistických produktech 

 Podpora destinačního managementu a spolupráce v cestovním ruchu 

 Rozvoj a diverzifikace ubytovacích kapacit v území 

 Rozšiřování kapacit a nabídky stravovacích kapacit v regionu  

 Rozvoj atraktivit a zážitkové turistiky 

 Využití kulturního dědictví a hodnot regionu pro cestovní ruch  



 

 Podpora zaměstnávání využívajícího kulturní dědictví – sociální a obecní podniky 
k péči o hmotné dědictví 

 Oživení řemesel a tradic pro cestovní ruch 

 Rozšiřování nabídky a propagace produktů cestovního ruchu šetrných k přírodnímu 
a zdravému potenciálu území  

 
10.4.3.5 Opatření: Zlepšení environmentální odpovědnosti podnikání  

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Podpora snižování dopadů podnikání na životní prostředí 

 Uplatňování šetrných a udržitelných nástrojů ve výrobě a spotřebě 

 Zvyšování podílu místních zdrojů energie ve výrobě a službách 

 Podpora využití poškozených prostor a brownfields pro oživení podnikání 
 

10.4.3.6 Opatření: Inovace a propojení s novými trendy a poznatky  
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Podpora inovativní spolupráce a nových postupů i výrobků a služeb 

 Podpora moderních informačních technologií ve službách a cestovním ruchu 

 Zlepšení uplatnění přenosu výzkumu a vývoje do praxe v zemědělství, výrobě i 
službách 

 Rozvoje a posílení místních ekonomických řetězců a zkrácení cesty ke spotřebiteli 
 

10.4.4 Priorita: Vzdělání a identita regionu 

Strategický cíl:  
Výsledky: 
 

10.4.4.1 Opatření: Diverzifikace a modernizace vyučování v systému 
základního školství 

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Zlepšení zázemí a prostředí pro vzdělávání - investice do modernizace škol, vybavení 
pro nové formy výuky 

 Podpora jiných forem a systému školství pro zajištění dostatečně pestré nabídky 

 Spolupráce škol a sdílení kapacit pro zlepšení jejich nabídky 

 Modernizace provozu škol a snížení energetické náročnosti 

 Zlepšování kvality výuky na školách, rozvoj inkluzivního vzdělávání 

 Různorodé uplatnění EVVO ve vzdělávání a volnočasových aktivitách 
 

10.4.4.2 Opatření: Podpora otevřenosti škol pro další skupiny a aktivity 
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Vybavení školních a vzdělávacích prostor pro další účely místních komunit 

 Posílení škol jako komunitních center 

 Posílení integrace ve školách, posílení kapacit pro začlenění znevýhodněných skupin 

 Podpora spolupráce a jazykového vzdělávání 
 

10.4.4.3 Opatření: Zvýšení dostupnosti a rozvoj nových a individuálních 
forem celoživotního vzdělávání obyvatel  

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Zavádění nových a motivujících forem vzdělávání dospělých a celoživotního 
vzdělávání 

 Rozvoj vzdělávání k samostatnosti, dynamice a podnikavosti občanů 



 

 Propojení nabídky vzdělávání s podnikateli a aktuálními požadavky – flexibilně 
reagující systém 

 Rozvoj nabídky celoživotního vzdělávání pro osobní rozvoj, posílení zručnosti, 
samostatnosti a dalšího uplatnění 

 
10.4.4.1 Opatření: Péče o památky, hmotné i nehmotné kulturní dědictví  

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Podpora systémové a komunitou podporované péče o památky, památky místního 
významu 

 Rozvoj využívání všech forem místního dědictví pro propagaci regionu a posílení 
identity obyvatel 

 Zvyšování využití památek pro aktivní život komunity 
 

10.4.4.2 Opatření: Podpora identity, využití místního dědictví pro 
posilování sounáležitosti 

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Podpora aktivit na posilování vztahu lidí ke krajině, architektuře, tváři domova 
obecně 

 Mapování a sběr kulturního nehmotného dědictví a jeho využití  

 Projekty zaměřené na vyzdvižení kulturní a společenské paměti regionu a posílení 
identity  

 
 

10.4.5 Priorita: Zdravá společnost a perspektivní život obyvatel 

Strategický cíl:  
Výsledky: 
 

10.4.5.1 Opatření: Lepší kvalita a dostupnost sociálních, zdravotních a 
komunitních služeb 

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Diverzifikace, rozvoj a zkvalitnění terénních sociálních služeb 

 Propojování služeb sociálních s ekonomicky přínosnými potřebami regionu (doprava 
zaměstnanců a sociální servis, …) 

 Intenzivnější spolupráce mezi obcemi a poskytovateli a komunitní plánování 
sociálních služeb 

 Zlepšení koordinace a propojenosti služeb 

 Zlepšení dostupnosti a diverzifikace lékařské péče a návazných služeb pro zdraví 

 Intenzívnější integrace osob s hendikepy, podpora rodinám a odstranění bariér 
 

10.4.5.2 Opatření: Podpora sociální soudržnosti obyvatel sídel 
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Využít nezaměstnanosti k projektům na posílení sociálních vazeb, péče o potřeby 
dalších členů komunity a péči o místní hodnoty 

 Vzdělávání a aktivizace osob vyloučených a osob vedoucích rizikový způsob života 

 Kvalitnější a plošný monitoring patologických jevů a včasná prevence jevů 

 Diverzifikace a zkvalitnění preventivních programů pro děti a mládež, pro vyloučené 
a rizikově žijící skupiny 

 Dostupné služby předškolní a po-školní péče o děti, doplňková péče,  

 Pomoc v začleňování lidem a skupinám vyčleněným na okraji společenství 
 



 

10.4.5.3 Opatření: Rozvoj sociálního podnikání a diverzifikace zaměstnání 
pro zlepšení regionu 

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Podpora rozvoje sociálního podnikání  

 Podpora uplatnění znevýhodněných skupin (matky, absolventi, předdůchodový věk) 

 Rozvoj flexibilních pracovních míst a alternativních úvazků 

 Podpora systému místního uplatnění studentů v praxi – spolupráce škol a 
zaměstnavatelů v regionu 

 Podpora atraktivity pracovních míst pro vzdělané lidi a návrat studentů do regionu 

 Rozvoj tréninkových a startovacích projektů pro rozvoj schopností  

 Podpora začlenění osob s nízkou kvalifikací do zaměstnání 

 Služby pomáhající k zaměstnanosti  
 

10.4.5.4 Opatření: Podmínky pro zdravý životní styl  
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Výchova ke zdravému životnímu stylu ve školství i dalším vzdělávání, 

 Podpora sportovních aktivit a zázemí pro místní rekreaci – využití veřejných prostor, 
krajiny, zázemí obcí 

 Motivační systémy pro občany posilující svoji samostatnost péčí o své zdraví 

 Rozvoj ekoporadenství a environmentálního servisu a propojení se stávajícími 
službami (IC, apod.) 

 Vzdělávání, výchova a osvěta veřejnosti k osobní angažovanosti a zodpovědnosti za 
kvalitní život, prostředí, zdraví i udržitelný rozvoj  

 
10.4.6 Priorita: Zachovalé a udržitelně využívané přírodní prostředí 

Strategický cíl:  
Výsledky: 
 
 

10.4.6.1 Opatření: Zlepšení udržitelného využívání krajiny 
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Zavádění systémů do udržitelnosti zemědělského hospodaření 

 Modernizace vybavení pro kvalitní zemědělské hospodaření 

 Zlepšení udržitelnosti energetického využívání krajiny – místní zpracování plodin, 
odpadová biomasa, snížení závislostí na dotacích novými řetězci využití a 
diverzifikací plodin 

 Využití poškozených a zanedbaných ploch 

 Koncepční řešení využití zanedbaných ploch – plánování a projektování 

 Ochrana zemědělského půdního fondu před snižováním hodnoty a zástavbou 

 Rozvoj šetrných forem zemědělského využití krajiny 
 

10.4.6.2 Opatření: Moderní a společné odpadové hospodaření 
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Podpora zpracování komunitních odpadů – kompostování, třídění 

 Spolupráce v managementu odpadového hospodářství a jeho ekonomické využití 

 Propojování samospráv, správců toků a zemědělců v zajištění čistoty prostředí – 
odpadové hospodaření v čištění nivy, cestní sítě, využití kompostu pro zemědělství, 
apod. 

 Spolupráce a koordinace v čištění odpadních vod 

 Podpora nových forem zajištění čištění odpadních vod, spolupráce a komunitních 
řešení 



 

 
10.4.6.3 Opatření: Udržitelné využití přírodních zdrojů pro místní potřeby 

Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Podpora zpracovatelů dřeva a jiné biomasy v regionu – technologie, odbyt 

 Využití místních surovin pro údržbu krajiny i stavebnictví 

 Snižování spotřeby vody a zkvalitnění systému zásobování pitnou vodou 
 

10.4.6.4 Opatření: Péče o rozmanitost krajiny 
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Pasportizace krajiny a oživení možností její revitalizace a tvorby za využití tradičních 
prvků jako ovocné stromy aj. 

 Tvorba a zkvalitnění liniových struktur v krajině a zprůchodnění bariér a 
prostupnosti krajiny 

 Kvalitnější a odpovědnější využití říční krajiny pro rekreaci, zemědělství a retenci  

 Posilování retenční funkce krajiny a protipovodňové prevence, využití říční nivy 

 Odstranění starých ekologických zátěží místního významu, podpora příkladů dobré 
praxe 

 Péče o pestrost krajiny a management ekosystémů 
 

10.4.6.5 Opatření: Snižování energetické závislosti regionu 
Specifický cíl: 
Výstupy: 

 Podpora místních energetických kooperujících systémů 

 Místní a udržitelné formy využití přírodních energetických zdrojů – řeka, slunce, vítr 
– propojení na zástavbu a zanedbané plochy 

 Podpora snížení energetické náročnosti budov 

 Podpora chytrých a úsporných systémů snížení náročnosti veřejných služeb – 
osvětlení, doprava, bezpečnost 

 Místní energetické využití biomasy a odpadního tepla pro vytápění a potřeby tepla v 
podnikání 

 
10.4.7 Priorita: Spolupráce mezi lidmi a rozvojovými aktéry v území 

Strategický cíl:  
Výsledky: 

 Rozvoj přeshraniční spolupráce mezi obcemi, spolky i podnikateli 

 Tematická spolupráce mezi MAS 

 Spolupráce mezi aktivními subjekty v území a zlepšování dovedností ke spolupráci 
k rozvoji regionu 

 Spolupráce vědy a výzkumu s podnikáním, zemědělstvím a lesnictvím a 
potravinářstvím 

 Podpora přenosu a rozvoje příkladů dobré praxe 
 

10.5 Témata a zaměření spolupráce MAS 
 S MAS v sousedství podpora šetrného cestovního ruchu při využití přírodních a 

kulturních hodnot regionů (Orlické hory, Orlice, Polabí), zapojení znevýhodněných 
skupin obyvatel a jejich rovné příležitosti. 

 S vybranými MAS spolupráce na rozvoji vzdělávání pro zaměstnanost, motivace 
k místní sounáležitosti obyvatel regionů, podpora aktivního občanství a aktivního 
přístupu k životu, a rozvoji zejména u mladé generace. 

 S vybranými MAS rozvoj řemesel a zpracování místních produktů, podpora místní 
spotřeby a místního řetězce  



 

 S vybranými MAS rozvoj otevřenosti a modernizace výuky v základních a mateřských 
školách 

 S vybranými MAS rozvoj pro rodinných aktivit a propojování generací 
  



 

11 Návaznost na jiné strategické dokumenty 
 
Bude doplněno později 
 
 

12 Inspirační zdroje 
 
Bude doplněno později 

 Spolupráce mezi obcemi 

 Tematická spolupráce mezi regiony – konkrétní projekty spolupráce spolků, 
podnikatelů 

 Vzdělávání a osvěta v otázkách veřejné správy, služeb, vzdělávání, péče o prostředí – 
spolupráce s odborníky ze škol, rozvojových agentur, zahraničních regionů 

 Zahraniční zkušenosti 
 

13 Integrační prvky 
 
Bude doplněno později 
 
 

14 Inovace 
 
Bude doplněno později 
 
 

15 Měřitelné indikátory přiřazené ke 
stanoveným cílům 

 
Bude doplněno později 
 
  



 

 

16 Přílohy: 
 
 

1. Statut společnosti NAD ORLICÍ o.p.s. 
2. Komunitní projednávání – veřejná setkání. 
3. Dotazník k Anketě občanů 
4. Anketa občanů – vyhodnocení 
5. Anketa občanů – tabulky a grafy 
6. Dotazník k Řízenému rozhovoru se starosty/zastupiteli 

 


