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1. Úvod 
Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem, zakotvený v zákoně č. 

128/2000 Sb., o obcích. Je to hlavní nástroj pro řízení rozvoje obce. Formuluje 

představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých 

představ.  

Program rozvoje obce zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná 

řešení, zvyšuje připravenost obcí k podání žádosti o dotační podporu a zvyšuje 

šance získat finanční prostředky z různých fondů. Je podkladem pro cílený a 

zdůvodněný územní průměr rozvojových aktivit v územním plánu, podkladem pro 

rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech a v neposlední řadě podporuje 

vytvoření platformy spolupráce subjektů v obci.  

Rozvojový dokument obce je složen ze tří částí: analytická část, návrhová část a 

výsledky dotazníkového šetření.  

Analytická část – představuje současný stav obce, souhrn důležitých oblastí, které 

ovlivňují rozvoj obce jako takové. Jde o komplexní zhodnocení stávající situace a 

určení problematických oblastí. Na základě zhodnocení jednotlivých oblastí byla 

vytvořena SWOT analýza, která je spolu s analytickou částí výchozím bodem pro 

zpracování návrhové (strategické) části. 

Návrhová část – popisuje, jakým způsobem lze dosáhnout rozvoje. Byly nastaveny 

cíle a opatření, při jejichž plnění by mělo dojít k plánovaným výsledkům. Děje se tak 

prostřednictvím konkrétních aktivit, které jsou definované u jednotlivých opatření.   
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A .  A N A L Y T I C K Á  Č Á S T  

 

2. Charakteristika obce 

2.1 Základní informace o obci 
Rychnov na Moravě 

Kraj: Pardubický    PSČ: 569 34 

Okres: Svitavy    Nadmořská výška: 355 m. n. m. 

Správní obvod: Moravská Třebová První písemná zmínka: rok 1365 

Katastrální výměra: 2359 ha  GPS souřadnice: 49.829146N, 16.640109E 

Počet obyvatel: 634    Adresa OÚ: Rychnov na Moravě 63 

Webové stránky: www.rychnovnm.cz 

 

2.2 Poloha obce 
Obec Rychnov na Moravě je táhlá, šest kilometrů 

dlouhá vesnice s tradičním uspořádáním domů podle 

původního německého obyvatelstva. Katastr obce se 

rozkládá na ploše 2359 ha. Leží v severní části 

Moravskotřebovské plošiny, mezi městy Moravskou 

Třebovou 

a Lanškrounem. Na východě sousedí s 

Lanškrounskou kotlinou, jejíž pozici 

vymezuje řada vrchů, z nichž 

nejnápadnější je úzký hřbet 

Rychnovského vrchu – 560m. Obec 

Rychnov na Moravě katastrálně sousedí 

se sedmi obcemi. Radišov, Mladějov na 

Moravě, Květná u Lukové, Žichlínek, 

Třebařov a Kunčina.   

http://www.rychnovnm.cz/
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Obec Rychnov na Moravě se nachází v okrese Svitavy v Pardubickém kraji. Celá 

zástavba obce, jakož i téměř celé její katastrální území leží na Moravě, ale okrajové 

části několika parcel při severní hranici původně náležely ke katastru sousední obce 

Žichlínku a tak v současnosti obec přesahuje i do Čech. Na severním úbočí 

Rychnovského vrchu je poutní místo a tvoří jej Mariánská studánka a kaple s 

obrazem panny Marie Mariazellské. V obci bylo vybudováno koupaliště a tenisové 

kurty. V Rychnově se křižují značené trasy lokálních cyklostezek. První písemná 

zmínka o obci je z roku 1365 a byla součástí moravskotřebovského panství. V roce 

1490, jsou uváděny dvě obce, a to Horní a Dolní Rychnov. V roce 1410 byla v obci 

zřízena dědičná rychta a již v roce 1570 byl vybudován v Rychnově pivovar. 

Dominantou obce je barokní Kostel sv. Mikuláše, jež byl postaven v místech kde 

stávala kaple z 15. století. Areál kostela a hřbitova je obehnán hřbitovní zdí se 

střílnami a vstupní barokní bránou z 18. století. V sousedství kostela stojí barokní 

farní budova. V Rychnově se dochovalo několik roubených domů. Dalšími 

památkami v obci jsou kříže, socha panny Marie Immaculaty, socha svatého Jana 

Nepomuckého, socha svatého Rocha, sousoší Nejsvětější Trojice a morový sloup. V 

Rychnově se dochovala budova bývalé rychty. 

Obec Světová strana Délka katastrální hranice 

Žichlínek S cca 4,2 km 

Květná u Lukové SZ cca 2,2 km 

Trpík SZ cca 42 m 

Mladějov na Moravě JZ cca 4,6 km 

Radišov J cca 2,8 km 

Třebařov JV cca 6,6 km 

Kunčina JZ cca 1,1 km 

 
Tabulka č. 1: okolní obce a jejich hranice 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Vodní toky a plochy na území obce 

Obcí se táhnou tři vodní toky, Rychnovský, Červený a Radišovský potok.  

Severní část obce sousedí s největším suchým poldrem v České republice. Nachází 

se u soutoku Moravské Sázavy a Lukovského potoka, jižně od obce Žichlínek, 

v katastrálním území Žichlínek a Rychnov na Moravě. Plocha zátopy je 166,0 ha. 

Tento poldr slouží k zadržení povodňové vody Moravské Sázavy a má tak snížit 

kulminační průtok stoleté povodně. Poldr Žichlínek je významný z hlediska 

protipovodňové ochrany měst Litovel a Olomouc, ale i dalších obcí podél toku 

Moravské Sázavy a řeky Moravy. 

 

 

Vrcholy a kopce na území obce 

Za východním okrajem obce se rozléhá dančí obora, za níž se rozprostírá přírodní 

památka Rychnovský vrch. Jde o místo opředené dávnými zkazkami a pověstmi 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soutok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_S%C3%A1zava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lukovsk%C3%BD_potok_(p%C5%99%C3%ADtok_Moravsk%C3%A9_S%C3%A1zavy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDichl%C3%ADnek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychnov_na_Morav%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kulminace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFtok_vodn%C3%ADho_toku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Litovel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava_(%C5%99eka)
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inspirovanými neobvyklou 

tvářností vrcholem kopce. 

Ten je totiž asi v kilometrové 

délce rozdvojen a ve 

sníženině mezi hřbety jsou 

mokřinové pánvičky s 

drobnými jezírky. Zajímavým 

ho ale činí i tajemné dunění, 

které se kdysi ozývalo z jeho 

útrob. Odtud kopec dostal 

jméno - Jezerní hora či 

Jezerní hřbet. Dnes tu najdeme tři zarůstající bahnité pánvičky, ve kterých se občas 

drží voda. Největší je asi osmdesát metrů dlouhá, ale velice úzká. Příčinou vzniku 

jezerních pánviček je právě rozdvojení vrcholové části kopce, patrně vlivem 

tektonických procesů (kopec je tvořen vzpříčenými vrstvami křídových jílovců a 

pískovců), možná díky pohybu horninových bloků na příkrém svahu. 

Nejvyhledávanějším místem na severovýchodním úbočí kopce je nyní kostelík v 

lesním úžlabí s Mariánskou studánkou. I ta je opředena pověstí, tentokrát o 

„léčivých“ účincích zdejšího pramene. 
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2.3 Symboly obce 
Znak 
V červeno-modře polceném štítě srdce kvetoucí třemi šestilistými 

květy na stoncích s listy, vše stříbrné, provázené po stranách po 

jedné stříbrné kouli a v srdci modro-červeně polcenou koulí.  

Vlajka 

Modrý list s červeným třetinovým žerďovým pruhem. Na dělící lince 

srdce kvetoucí třemi šestilistými květy na stoncích s listy, vše bílé, 

provázené po stranách po jedné bílé kouli a v srdci modro-červeně 

svisle dělenou koulí. Poměr šířky k délce je 2:3.“ 

2.4 Historie obce 
Období středověku a válek husitských 

Středověká kolonizace Moravskotřebovska byla spojena s Borešem z Rýzmburka z 

rodu Hrabišiců. Po vymření rodu se panství stalo majetkem krále Jana 

Lucemburského. V r. 1410 se postavila v Rychnově dědičná rychta, k níž patřila 

krčma, kovárna, pekařství, řeznictví, dvě obuvnické dílny a mlýn. V roce 1486 se 

vybudovala zdejší fara. Před třicetiletou válkou bylo v Rychnově 87 usedlostí, ale po 

válce počet obyvatel v kraji poklesl vlivem válečných událostí a morové epidemii. V 

Rychnově padlo za oběť této epidemii v r. 1715 93 osob, z té doby pochází morový 

sloup před hasičskou zbrojnicí. V Rychnově byla roku 1802 zbořena stará školní 

budova s výjimkou chlévů a stodoly a roku 1802 se nechala postavit škola nová, 

která měla č. p. 174. Roku 1804 bylo v obci 180 chlapců a 164 děvčat, z nichž školu 

navštěvovalo pouze 106 žáků. Obecná škola je doložena z roku 1848. Nová (nynější 

školní budova) byla postavena v r. 1875 a uvádí se jako čtyřtřídní. Koncem 

feudálního období žilo v Rychnově 1670 obyvatel, byla zde škola, myslivna, 2 

hospody, 2 mlýny a 7 kramářů. Byla dokončena stavba silnice spojující Moravskou 

Třebovou a Lanškroun. V roce 1831 ale vypukla v kraji epidemie cholery. V 

Rychnově podlehlo této epidemii 66 lidí. 
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1. 1. 1850 vznikl nový správní útvar, politický okres Moravská Třebová. Obec 

Rychnov byla jeho součástí v rámci soudní správy součástí soudního okresu 

Moravská Třebová. Rychnov se stal v polovině 18. st. význačným poutním místem, 

zvaným někdy „nový Mariazell”. Největšího rozsahu dosáhla účast poutníků v 60. 

letech 18. století, ale už počátkem následujícího věku jejich počet ustával. Velkou 

slávu zažil Rychnov ještě o mariánském svátku v září 1850, kdy se slavilo sté výročí 

přenesení zázračné sošky z lesa do kostela. 

  
Památky v obci 
Dominantou obce je kostel sv. Mikuláše, doložený roku 1486, dnes jej vidíme v 

barokní podobě z roku 1729. Nechal ho postavit majitel panství Liechtenstein. Kolem 

kostela se nachází hřbitov s barokní zdí a kamennou bránou z téže doby. 

Nedaleko stojí pozdně barokní patrová fara z roku 1777 a také sloup Nejsvětější 

Trojice z roku 1763. Stará rychta založena roku 1410 v současné době nemá využití 

a vzhledem k havarijnímu stavu je plánována kompletní rekonstrukce. Další 

památkou je poutní kaple Mariánská Studánka na Rychnovském vrchu s pramenem 

pitné vody s údajně zázračnou mocí. Původní kaple byla postavena v roce 1850, 

zvětšena v roce 1867 a dnešní podoba je z roku 1931. Jedná se o starobylé poutní 

místo k Panně Marii. 
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Sousední obce 

Radišov 

Radišov je vesnice, část obce Staré Město v okrese Svitavy. Ves měla původně 

německé osídlení. První písemné záznamy o obci pocházejí z roku 1375. Po roce 

1945 je v ní české a moravské osídlení. Dominantou obce je kaple při silnici k 

Lanškrounu. Od roku 1850 byla, stejně jako ostatní obce, spadající pod správu obce 

Staré Město, začleněna do 

politického okresu Moravská 

Třebová. Další správní vývoj 

obce Radišov je stejný, jako u 

ostatních obcí 

Moravskostřebovska. Roku 1960 se 

Radišov stává osadou obce 

Staré Město. 

Obyvatelstvo se živilo převážně zemědělstvím, ale i řemesly a živností. V 19. století 

se eviduje hospoda, zpočátku 20. století zde byl mimo hostince, obchody s obilím, 

drůbeží, vepřovým dobytkem, smíšeným zbožím a vetešnictvím i řemesla jako kovář 

a krejčí. V obci byla také škola. Ta ale byla přesunuta do Starého Města, kde byla i 

pošta. V roce 1927 zde proběhla elektrifikace, vodovod byl položen v roce 1930. 

Spolková činnost v Radišově byla menšího charakteru. Působila zde od roku 1902 

místní skupina Spolku severomoravských Němců a od roku 1922 spolek pěvecký. 

Žichlínek 

Obec Žichlínek je vesnice ležící přibližně 2 km jihovýchodně od Lanškrouna na cestě 

do Moravské Třebové. Žije zde 995 obyvatel. Celá zástavba obce, jakož i téměř celé 

její katastrální území leží v Čechách, ale několik parcel při jižní hranici obce původně 

náleželo ke katastru sousední obce Rychnov na Moravě a tak území obce zasahuje 

v současnosti i na Moravu. Za nejpříznivější okolnosti budoucího rozvoje vesnice lze 

označit bezprostřední kontakt a návaznost na město Lanškroun, provedení 

plynofikace obce, výstavba kanalizace s napojením na čističku odpadních vod, 

fungující veřejný vodovod, rozvod televizního kabelového vysílání a solidní občanské 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A9_M%C4%9Bsto_(okres_Svitavy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Svitavy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lan%C5%A1kroun
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parcela
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychnov_na_Morav%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
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zázemí. Občané mohou využívat 

knihovnu, 2 kulturní zařízení, 

mateřskou a základní školu, prodejnu 

potravin, pohostinství a ke sportu 2 

hřiště a tělocvičnu. Spolkovou činnost v 

místě zastupují dobrovolní hasiči, 

myslivecké sdružení a tělovýchovná 

jednota. K hojně navštěvovaným akcím 

patří hasičský a myslivecký ples, 

vinobraní, rybí hody, diskotéky, pálení čarodějnic a různorodá sportovní utkání. 

Mladějov na Moravě 

Mladějov na Moravě se řadí ke členům sdružení obcí Region Moravskotřebovska a 

Jevíčska, jenž si klade za cíl hájení oprávněných ekonomických, sociálních, 

společenských a kulturních zájmů obyvatel regionu, řešení problémů přesahujících 

rámec a možnosti jednotlivých obcí. V současné vesnici mohou občané využívat 

kulturní zařízení, obecní úřad, knihovnu, mateřskou školu, prodejnu se smíšeným 

zbožím, restaurační zařízení a ke sportu dvě hřiště. K vyhlášeným společenským 

akcím patří zdejší tradiční vzpomínkové oslavy památky padlých vojáků na všech 

frontách 1. světové války pod názvem Mladějov - Blosdorf 1915, kdy proti sobě 

nastoupí v bitevní ukázce Rakušané a Rusové, aby připomněli hrůzy války, uctili 

padlé a připomněli, že války se dotýkají především těch, kteří za ně nemohou. Již od 

rána bývá v provozu parní průmyslová dráha. Na návštěvníky čeká celodenní 

program, v němž jsou zařazeny výjevy ze starého mocnářství, dobová hudba či 

výstava historické techniky. Průmyslové 

muzeum koná prohlídky svých expozic 

po návratu každého parního vlaku do 

Mladějova. U Pomníku obětem 1. 

světové války se koná pietní akt za 

účasti historických jednotek. Celodenní 

program vrcholí večerní zábavou, Noční 

jízdou a slavnostním ohňostrojem.  
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3. Obyvatelstvo 

3.1 Demografický vývoj v obci 
3.1.1 Vývoj počtu obyvatel 

Při prvním sčítání lidu roku 1869 měla obec Rychnov na Moravě dohromady 1645 

obyvatel. V letech 1880 a 1890 byl dokonce počet obyvatel za hranicí 1754 obyvatel. 

Další roky se pak ale stav snižoval. Největší propad ale obec zaznamenala v roce 

1950, kdy se stav obyvatel snížil z 1402 na pouhých 785. Lze předpokládat, že za 

touto sestupnou tendencí je historický fakt, kdy došlo k vystěhování německého 

obyvatelstva. Nejméně obyvatel však měla obec v letech 2001, kdy se celkový počet 

dostal pod hranici 600 obyvatel. 

 
Tabulka č. 2: Historický vývoj počtu obyvatel 1869 – 2018 
Zdroj: Historický lexikon obcí 1869 – 2011 
 

Přirozený přírůstek a saldo migrace 
Přirozený přírůstek je rozdíl mezi počtem obyvatel narozených a zemřelých. Na 

grafu č. 1 můžeme sledovat od roku 2007 hodnoty přirozeného přírůstku. 
 

Graf č. 1: Vývoj přirozeného přírůstku od roku 2007 – 2018 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování  

Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2018 
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Saldo migrace je rozdíl mezi obyvateli odstěhovanými a přistěhovanými do obce. 

V letech 2007– 2015 se migrační přírůstek pohyboval v kladných hodnotách mimo 

rok 2007, 2011 a 2015, kde záporná hodnota dosáhla až -13. Od roku 2016 se saldo 

migrace posouvá velkým rozdílem do kladných hodnot, kde nejsilnější je rok 2017. 
Graf č. 2: Vývoj migračního přírůstku od roku 2007 – 2018 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Celkový přírůstek je součet přirozeného přírůstku a salda migrace. V obci Rychnov 

na Moravě je vývoj celkového přírůstku značně kolísavý. Vzrůstající počet obyvatel 

zaznamenala obec v roce 2008, od roku 2009 – 2010 celkový přírůstek obyvatel 

klesá a v roce 2011 jde do záporných hodnot. Od roku 2011 – 2014 se vývoj dostal 

zpátky do kladných hodnot. Rok 2015 znamenal pro obec rok s největším úbytkem 

obyvatel. Od roku 2016 se ale celkový migrační přírůstek vyhoupnul do největších 

kladných čísel od roku 2007.   
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Graf č. 3: Vývoj celkového přírůstku od roku 2007 – 2018 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Pro porovnání vývoje počtu obyvatel v Rychnově na Moravě s většími územně 

samosprávnými celky byl vytvořen graf, na kterém je patrné, že vývoj počtu obyvatel 

v Rychnově na Moravě je značně kolísavý na rozdíl od ORP Moravská Třebová. 

Obec však od roku 2010 převyšuje nárůst obyvatel nad ORP Moravská Třebová. 

 

Graf č. 4: Porovnání vývoje počtu obyvatel s vyšším územně samosprávným celkem 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování  
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3.1.2 Struktura obyvatelstva 

Struktura obyvatelstva je dělena dle pohlaví, věku a vzdělání. 

Dle pohlaví 
V obci Rychnov na Moravě převažují od roku 2013 jednoznačně muži. Převaha 

mužského pohlaví je v každém roce v řádu desítek. Největší převahu muži získali 

hned v roce 2013, naopak nejmenší rozdíl mezi muži a ženami nastal v roce 2017. 

Graf č. 5: Obyvatelstvo dle pohlaví 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 
Dle věkové struktury 
Dle ČSÚ je věková struktura obyvatelstva rozdělena na tři skupiny: děti do 14 let, 

občané od 15-64 let a senioři nad 65 let. Vždy je nejpočetnější skupinou 

obyvatelstva ve skupině 15-64 let. Ukazatelem stáří obyvatelstva v obci je počet dětí 

do 14 let a senioři nad 65 let. V letech 2013 – 2017 byl počet dětí a seniorů v obci 

téměř totožný, pouze v letech 2015 a 2016 počet seniorů převyšoval počet dětí v 

obci. Počet seniorů v obci stále přibývá.   
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Graf č. 6: Věková struktura obyvatelstva 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 

Další ukazatelem stáří obyvatel je průměrný věk občanů. V následující tabulce je 

znázorněn průměrný věk obyvatel od roku 2013. V tomto roce byl průměrný věk 

občanů v obci 41,7 let. V roce 2017 je to 41. Průměrný věk zůstává kolem 41 a 42 

let. 

 
Graf č. 7: Průměrný věk obyvatelstva od roku 2013 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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V grafu je znázorněno porovnání věkového průměru obyvatelstva obce Rychnov na 

Moravě s dalšími územně správními celky. Oproti vyšším celkům je průměrný věk v 

obci kolísavý a klesá. Nejhůře na tom je ORP Moravská Třebová, kde výše 

věkového průměru dosahuje k 44 letům.  

 

Graf č. 8: Porovnání věkového průměru obyvatelstva s územně samosprávnými celky 
Zdroj: ČSŮ, vlastní zpracování 
 

Souhrn demografického vývoje obyvatelstva 

V obci je aktuálně k 1. 1. 2019 634 občanů. Je to o tři občany méně než na začátku 

roku 2018, jedná se tedy o mírně kolísavý ukazatel. Posledních 6 let se ale počet 

obyvatel drží okolo 600 občanů. Ohledně věkového složení obyvatel převládá 

mužská populace nad 15 let. 
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3.2 Sociální situace v obci 
V obci Rychnov na Moravě je možnost ubytování v ubytovně Na Rychtě, která nabízí 

celoroční ubytování pro rodiny s dětmi, cyklisty, turisty, pracovníky stavebních i 

jiných firem. Prostory ubytovny jsou vhodné také pro pořádání soustředění a 

sportovních turnajů s využitím přilehlé tělocvičny. Zařízení je situováno v centru obce 

v multifunkčním areálu spolu s mateřskou školou a jídelnou. 

3.3 Spolková činnost a další činnosti v obci 
V obci působí tyto spolkové činnosti: 

Myslivecké sdružení Rychnov na Moravě 

Myslivecké sdružení Rychnov na Moravě je sdružení bez honitby. Vlastní 

mysliveckou chatu a rybník. Myslivecké sdružení bylo založeno v roce 1948. Část 

členů sdružení má vystavené povolenky honebním společenstvem, které vlastní a 

provozuje honitbu ve vlastní režii v katastrálním území obce. Jedná se o firmu ZOS 

Rychnov na Moravě, která zároveň vlastní oboru, ve které chová daňky a muflony. 

Myslivecké sdružení se podílí na kulturním životě v obci, jak pořádáním vlastních 

akcí, tak účastí na akcích pořádaných obcí. 

 
Klub chovatelů 
V obci byl obnoven zájmový spolek klubu chovatelů, členové je věnují převážně chovu 

králíků a drůbeže. 

 

Klub zdatných seniorů 
Neregistrovaný spolek občanů důchodového věku, který se výraznou měrou podílí na 

pořádání kulturních akcí v obci. Členkami jsou převážně ženy. 

 

Sbor dobrovolných hasičů 
Sbor dobrovolných hasičů má v obci již více jak 140-ti letou historii. Jednotka SDH 

zajišťuje obci základní požární ochranu, ale také se účastní hasičských závodů. SDH 

se podílí na kulturním životě v obci, jak pořádáním vlastních akcí, tak účastí na 

akcích pořádaných obcí. 
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Stáj 2M z.s – dětské kroužky u koní pro začátečníky i pokročilé, individuální ježdění, 

výcvik, vyjížďky do terénu, ježdění pro všechny věkové kategorie, soustředění u koní. 

 

Římskokatolická farnost Rychnov na Moravě 
Místní farnost má ve své správě faru, kostel sv. Mikuláše a poutní kapli Mariánská 

studánka.  

SK stolní tenis Rychnov na Moravě, Mladějov  

Včelařský spolek 

 

3.3.1 Spolupráce spolků a obce 

Obec spolupracuje a podporuje aktivní spolky v obci. Ze strany obce jsou bezúplatně 

poskytovány prostory pro činnosti a konání akcí. Na žádost spolků jsou poskytovány 

finanční příspěvky a dotace na činnosti a pořádání akcí.  

3.4 Informovanost občanů 
Obec své občany informuje pomocí místního rozhlasu, mobilní aplikace „Česká 

obec“, webových stránek www.rychnovnm.cz a Facebooku.  

Obec vydává jedenkrát za dva měsíce místní zpravodaj „Rychnovské listy“. 

 

  

http://www.rychnovnm.cz/
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4. Hospodářství 

4.1 Ekonomická situace  
K 31. 12. 2018 v obci působilo celkem 93 registrovaných podniků, z toho bylo 

zjištěno 42 aktivních. Jedná se o fyzické i podnikatelské osoby. Podle tabulky, kde 

jsou podnikatelské subjekty rozděleny do odvětví, je nejvíce zastoupen průmysl, 

stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel.  
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Tabulka č. 3: Podnikatelské subjekty v obci 

Zdroj: ČSŮ 

V obci je prodejna se smíšeným zbožím, ubytování, pohostinství a Autoškola 

Poledno. 

OSVČ jako: truhlářství, tesařství, klempířství, pokrývačství, opravy motorových 

vozidel, účetní služby, údržba zeleně, prodej krmných směsí pro domácí zvířata a 

další.  

Tabulka č. 4: Právnické a fyzické osoby v obci  

Zdroj: ČSÚ 

 

Dle právní formy v obci převažují OSVČ – fyzické osoby. Některé údaje na stránkách 

ČSÚ jsou nedostupné, proto tyto údaje nejsou zavazující. 
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4.2 Trh práce 
Následující tabulky znázorňují počty nezaměstnaných občanů v jednotlivých 

měsících za poslední dva roky. Měsíce prosinec až únor 2017 – 2018 vykazují vyšší 

procento nezaměstnanosti než v jiných měsících. Je to dáno faktem, že přes zimu 

jsou lidé většinou v evidenci na Úřadu práce, protože jejich povolání nebo 

zaměstnání neumožňuje pracovat v zimních měsících. Po porovnání 

nezaměstnanosti v roce 2017 a 2018 nezaměstnanost klesá.  

 

  

Rok Měsíc Dosažitelní 
uchazeči 15 - 64 

Obyvatelstvo 15 - 
64 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob 

Volná 
místa 

 Leden 36 383 9,4 % 0 

 Únor 39 383 10,2 % 1 

 Březen 34 383 8,9 % 1 

 Duben 24 383 6,3 % 1 

 Květen 23 383 6,0 % 1 

2017 Červen 13 383 3,4 % 11 

 Červenec 12 383 3,1 % 10 

 Srpen 8 383 2,1 % 10 

 Září 12 383 3,1 % 10 

 Říjen 12 383 3,1 % 10 

 Listopad 15 383 3,9 % 10 

 Prosinec 19 383 5,0 % 1 
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Tabulka č. 5: Nezaměstnanost v obci rok 2017 - 2018 

Zdroj: ČSÚ 

 

Dle poskytnutých informací většina občanů obce Rychnov na Moravě vyjíždí za prací 

do okolních obcí. Obyvatelé obce dojíždí nejčastěji do Moravské Třebové, 

Lanškrouna a Svitav. Obec se snaží každoročně zaměstnat pracovníky na veřejně 

prospěšné práce. Jde o občany registrované na Úřadu práce. 

  

Rok Měsíc Dosažitelní 
uchazeči 15 - 64 

Obyvatelstvo 15 - 
64 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob 
Volná místa 

 Leden 18 383 4,7 % 1 

 Únor 17 383 4,4 % 2 

 Březen 22 383 5,7 % 1 

 Duben 21 383 5,5 % 1 

 Květen 19 393 4,8 % 1 

2018 Červen 20 393 5,1 % 0 

 Červenec 19 393 4,8 % 0 

 Srpen 17 393 4,3 % 0 

 Září 14 393 3,6 % 0 

 Říjen 17 393 4,3 % 0 

 Listopad 16 393 4,1 % 0 

 Prosinec 21 393 5,3 % 0 
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4. 3 Cestovní ruch 
Za velký potenciál cestovního ruchu lze uvést obecní koupaliště. Koupaliště Rychnov 

na Moravě je krásný, prostorný a udržovaný areál, kterému dominuje přírodní 

odstupňovaný bazén o velikosti 50 x 25 m. U bazénu jsou sprchy s teplou vodou, 

skluzavka pro děti, brouzdaliště pro děti do 6 let a skokánky. V horní části areálu lze 

využít tenisové kurty, hřiště na basket, ping pongové stoly a trampolínu. Jsou zde i 

dvě pískoviště a spousta prvků pro děti, v areálu jsou i venkovní fitness prvky. 

Vybavení pro tyto sporty lze zapůjčit zdarma stejně jako slunečníky. K občerstvení 

slouží kiosek, který je otevřen o prázdninách každý den od 11:00 do 19:00. Kiosek 

nabízí nanuky, cukrovinky, nápoje a jídla za příjemné ceny. Koupaliště slouží 

především k volnočasovým aktivitám, odpočinku, relaxu nebo posezení. V zimě, 

když voda zamrzne, slouží koupaliště jako veřejné kluziště se stánkem. 

Obec zde pořádá obecní akce jako např. Vítání a ukončení prázdnin, Den dětí, 

Pálení čarodějnic, turistické akce Rychnovský Šlapák a akci pro pejskaře 

Rychnovská tlapka. Všechny tyto akce jsou v režii doprovodných herních stanovišť 

pro děti i dospělé, možnosti vyzkoušet si střelbu z různých zbraní, jízda na koni, 

přechod přes lávku nad vodou, děti si mohou vyzkoušet aquazorbing.  
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Obec pořádá i akce pro dospělé, například Den otců, který je doprovázen soutěžemi 

pro tatínky. Všech akcí se účastní pracovníci obce jako pořadatelé. 

V obci funguje ubytovna na Rychtě, která nabízí celoroční ubytování pro rodiny s 

dětmi, cyklisty, turisty, pracovníky stavebních i jiných firem. Prostory ubytovny jsou 

vhodné také pro pořádání soustředění a sportovních turnajů s využitím přilehlé 

tělocvičny. Zařízení je situováno v centru 

obce v multifunkčním areálu spolu s 

mateřskou školou a jídelnou. V 

bezprostřední blízkosti ubytovny je 

autobusová zastávka, pošta a dětské hřiště. 

Ke sportovnímu vyžití slouží tělocvična v 

budově ubytovny i fotbalové hřiště. 

Stravovat se lze ve školní jídelně v budově 

ubytovny.  

Obcí prochází cyklostezky, které každoročně využívá množství cyklistů. První 

cyklotrasa č. 4062 je 19km dlouhá. Začíná ve Starém Městě, pokračuje přes 

Radišov, Rychnov na Moravě, Mladějov na Moravě, Trpík, Damníkov až na 

Třebovické sedlo. Tato stezka je vhodná pro všechny typy bicyklů a spojuje 

Ústeckoorlicko a Moravskotřebovsko. Druhá cyklostezka č. 4190 je 10km dlouhá, se 

střední obtížností a taktéž vhodná pro všechny druhy bicyklů. Vede od bodu Pod 

Korunou, přes Korunu, Třebařov až do Rychnova na Moravě, kde je rozcestí u 

Moravské Sázavy. Zde je další zajímavostí Žichlínský poldr. Odtud se dá dojet do 

Rychnova na Moravě nebo pokračovat po cyklostezce do Lukové nebo Žichlínku. 

Zajímavými turistickými zastávkami v obci může být: 

Mariánská studánka 
Poutní kaple „Mariánská Studánka" se nachází na Rychnovském vrchu. Kaple s 

pramenem pitné vody s údajně zázračnou mocí. Původní kaple zde byla postavena v 

roce 1850, zvětšena v roce 1867, dnešní podoba je z roku 1931. Jedná se o 

starobylé poutní místo k Panně Marii. 

http://www.rychnovnm.cz/subjekt/skolni-jidelna
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Barokní kostel sv. Mikuláše 
Nynější barokní kostel sv. Mikuláše, biskupa, pochází z roku 1730. Nechal ho 

postavit majitel panství Liechtenstein. Je to prostá jednolodní stavba s věží s 

hodinami v průčelí a s bohatou rokokovou výzdobou uvnitř. Na hřbitovní zdi vedle 

kostela jsou empírové epitafy s náhrobními kameny. 

Rychnovský vrch 
Rychnovský vrch se tyčí Poblíž Rychnova na Moravě, mezi Moravskou Třebovou a 

Lanškrounem. Jde o místo opředené dávnými zkazkami a pověstmi inspirovanými 

neobvyklou tvářností vrcholem kopce. Ten je totiž asi v kilometrové délce rozdvojen 

a ve sníženině mezi hřbety jsou mokřinové pánvičky s drobnými jezírky. Zajímavým 

ho ale činí i tajemné dunění, které se kdysi ozývalo z jeho útrob. 

Rychnovská fara 
Fara byla postavena v roce 1777, v letech poutnické slávy Rychnova. Jedná se o 

impozantní poschoďovou budovu s dvanácti místnostmi. 

Soubor soch a sousoší 
Kamenné sochy se v Rychnově nachází celkem čtyři. Socha neposkvrněné Panny 

Marie Immaculaty, socha sv.Rocha z r. 1717, jako ochránce proti moru, socha 

Neposkvrněného početí z r.1717, barokní skupina Nejsvětější trojice na sloupu z 

roku 1763 

RyLes - Na paloučku 
Na lesním pozemku, který vlastní obec Rychnov 

na Moravě vybudovala parta nadšenců se 

souhlasem obce Bike Park „RyLes – Na 

paloučku“, který je určen k adrenalinovým 

sjezdům na horských kolech i k příjemným 

procházkám. Vstup do tohoto parku je volný, na 

vlastní nebezpečí. 
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5. Infrastruktura 

5.1 Technická infrastruktura 
Vodovod 
V obci je vybudovaný vodovod, který je majetkem obce, tento majetek obce vložila 

do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska a provoz zajišťuje firma 

VHOS a.s., Moravská Třebová. V roce 2000 bylo zásobeno 389 obyvatel, ve výhledu 

v roce 2020 se předpokládá se zásobením 565 obyvatel. Vlastní zásobování obce 

pitnou vodou je gravitačně z obecního vodojemu v Mladějov, přes rozvodnou síť 

obce Mladějov. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch. V 

případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje budou využívány 

další zdroje. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno na 

pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. Voda pro veřejnou 

potřebu (na pití a vaření) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – 

Moravská Třebová – Červená Hospoda, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km, v 

blízkosti obce Linhartice. Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní 

zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího 

rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj. 

Kanalizace a ČOV 

Zástavba obce Rychnov na Moravě je situována v úzkém pásu po obou stranách 

Rychnovského potoka. V obci je zemědělský podnik - ZOS s.r.o. (odpadní vody z 

výroby likvidovány v zemědělství). Není zde žádná kanalizace. Splaškové odpadní 

vody od obyvatel jsou ze 40 % odváděny do žump s odvozem, ze 60 % jsou po 

předchozím předčištění v septicích zaústěny do potoka. Navrhuje se vybudovat 

oddílnou tlakovou splaškovou kanalizaci. U každé připojené nemovitosti bude 

samostatná tlaková čerpací stanice. Při budování tlakové kanalizace bude síť 

větvená. Hlavní tlaková stoka bude uložena po levé straně v zahradách vedle 

komunikace a níže položená místa budou postupně napojována buď jednotlivě nebo 

podružnými větvemi z území podél potoka. Pod komunikacemi se budou provádět 

protlaky. Tlaková kanalizace je uložena v hloubkách 1,2 - 1,5 m. Celková délka 
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tlakové kanalizace bez přípojek bude cca 9841 m. Celkový počet domovních 

tlakových čerpacích stanic bude 219ks. 

Elektrifikace 

V obci je rozvod elektřiny v převážné části nadzemní vedení.  

Plynofikace 

Obec Rychnov na Moravě je plynofikována. 

Veřejné osvětlení 

V obci je veřejné osvětlení LED s nadzemním rozvodem, se svítidly převážně 

osazenými na betonových sloupech. 

Rozhlas 

Rozhlas byl v obci pořízen v roce 1992. Po obci je rozmístěno 45 reproduktorů, které 

jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení.  

Internet a mobilní operátoři 

V obci provozují internet firmy: Omega tech, Fofrnet 
Signál mobilních operátorů je v obci dostačující.  

Nakládání s odpadem 

Obec Rychnov na Moravě má sběrný dvůr. Pro občany jsou k dispozici kontejnery 

na sklo, plast a papír. Obec má smlouvu s Technickými službami Moravská Třebová 

na odvoz směsného odpadu, velkobjemného odpadu a plastů. Odvoz skla je zařízen 

firmou LIKO Svitavy. Sběr a odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec v rámci 

sběrného dvora. Bioodpad je ukládán do 4 kontejnerů, vývoz a využití zajišťují 

ovocné školky Michálek Lanškroun. 
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5.2 Dopravní infrastruktura 
 

Komunikace 

Obcí prochází komunikace IIII. třídy č. 36810 ze směru Lanškroun směrem na Staré 

Město a komunikace směr Mladějov na Moravě. 

Stav místních komunikací je vcelku uspokojivý. Jsou ale vytipovány lokality pro 

obnovu komunikací. Pro obnovu těchto komunikací obec potřebuje dotační 

prostředky nebo zřízení finančního úvěru. Přístup na jednotlivé soukromé pozemky 

je prozatím dostačující, stejně tak vytvořená síť účelových polních komunikací. 

Intenzita dopravy v obci 

V obci je intenzita dopravy vcelku nízká. Komunikace III/36801 Rychnov na Moravě - 

Staré Město přesáhla hranici 1000 aut/24h a dle sčítání patří tato komunikace do 

kategorie v rozmezí 1001-3000 aut/24h. 

5.2.1 Bezpečnost dopravy 

Cyklotrasy a cyklostezky 
Obcí prochází dvě cyklostezky. První cyklotrasa č. 4062 začíná ve Starém Městě, 

pokračuje přes Radišov, Rychnov na Moravě, Mladějov na Moravě, Trpík, Damníkov 

až na Třebovické sedlo. Druhá cyklostezka č. 4190 vede od bodu Pod Korunou, přes 

Korunu, Třebařov až do Rychnova na Moravě, kde je rozcestí u Moravské sázavy a 

odtud se dá dostat do Lukové nebo Žichlínku. 

Chodníky 
V obci je zbudován chodník na návsi. Vzhledem k intenzitě provozu je projektováno 

celkem 4 km chodníků. Předpokládá se vybudování chodníků po celé obci. 

Parkování 
V obci Rychnov na Moravě je několik možností pro parkování aut. Zřízené parkoviště 

je u obecního úřadu. Lze také zaparkovat u místního obchodu. Další parkoviště je 

zřízené kolem kostela, ubytování na Rychtě, u Hasičárny a pod areálem koupaliště. 
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5.2.3 Dopravní obslužnost 

Obec je zapojena do dopravního systému IREDO Pardubického kraje. Lidé nejvíce 

využívají autobusové dopravní spojení Rychnov na Moravě - Moravská Třebová a 

Lanškroun. 

Dle jízdního řádu k 1.1.2019 jezdí přes obec 1 autobusová linka č. 860 
Moravská Třebová - Staré Město - Rychnov na Moravě - Žichlínek - Sázava - 

Lanškroun 
Moravská Třebová - Staré Město - Třebařov - Krasíkov - Tatenice - Lubník - Sázava 

- Lanškroun 
Moravská Třebová - Staré Město - Třebařov - Koruna - Třebařov - Krasíkov - 

Tatenice - Lubník - Sázava – Lanškroun 

 

Počet spojů Lanškroun - 
Rychnov na Moravě 

Rychnov na Moravě 
- Moravská Třebová 

Rychnov na Moravě 
- Mladějov na 

Moravě 

Rychnov na Moravě 
-  Třebařov 

všední den 13 16 1 19 

sobota 1 1 0 1 

neděle 1 1 0 1 

 
Tabulka č. 6: Počet autobusových spojů v obci 
Zdroj:vlastní zpracování 
 

V obci Rychnov na Moravě je 6 autobusových zastávek - horní, dolní, kostel, 

koupaliště, okály, požární zbrojnice. Všechny zastávky jsou zřízeny u hlavní 

komunikace. Není zde žádné autobusové ani vlakové nádraží. V obci nevede 

železniční trať. 

5.2.4 Plánované koridory mezinárodního a republikového významu 

V nejbližší době je plánovaná výstavba dopravního koridoru republikového významu 

D01 - výstavba dálnice D35 a D02 - rychlostní komunikace. Touto výstavbou by 

obec neměla být významně zasažena. 
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6. Vybavenost 

6.1 Bydlení 
Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 

 266 274 274 263 266 263 

Rok 1930 1950 1961 1970 1980 1991 

 270 185 168 168 171 178 

Rok 2001 2011 2017 2018   

 199 211 220 220   

Tabulka č. 7: Počet domů v obci 
Zdroj: ČSÚ, Historický lexikon obcí SLDB, vlastní zpracování 

 

V roce 2018 je dohromady v obci zhruba 220 domů. Mimo domy sloužící pro obydlí 

jsou také v obci další budovy: budova obecního úřadu, hasičská zbrojnice, 

sokolovna, mateřská škola, rychta, kostel, obchod, pošta, fara a další. Dále k bydlení 

také slouží 3 obecní bytové domy s 16 byty. 

Podle statistiky Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v Rychnově na Moravě 

celkem 231 obydlených bytů, z toho 195 v rodinných domech, 33 v bytových domech 

a 3 v ostatních budovách bytů. V osobním vlastnictví byly 4 bytové domy a 22 v 

nájmu. 

Pro další budoucí rozvoj v obci je nutné řešit další možnosti bydlení v obci v podobě 

výstavby bytových domů. 
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6.2 Školství 
V obci Rychnov na Moravě je zřízena mateřská škola. Základní škola zde fungovala 

do roku 2004. Poté se z důvodu malého počtu žáků výuka zrušila. V budově je 

umístěna školní kuchyň.  

Náklady na provoz MŠ hradí obec jako zřizovatel Mateřské školy Rychnov na 

Moravě, okres Svitavy. Ročně se výše nákladů na provoz pohybuje kolem 

300 000 Kč. Obec MŠ hradí i další náklady, které škola potřebuje pro svou činnost. 

Mzdové náklady jsou hrazeny prostřednictvím Pardubického kraje. 

6.3 Zdravotnictví 
V obci nepůsobí žádný zdravotní lékař ani zdravotní služba. Nejbližší zdravotnické 

místo je ve Starém Městě, kde sídlí praktický lékař. Odborné ambulance jako ORL, 

oční, chirurgie, gynekologie a další jsou v Moravské Třebové, Svitavách a 

Lanškrouně. Pohotovostní služby zajišťuje nemocnice ve Svitavách nebo v Ústí nad 

Orlicí. Rychlá záchranná služba je poskytována ze stanoviště Moravská Třebová, 

jejíž dojezdová vzdálenost je 15-20 minut a ze stanoviště Ústí nad Orlicí s 

dojezdovou vzdáleností zhruba 20-30 minut. Nejbližší lékárna je v Moravské 

Třebové a Lanškrouně. Dostupnost zdravotnictví pro občany lze hodnotit jako 

průměrnou, v obci lze využít svoz klimatizovaným sanitárním vozem do 

zdravotnického střediska, případně dovežení léků a zdravotnických pomůcek pro 

nemohoucí a seniory. 

6.4 Sociální péče 
Obec Rychnov na Moravě spadá pod působnost ORP Moravská Třebová, která má 

zpracovaný Střednědobý plán sociálních služeb na rok 2019-2021. Tento plán řeší 

oblasti služeb pro senior, etnické menšiny a cizince, osoby bez přístřeší, osoby se 

zdravotním postižením, služby pro rodiny a děti a pro mládež ohrožené společensky 

nežádoucími jevy. V Moravské Třebové působí dvě registrované sociální služby, 

Pečovatelská služba a Domov pro seniory. 
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6.5 Kultura a sport 
Kulturní a sportovní akce zde kromě školky a obce pořádají také Sbor dobrovolných 

hasičů, Myslivecké sdružení a Klub Chovatelů. Obec zaštiťuje i kulturní akce pro 

seniory.  

Většina obecních akcí se odehrává na místním koupališti a akce jsou v režii 

doprovodných herních stanovišť pro děti i dospělé, je možnost si vyzkoušet střelbu 

ze zbraní, trénink krav maga, jízda na koni, přechod přes lávku nad vodou, děti si 

mohou vyzkoušet aqua zorbing i střelbu z luku. Obec pořádá i akce pro dospělé, 

například Den otců, který je doprovázen soutěžemi pro tatínky. Všech akcí se 

účastní pracovníci obce jako pořadatelé. V roce 2016 bylo ve sklepení budovy 

Rychty vybudováno Rychnovské peklo a Nebeská komnata, které se otevírá jednou 

ročně začátkem adventu u příležitosti Rozsvícení vánočního stromu. Peklo plné 

čertů a hříšníků bylo zřízeno v přízemí a 

sklepích budovy, návštěvníci si mohou 

zvážit své hříchy na pekelné váze. V patře 

budovy byla zbudována Nebeská 

komnata, kde na návštěvníky čeká 

Mikuláš s anděli. K podzimu již tradičně 

patří Drakiáda či Lampionový průvod. 

Nový rok vítají občané společně na návsi, 

kde na ně čeká novoroční přípitek a ohňostroj. V průběhu roku se pořádají akce jako 

MDŽ, Den matek, Vítání občánků, Pálení čarodějnic, Rychnovská Tlapka a Šlapák, 

Vítání a ukončení prázdnin. Klub Důchodců pořádá pravidelné srazy s programem. 

Senioři se učí sebeobraně, výpočetní technice, jezdí do divadel a na různé kulturní 

akce napříč republikou. 

Sportovní areály  

Areál hřiště – vedle ubytovny Na Rychtě se nachází fotbalové hřiště s travnatým 

povrchem, kabiny s šatnami a sociálním zázemím a zastřešená tribuna s kioskem. 

Areál koupaliště – nabízí tenisový kurt s asfaltovým povrchem, dvě pískoviště, 

dětské hrací prvky, fitness prvky, lanovku, trampolínu, stolní tenis nebo basketbalový 
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koš. K dispozici je i kiosek s občerstvením a WC. V kiosku možnost zapůjčení 

sportovního vybavení a slunečníků. V areálu je také pódium s tanečním parketem a 

posezením pro cca 300 osob. 
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7. Životní prostřední 
Půda je důležitou složkou krajiny, která spolu s dalšími faktory ovlivňuje stabilitu 

ekosystému. Aby ekosystém neztratil schopnost vykonávat změny způsobené 

vnějšími činiteli a zachovával své přirozené funkce a vlastnosti, je důležité udržovat v 

rovnováze obhospodařované plochy území s přírodou. Tato schopnost ekosystému 

vyrovanávat změny a zachovávat své vlastnosti se vyjadřuje hodnotou koeficientu 

ekologické stability (KES). Hodnota vychází z poměru ekologicky pozitivně 

využívaných ploch – lesy, trvalé travní porosty, zahrady, sady, vodní plochy, a 

negativně využívaných ploch jako orná půda, zastavěná území a nádvoří a ostatní 

plochy. Dle intervalu, kam hodnota KES spadá, se určí míra stability/lability území. 

Čím vyšší je hodnota KES, tím je území ekologicky stabilnější a obráceně. Proto je 

také tato hodnota důležitým sledovaným parametrem. Obec Rychov na Moravě má 

hodnotu koeficientu ekologické stability 0,72%. Jedná se tedy o území málo stabilní. 

Znamená to, že krajina je zcela přeměněna člověkem, je intenzivně využívána s 

výrazným uplatněním agroindustriálních prvků.  

7.1 Půdní fond 
Půdní fond obce představuje jednu z nejdůležitějších složek životního prostředí pro 

zachování stabilní funkce krajiny. V tabulce jsou rozepsané jednotlivé druhy 

pozemků dle jejich využitelnosti roku 2017 a 2018. Celková výměra půdního fondu v 

obci roku 2017 a 2018 byla 2357,49ha. Z grafu zle vyčíst, že orná půda, zastavěné 

plochy, nezemědělská půda, lesní pozemek a ostatní půda tvoří většinu půdního 

fondu v obci. Největší rozsah v obci má orná a nezemědělská půda, dále pak lesní 

pozemky. 

 

 

 

 

 

 



 PROGRAM ROZVOJE OBCE RYCHNOV NA MORAVĚ NA OBDOBÍ 2020 – 2025 

 

 

  38 

  

 

Tabulka č. 8: Celková výměra půdy v obci  
Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=578711 

 Graf č. 9: Typy půdy v procentech 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zastoupení půdních typů 

Půdní typy Výměra v ga Procentuální zastoupení 

černozemě 27,62 1,86 

hnedozemě 232,91 15,69 

luvizemě 62,45 4,21 

rendzimy 5,63 0,38 

regozemě 0 0 

kambizemě 225,57 15,20 

kambizemě, rankery, litozemě 18,91 1,27 

pseudogleje 791,89 53,35 

fluvizemě 53,90 3,63 

gleje 65,52 4,41 

Tabulka č. 9: Půdní typy v obci 
Zdroj: https://statistiky.vumop.cz/?core=stat, vlastní zpracování 
 

Největší zastoupení na katastru obce mají pseudogleje. Základním znakem této 

skupiny půd je periodické převlhčení profilu, především v jarním období. Nejméně se 

v obci vyskytují rendziny a pararendziny. Tato skupina zahrnuje rendziny hnědé a 

pararendziny, včetně slabě oglejených variet, vytvořené na typických karbonátových 

horninách nebo zeminách. Půdní profil středně hluboký až hluboký. Obsah skeletu je 

závislý na půdotvorném substrátu. Vláhové poměry jsou dobré až dočasně 

nepříznivé. 

Třídy ochrany zemědělského půdního fondu 

Dle legislativy je definováno 5 tříd ochrany zemědělského půdního fondu. 

I. třída ochrany zemědělského půdního fondu – bonitně nejcennější půdy, 

převážně na rovinatých nebo jen mírně sklonitých pozemcích, které je možno 

https://statistiky.vumop.cz/?core=stat


 PROGRAM ROZVOJE OBCE RYCHNOV NA MORAVĚ NA OBDOBÍ 2020 – 2025 

 

 

  40 

odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně pro 

záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 

zásadního významu. 

II. třída ochrany zemědělského půdního fondu – zemědělské půdy, které mají 

nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního 

fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné ze ZPF a to s 

ohledem na územní plánování, jen podmíněně využitelné pro stavební účely 

III. třída ochrany zemědělského půdního fondu – jedná se převážně o půdy 

vyznačující se průměrnou produkční schopností, které je možné využít v územním 

plánování pro výstavbu a jiné nezemědělské způsoby využití. 

IV. třída ochrany zemědělského půdního fondu – zahrnuje převážně půdy s 

podprůměrnou produkční schopností, jen s omezenou ochranou, využitelné pro 

výstavbu a i jiné nezemědělské účely. 

V. třída ochrany zemědělského půdního fondu – jedná se o půdy, které 

představují velmi nízkou produkční schopnost. Jsou to půdy s nízkým stupněm 

ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území. 

Výše výměry ZPF dle třídy ochrany ZPF v obci: 

Třída ochrany ZPF Výměra v ha Procentuální zastoupení 

1. třída 275,63 18,57 

2. třída  545,62 36,76 

3. třída 388,61 26,18 

4. třída 81,08 5,46 

5. třída 193,47 13,03 

Tabulka č. 10: Třídy ochrany ZPF v obci 
Zdroj: www.statistiky.vumop.cz, vlastní zpracování 

 

http://www.statistiky.vumop.cz/
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V obci jsou půdy všech tříd ochrany. Nejvíce se vyskytují na katastru obce půdy s 2. 

třídou ochrany, následujícími půdami s 3. třídou ochrany. Vzhledem k existenci 

relativně kvalitní půdy nastává pro obec komplikace ohledně rozšíření stavebních 

pozemků. 

Eroze vodní a větrná 

Téměř celé území je pokryto faktorem mírně erozně ohrožené půdy. Dlouhodobý 

průměrný smyv půdy je další faktor, který poukazuje na potencionální možnost vodní 

eroze na orné půdě. Dle statistik VUMOP se v obci nevyskytuje větší riziko ohrožení 

větrnou a vodní erozí. 

  

  

  

  

Tabulka č. 11: Větrná eroze 
Zdroj: ČSÚ 

Graf č. 10: Větrná eroze a její zastoupení v procentech 
Zdroj: ČSÚ 
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Vodní plochy a povodně 

Územím obce protékají menší vodní toky: 

Rychnovský potok - Potok pramení v lesích na severním úbočí Mladějovského 

vrchu (647 m n. m.), jihozápadně od Mladějova na Moravě, v nadmořské výšce 

okolo 525 m. Po opuštění lesa vtéká do výše zmíněné obce. Zde proudí převážně 

severovýchodním směrem a spolu se silnicí tvoří osu Mladějova. Po jeho opuštění 

se potok stáčí na východ a po krátkém úseku mezi poli vtéká do Rychnova na 

Moravě. Zde přijímá Červený potok z levé strany a Radišovský potok z pravé strany 

Radišovský potok 

Červený potok – pramení jihovýchodně od obce Trpík a teče převážně východním 

směrem. Po opuštění Rychnova se potok stáčí na severovýchod a po krátkém úseku 

se vlévá zprava do Moravské Sázavy v nadmořské výšce 337 m. Několik desítek 

metrů nad jeho ústím se na Moravské Sázavě nachází hráz poldru Žichlínek, který je 

největší stavbou svého druhu ve střední Evropě. 

Dalšími vodní plochou v obci je malý Myslivecký rybník, který slouží jako mimo 

pstruhový rybářský revír.  

Vodní plochy: 
Poldr Žichlínek – severně na hranici území obce Rychnov na Moravě a Žichlínek je 

největší vodní plochou suchý poldr o rozloze 166,0 ha. 

Vzhledem k malým plochám potoků či rybníků a suchému poldru Žichlínek není 

riziko povodní velké. Problémem jsou spíše přívalové (bleskové) povodně ze svažité 

orné půdy, které občas ohrožují zastavěná místa. V obvodu pozemkové úpravy se 

předpokládá řešení soustavy malých rybníčků v kombinaci s přehrážkami v lokalitě 

nad koupalištěm ke zpomalení povrchového odtoku při přívalových srážkách. 

Podobný problém s povrchovým odtokem při větších srážkách je i severozápadně od 

obce odkud taktéž dochází k průtoku vody do soukromých zahrad a do obce. Obec 

navrhuje k rekonstrukci rybník, který je v současné době vypuštěný (vlastnictví 

mysliveckého spolku). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pramen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C4%9Bjovsk%C3%BD_vrch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C4%9Bjovsk%C3%BD_vrch
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mlad%C4%9Bjov_na_Morav%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Les
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potok
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychnov_na_Morav%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rychnov_na_Morav%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trp%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_S%C3%A1zava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1z
https://cs.wikipedia.org/wiki/Poldr_%C5%BDichl%C3%ADnek
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
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Záplavové území není v obci stanoveno. Obec by spíše měla řešit zadržení vody v 

krajině a zabránění vodní erozi při zrychleném odtoku při přívalových srážkách 

(řešení: zatravňovací pásy, remízky, polní cesty, změna obhospodařování pozemků 

a další).  

Komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rychnov na 

Moravě byly zahájeny dne 9. 3. 2017 na základě žádostí vlastníků nadpoloviční 

výměry zemědělské půdy. Pomocí pozemkových úprav se zajišťují podmínky pro 

zlepšení životního prostředí (zvýšení ekologické stability krajiny, funkční vodní 

hospodářství a ochrana půdního fondu).  

7.2 Ovzduší 
Obec Rychnov na Moravě byl zařazen do programu zlepšování kvality ovzduší Zóna 

Severovýchod - CZ05 v roce 2016. Cílem programu je, aby došlo ke snížení 

koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, aby kvalita ovzduší byla zlepšena tam, 

kde jsou imisní limity na území zóny překračovány a aby byla kvalita ovzduší 

udržena a zlepšována také tam, kde jsou současné koncentrace znečišťujících látek 

pod hodnotami imisních limitů. 

Ovzduší v obci může lokálně znečišťovat intenzita dopravy a v zimním období 

domácí komíny. S ovzduším souvisí ale i zápach, který občas dosahuje do obce 

z asanace v obci Žichlínek. Do roku 2025 by se také měla v obci Žichlínek vybudovat 

spalovna komunálních odpadů, což by mohlo mít za následek znečištění ovzduší v 

okolních obcích, kam spadá i Rychnov na Moravě. Tento projekt ale zatím ještě není 

schválen. 

7.3 Hluk 
V obci Rychnov na Moravě není výrazně velký problém s hlukem. Jediným aspektem 

je hluk ze silniční dopravy, který je ovšem ojedinělý. 
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7.4 Ochrana přírody a krajiny 
V obci se nachází NATURA 2000. Nejbližší nadregionální bikoridor se nachází v obci 

Staré Město. Jde o biokoridor označený jako K 82- Vojenský, a K-132 v obci 

Radišov. 

8. Hospodaření obce 

8.1 Obecní úřad a jeho kompetence 
Obec spadá do území ORP Moravská Třebová. Správu obce zajišťuje obecní úřad v 

samosprávní působnosti, který sídlí v obecní budově č. 63 v obci Rychnov na 

Moravě. Stavební úřad, pracovní úřad, matriku a finanční úřad zajišťuje město 

Moravská Třebová. 

Chod obce zajišťuje zastupitelstvo obce, které je devítičlenné, v čele s uvolněným 

starostou a dvěma neuvolněnými místostarosty. Má zřízené čtyři výbory – finanční, 

kontrolní, kulturní a investiční. 

Obec zaměstnává: 

• Učetní - kompletní vedení účetnictví obce, mzdovou agendu a evidenci 

obyvatel 

• Referentku - správa daní a poplatků, podatelna, spisová služba, CzechPoint, 

lagalizace, správní řízení, hřbitovní agenda a správce ubytovny 

• Pracovníky pro údržbu 

• Správce ubytovny 

• Pracovníky pro lesní hospopdářství 

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Rychnov na Moravě, 

provozuje obecní knihovnu. Je provozovatelem všech sportovišť v obci a ubytovny. 
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8.2 Hospodaření a majetek obce 
Pro obec jsou zcela zásadní příjmy. Následující graf udává rozdělení příjmů a jejich 

výši k 31. 12. 2018. Z grafu lze vyčíst, že pro obec jsou nejdůležitější daňové příjmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 11: Příjmy obce za rok 2018 

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz 

 

Výdaje v roce 2018 byly vynaloženy především na služby pro obyvatelstvo, jak lze 

vyčíst z tabulky. Do této kategorie spadají komunální služby a územní rozvoj, rozvoj 

bydlení a bytového hospodářství, ochrana životního prostředí, zdravotnictví, 

vzdělávání a školské služby, tělovýchova a zájmová činnost a kultura. Všeobecná 

veřejná správa a služby na druhém místě zahrnují výdaje na zastupitelstvo, volby, 

regionální a místní správu. Následující výdaje se týkají zemědělství a lesnímu 

hospodářství.  

 

 

 

 

http://www.monitor.statnipokladna.cz/
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Graf č. 12: Výdaje obce za rok 2018 
Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz 

 

Následující graf sleduje vývoj příjmů a výdajů od roku 2010. Od tohoto roku se navyšovaly 

příjmy i výdaje obce. Roku 2013 značně stouply příjmy obce. Výdaje byly v následujících 

letech vždy nižší než příjmy, kromě roku 2010, kdy byly náklady obce vyšší než příjmy. Po 

roce 2015 příjmy i výdaje klesly, ale obec se stále drží na hodnotách mezi 10 - 15tic. Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 13: Vývoj rozpočtu 2010 – 2019 

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz 

http://www.monitor.statnipokladna.cz/
http://www.monitor.statnipokladna.cz/
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8.3 Majetek obce 
Hodnota majetku obce k 30. 12. 2018 je 70 398 mil. Kč. Do majetku obce patří 

pozemky a budovy na katastru obce Rychnov na Moravě, drobný dlouhodobý 

hmotný a nehmotný majetek, nedokončený a finanční majetek. 

 

 

 

8.4 Plánované investice obce 
Obec plánuje v následujících letech investovat do oprav místních komunikací, 

mostů, výstavbu chodníků a dalších oprav. Mezi největší investice Rychnova na 

Moravě bude patřit výstavba tlakové kanalizace a ČOV s předpokládaným nákladem 

65 mil. Kč a vybudování chodníků po celé obci, dále pak rekonstrukce a rozšíření 

kapacity mateřské školy včetně kuchyně s jídelnou s nákladem okolo 20 mil. Kč. Pro 

realizace těchto akcí je nezbytné získání dotačních prostředků. Další významnou 

investicí bude pro obec rekonstrukce Rychty, která bude sloužit jako dům služeb 

(pošta, lékař, kadeřnictví apod.), obecní úřad, knihovna a společenský sál. 

Odhadované náklady na opravu této kulturní památky jsou 32 mil. Kč. I tuto investici 

bude nutné financovat s podporou dotací a úvěru. Obec plánuje investice i do 

přípravy nových stavebních pozemků, výsadby nové zeleně a opravy kulturních 

památek v obci. V souvislosti s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami 

se počítá s vybudováním několika rybníků a výsadbou zeleně a dalšími úpravami 

Majetek obce

Stavby 

32 466 952 Kč 

Kulturní předměty 

3125 Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

435 000 Kč 

Dlouhodobý hmotný majetek 

58 784 725 Kč 

Pozemky 

20 490 528 Kč 
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v extravilánu s cílem zvýšení pestrosti krajiny, její retenční schopnosti, odolnosti proti 

větrné a vodní erozi a celkové ekologické stability. 

8.5 Bezpečnost 
8.5.1 Kriminalita 

V obci Rychnov na Moravě je větší výskyt osob ohrožených sociálním vyloučením, 

ale problémy kriminálního typu se objevují zřídka. 

8.5.2 Živelné pohromy 

V obci nehrozí žádné významné živelné pohromy. To znamená, že není ohrožena 

přírodními živly. Problémem mohou být přívalové srážky a v souvislosti s větším 

výskytem sucha je zde i riziko požárů. V zimním období může hrozit námraza a 

ledovka. 

8.6 Vnější vztahy 
Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, 

Dobrovolného svazku obcí Skupinového vodovodu Moravskotřebovsko a také Svazu 

měst a obcí ČR (SMO ČR). 

Region Moravskotřebovska a Jevíčsko 

Dobrovolný svazek byl založen v roce 1999 jako Sdružení obcí Moravskotřebovka a 

Jevíčska. V roce 2001 bylo Sdružení přetransformováno na Svazek obcí Region 

Moravskotřebovska a Jevíčska. Region kopíruje území ORP Moravská Třebová a 

jeho cílem je hájení oprávněných ekonomických, sociálních, společenských a 

kulturních zájmů obyvatel regionu a řešení problémů, přesahujících rámec a 

možnosti jednotlivých obcí. Členy DSO je všech 33 obcí na území ORP Moravská 

Třebová. Obec Rychnov na Moravě je součástí dobrovolného svazku Region MTJ 

od jeho založení.  

Skupinový vodovod Moravskotřebovska 

Předmětem činnosti svazku je správa, údržba, ekonomický provoz, obnova a rozvoj 

skupinového vodovodu, jakož uceleného propojeného vodovodního systému, 
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rekonstrukce společných vodovodních a kanalizačních zařízení k zabezpečení 

dodávky kvalitní pitné vody v rozsahu českých a evropských standardů. Zajištění 

plynulé dodávky pitné vody v dostatečném množství a kvalitě členským obcím. 

Svazek má 19 členů: Borušov, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, 

Janůvky, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Městečko Trnávka, Mladějov na 

Moravě, Moravská Třebová, Malíkov, Radkov, Rozstání, Rudná, Rychnov na 

Moravě, Staré Město, Třebařov, Útěchov.  

Svaz měst a obcí ČR 

Od roku 2003 je obec členem svazu měst a obcí ČR, tento svaz hájí zájmy měst a obcí a 
poskytuje metodickou a poradenskou činnost. 
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9. SWOT ANALÝZA 
  Silné stránky Slabé stránky 

 

 

1. 

 

 

Charakteristika 
obce 

 
Poloha obce mezi Lanškrounem a 

Moravskou Třebovou 
Blízkost přírody 

 

 

Absence ZŠ 

Spolupráce občanů 

Historie obce 

Počet exekucí v obci 

  

 

Obyvatelstvo 

 

 

Počet obyvatel kolem hranice 600 

Vyšší počet sociálně 
vyloučených obyvatel 

Vysoký věk obyvatelstva 
Záporný migrační přírůstek 

  

 

Spolková činnost 

 

Fungující spolková činnost v obci 
Podpora spolkové činnosti v obci 

Nedostatek lidí, kteří by se 
věnovali vedení různých 

zájmových kroužků 

Vyšší průměrný věk členů 
jednotlivých spolků 

 

 

2. 

 

 

Ekonomická 
situace 

 

 

Dobrá spolupráce obce s Úřadem práce 
Možnost zaměstnání přímo v obci 
Klesající nezaměstnanost v obci 

Nutnost respektování podmínek 
pro zaměstnání osob VPP z ÚP - 
nastává problém s opakovaným 
zaměstnáváním již osvědčených 

osob 
Obyvatelé musí dojíždět větší 

vzdálenosti do zaměstnání 

  

 

Cestovní ruch 

Cyklotrasy vedoucí obcí 
Sportovní areál 

Koupaliště 
Fungující Klub seniorů 

Využití hřbitova 

Památky lokálního významu 
Není zde žádné restaurační 

zařízení 
Málo dostupných služeb v obci – 

obchod, restaurace 

 

 

3. 

 

 

Technická 
infrastruktura 

 

Existence vodovodu, kanalizace, 
plynovodu 

Existence veřejného osvětlení 
Existence veřejného rozhlasu 

 

 

  

Dopravní 
infrastruktura 

 

 

Veřejná autobusová doprava 
 

 

Není zde vlakové spojení 
Špatný stav místních komunikací 

Špatné dopravní spojení o 
víkendech 
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4. 

 

 

Bydlení 

 

Zájem o obecní byty 
Ubytovna na Rychtě 

 

 

Špatný stav některých 
soukromých nemovitostí 

 

  

 

Školství 

 

Existence mateřské školy 
Průběžná investice do budov MŠ 

 

Absence ZŠ 
Chybějící herní prvky v mateřské 

škole 

  

 

Zdravotnictví 

 

Snadná dostupnost rychlé záchranné 
služby (do 5-10 minut) 

 

Nepřítomnost obvodního, 
zubního a dětského lékaře 

Absence lékárny 
 

  

Sociální služby 

 

Pomoc osobám bez přístřeší 

 

Chybějící péče o seniory přímo v 
obci 

  

 

Kultura 

 

Dostatek kulturních akcí pro děti a 
dospělé 

Kulturní akce pro seniory 

 

 

Absence kulturního domu 

  

 

Sport 

Sportovní areál 
Existence TJ 
Oddíl SDH 

Oddíl Stáj 2M z.s.  
Tenisové kurty 

 

Starší vybavení sportovního 
areálu 

 

 

5. 

 

 

Životní prostředí 

 

Území málo ohrožené větrnou a vodní 
erozí 

Málo stabilní území 
Zápach z kafilerie Žichlínek 
Znečištěný vzduch lokálními 

topeništi v období topné sezóny.  
Prašnost ze zemědělské činnosti. 

  

Odpadové 
hospodářství 

 

 

Systém na třídění a odvoz odpadů 
Sběrný dvůr 

 

Nedostatek kontejnerů na tříděný 
odpad 

 

 

6. 

 

 

Správa obce 

 

  

Obecní majetek, do kterého se 
musí investovat 

Obec je zatížena úvěrem 
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7. 

 

 

Příležitosti 

Spolupráce s okolními obcemi. 
Spolupráce s místními organizacemi. 

Využití zájmu mladých lidí o bydlení v 
obci 

Podpora podnikatelské činnosti v obci 

Využití komplexních pozemkových úprav 
pro zvýšení ekologické stability krajiny. 

Propagace obce. 

Kulturní památky. 

 

 

 

8. 

 

 

Hrozby 

Nezájem občanů o dění v obci. Nedostatek 
aktivních občanů v obci. 

Část infrastruktury v obci je zastaralá. 

Odchod mladých za prací a líp 
situovaným místem – pokles počtu 

obyvatel. 

Obecně špatný stav kulturních památek na 
území obce. 

Nákladnost údržby kulturních památek. 

 

 

Tabulka č. 12: Swot analýza 

Zdroj: vlastní zpracování 
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B .  N Á V R H O V Á  Č Á S T  
 

Návrhová část rozvojového dokumentu obce Rychnov na Moravě popisuje 

strategické cíle a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo docházet ke zlepšení 

situace problémových oblastí v obci. Nastavením cílů a jejich plněním si obec určí 

směr svého rozvoje.  

Jako první je třeba nadefinovat stav, kterého by obec svým rozvojem chtěla 

dosáhnout. Jedná se o definování tzv. strategické vize. Na základě vize je možné 

určit priority - strategické cíle s jednotlivými opatřeními a konkrétními aktivitami, 

jejichž naplněním dojde k určenému stavu - rozvoji obce.  

10. Strategická vize 
Rychnov na Moravě je středisková obec regionu mezi Lanškrounem a Moravskou 

Třebovou. Je místem klidného bydlení uprostřed přírody, s mnoha příležitostmi pro 

práci, trávení volného času a s bohatým společenským životem. Je atraktivní obcí 

pro mladé rodiny s dětmi a lákavou alternativou k životu ve městě. 

11. Strategické oblasti, cíle a opatření 

Strategická oblast: Lidé 
Strategický cíl: Zvýšení počtu obyvatel 

Obec bude usilovat o postupné zvyšování počtu obyvatel a vytvářet pro tento růst 

podmínky. Kromě zvyšování dostupnosti možností bydlení na území obce pomohou 

k dosažení tohoto cíle i specifické cíle popsané v oblasti „Atraktivní obec“. 

Specifický cíl: Příprava stavebních pozemků 

Obec bude na vhodných lokalitách připravovat stavební pozemky pro novou výstavbu, včetně 
napojení na inženýrské sítě a výstavby přístupových komunikací. 

Specifický cíl: Výstavba bytů 

Obec bude hledat příležitosti pro rozšiřování bytového fondu. 
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Specifický cíl: Propagace obce 

Strategický cíl: Dostupné sociální, zdravotní a další služby 

Specifický cíl: Azylový dům pro matky s dětmi 
Specifický cíl: Ordinace praktického lékaře 

Strategický cíl: Možnosti vzdělávání pro děti i dospělé 

Specifický cíl: Rozšířit a rekonstruovat stávající mateřskou školu 

Obec zvýší kapacitu mateřské školy celkovou rekonstrukcí stávajícího objektu 

včetně nových prostor pro školní kuchyni a jídelnu. 

Specifický cíl: Vytvořit podmínky pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 

Obec najde vhodné prostory pro zřízení domu dětí a mládeže, ve kterých zařídí 

vybavené učebny a prostory pro zájmové kroužky, vzdělávání dětí i dospělých a 

další volnočasové aktivity. 

Obec bude soustavně podporovat vedoucí zájmových kroužků a spolky pracující 

s dětmi. 

Strategický cíl: Společenský život, kultura a sport 

Obec bude usilovat o udržování a případně i obnovu tradic, bude rozvíjet možnosti 

kulturního a sportovního vyžití, spolupracovat v této oblasti s dobrovolnými spolky a 

místními organizacemi. Obec bude podporovat společenský život v obci, setkávání 

obyvatel. Bude spolupracovat s okolními obcemi. 

Specifický cíl: Péče o památky 

 

Strategický cíl: Efektivní správa obce 

Specifický cíl: Rekonstrukce rychty na obecní úřad a dům služeb 

Budova bývalé rychty v centru obce je vhodným objektem pro využití jako obecní 

úřad a pro soustředění služeb pro občany na jedno místo. Současně jde o kulturní 

památku ve špatném stavu, která tímto získá nové využití. 

Strategická oblast: Infrastruktura 
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Strategický cíl: Doprava 

Pro zvýšení bezpečnosti chodců je žádoucí rozšíření sítě chodníků v obci. Pro 

zkvalitnění dopravy jsou nutné opravy, rekonstrukce a další rozšiřování sítě místních 

komunikací. 

Specifický cíl: Rozšíření sítě chodníků na celé území obce 
Specifický cíl: Údržba a rozšiřování sítě místních komunikací 

Strategický cíl: Energie z místních zdrojů 

Specifický cíl: Vytápění obecních budov dřevní štěpkou 

Strategický cíl: Odpady 

Specifický cíl: Splašková kanalizace 

Hlavním cílem v oblasti infrastruktury je vybudování kanalizace na území celé obce a 

výstavba čistírny odpadních vod. 

Specifický cíl: Zvyšování podílu tříděných odpadů 
Specifický cíl: Výstavba kompostárny 

Strategická oblast: Atraktivní obec 
Strategický cíl: Podporovat prosperitu obce a jejích obyvatel 

Specifický cíl: Snížit počet obyvatel v exekuci 

Zřízení výboru zastupitelstva pro oblast sociální problematiky. 

Specifický cíl: Vytvářet podmínky pro rozvoj lokální ekonomiky 
Specifický cíl: Rozšířit a zefektivnit hospodářskou činnost obce 

Strategický cíl: Zlepšovat vzhled obce 

Obec bude usilovat o zlepšování vzhledu obce opravami a pravidelnou údržbou 

obecních nemovitostí, komunikací, mostů, zábradlí, plotů, zpevněných povrchů, 

zeleně a různých zákoutí. Regulace pravidel výstavby územním plánem. 

Obec bude podporovat i obyvatele v udržování a opravách jejich nemovitostí, 

především tam, kde je přímý dopad na vzhled obce (viditelné z veřejných 

prostranství). 

Specifický cíl: Obnova zanedbaných prvků s využitím přírodních materiálů 
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Oprava plotů s využitím dřeva, revitalizace studen, obnova drobných staveb a prvků 

venkovské architektury s využitím dřeva, kamene a přírodních materiálů obecně. 

Specifický cíl: Zlikvidovat skládky na území obce a zamezit jejich vzniku 

Strategický cíl: Zvyšovat kvalitu životní prostředí 

Životní prostředí obce je velmi důležitým aspektem pro rozvoj obce. Je to právě 

kvalitní životní prostředí, které dává obci výhodu oproti městům a může do obce 

přilákat mladé rodiny. Obec musí pečovat o ekologickou kvalitu území, které 

spravuje. Cílem je mít v obci čisté ovzduší, zamezit hluku z dopravy, znečištění 

ze zemědělské činnosti, provádět výsadbu zeleně, zadržovat vodu v krajině, chránit 

vodní zdroje, vytvářet odpočinková místa. Obec bude prosazovat a podporovat 

šetrné způsoby hospodaření v krajině, které respektují zájmy ochrany přírody 

a krajiny. 

Specifický cíl: Soustavně zvyšovat pestrost krajiny na celém území obce 

Budovat zelené pásy, ostrovy zeleně, meze, remízky, rybníky, tůně a další krajinné 

prvky. Rozčlenit velké souvislé plochy do menších pestřejších částí. 

Specifický cíl: Zvýšit dostupnost krajiny pro lidi 

Vytvořit nové přístupové cesty z intravilánu obce do okolní krajiny. Budovat cesty, 

stezky, turistické trasy a cyklostezky v celém území obce s napojením na obdobnou 

infrastrukturu okolních obcí. 

Specifický cíl: Zvyšovat množství zeleně v intravilánu i extravilánu 

Výsadba porostů stromů a keřů, ovocných sadů, alejí. 

Strategická oblast: Soudržnost, bezpečnost, odolnost 
Strategický cíl: Budovat soudržnou místní komunitu 

Strategický cíl: Zvyšovat bezpečnost v obci 
Specifický cíl: Výstavba chodníků na celém území obce 
Specifický cíl: Akceschopný sbor požární ochrany 

Strategický cíl: Zvyšovat odolnost obce proti nepříznivým vlivům 

Specifický cíl: Zvyšovat soběstačnost obce 
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Obec bude usilovat o zvyšování soběstačnosti v oblasti zásobování vodou, 

elektrickou energií, teplem, potravinami. 

Specifický cíl: Zvyšovat odolnost obce proti přírodním pohromám a haváriím 

Vypracovat plány pro reakci na přírodní pohromy typu povodeň, požár, dlouhodobé 

sucho, silné mrazy, dlouhodobé výpadky dodávek elektřiny, vody, plynu, výpadky v 

zásobování potravinami, epidemie, průmyslové havárie. 

12. Realizace programu rozvoje obce 
Za realizaci a aktualizaci programu bude odpovídat starosta a místostarosta obce. 

Dohlížet na plnění a aktualizaci programu bude Zastupitelstvo obce, které bude také 

shromažďovat podněty občanů k aktualizaci programu.  

V začátku plnění realizace programu rozvoje je nezbytně nutné, aby se všichni aktéři 

seznámili s tímto dokumentem a mohli pokračovat ve své činnosti dle schváleného 

dokumentu PRO.  

Toto platí také pro veškeré změny ve složení zastupitelstva obce a ve vedení obce. 

K těmto situacím dochází pravidelně po komunálních volbách. Před plánováním 

svojí práce pro příští roky se musí nový starosta se zastupitelstvem nejdříve 

seznámit s tímto dokumentem PRO.  

12.1 Průběh vyhodnocení PRO 
Vyhodnocování PRO bude probíhat min 1x za 2 roky. Způsob sledování plnění 

realizace programu si zvolí zastupitelstvo obce. Za průběžné vyhodnocování PRO 

zodpovídá starosta a místostarosta obce. Pro sledování plnění PRO a následné 

vyhodnocení slouží nastavené indikátory u každého opatření. Plněním zvolených 

aktivit dochází k realizaci PRO. Po každém vyhodnocení plnění aktivit PRO bude 

zpracována zpráva o plnění realizace PRO.  

12.2 Aktualizace PRO  
Aktualizace dokumentu PRO bude probíhat nejméně jednou za dva roky. Nejlépe při 

vyhodnocení plnění realizace PRO. Každá aktualizace (změna) bude v dokumentu 
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zaznamenána formou změnového hlášení a aktualizovaný dokument bude označen 

„Verze XY“.  

Aktualizaci bude provádět osoba pověřená starostou obce, která bude mít k dispozici 

stávající dokumenty a bude seznámena s aktuálními potřebami obce. Aktualizace by 

měla probíhat dle nastavených pravidel, neměla by zcela měnit rozvojové potřeby 

obce, spíše je doplňovat.  

Je zcela nežádoucí uchýlit se k aktualizaci dokumentu PRO na základě změny v 

politické situaci obce. Např. po volbách, kdy dojde také k větším personálním 

změnám. Dokument PRO slouží jako nástroj pro rozvoj obce a měl by být důležitým 

a akceptovaným Programem rozvoje obce.  

12.3 Zveřejnění PRO  
Dokument Program rozvoje obce bude zveřejněn na webových stránkách obce. 

V listinné podobě bude k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě v době úředních 

hodin. Veškeré aktualizace a zprávy o vyhodnocení PRO budou vyhotoveny 

v listinné podobě i v elektronické podobě, která bude dostupná na webových 

stránkách obce. 
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