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Úvod 

Program rozvoje obce DSO Hustířanka je plánovacím dokumentem zakotvený v zákoně 128/2000 Sb., 

o obcích. Je hlavním nástrojem řízení obce a můžeme ho charakterizovat jako strategický materiál. 

Cílem tohoto dokumentu je určení prioritní oblasti v rámci rozvoje obce. 

Vytváří oporu v odborných analýzách, utřídí priority, a návrhy řešení. Písemná podoba priorit a cílů 

usnadní jejich plnění, určí cestu směřující k prosperitě obce a uspokojení potřeb jejich obyvatel. 

Program rozvoje obce může také přispět k lepšímu využití finančních prostředků.  Je důležitým 

dokumentem při získávání dotací potřebných k uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. 

DSO Hustířanka neměla dosud zpracovaný žádný koncepční materiál, který by stanovil rozvojové aktivy 

a byl závazným dokumentem. Program rozvoje DSO se tak stane komplexním konceptem, který je pro 

řízení obce i pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti nezbytným a zásadním dokumentem. 

Dokument byl tvořen na základě harmonogramu koncem roku 2019 a dokončen v roce 2020 týmem 

členů DSO ve složení: 

Jaroslav Huňat – předseda DSO 

Ilona Čepelková – metodik DSO 

Byl vytvořen za podpory projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka" formou plánů 

strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí – CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366. 

Plán společných aktivit Mikroregionu Hustířanaka 2019–2026 je hlavním koncepčním dokumentem 

Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hustířanka. Zachycuje situaci v jednotlivých obcích i regionu 

jako celku a formuluje společné rozvojové záměry. Za situace, kdy všechny obce mikroregionu 

Hustířanky mají zpracované programy rozvoje obcí, se může plán společných aktivit stát rozvojovým 

průnikem a nadstavbou programů rozvoje jednotlivých obcí. Je třeba také reflektovat posílení role 

místních akčních skupin, které rovněž komplexně usilují o rozvoj území. Vyvstává tak nová potřeba 

vyjasnění role svazku obcí jako partnera místní akční skupiny, který koordinuje rozvojová témata v 

kompetencích obcí. Plán společných aktivit slouží jako: 

• Nástroj ke koordinaci řešení problémů přesahujících území jedné obce (např. prosazování 

dopravních řešení, komplexní pozemkové úpravy, úpravy krajiny, protipovodňová opatření 

apod.). 

• Podklad pro realizaci společných projektů obcí a pro získání dotační podpory. 

• Východisko pro posílení spolupráce dalších subjektů v rámci regionu (občané, neziskové 

organizace, podnikatelé). 

Východisko pro navázání spolupráce s dalšími aktéry rozvoje (např. při spolupráci se subjekty mimo 
mikroregion). 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

A.1 Charakteristika DSO 

1. Území 

Základní charakteristika DSO Mikroregionu Hustířanka 
NUTS I: Česká republika 

NUTS II: Severovýchod 

NUTS III: Královéhradecký kraj 

NUTS IV: Okresy Náchod a Rychnov nad Kněžnou  

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka se nachází na území Královéhradeckého kraje a 

rozkládá se na území třech okresů. Převážná část svazku obcí se nachází v jižní části okresu Trutnov, 

další část svazku spadá do jihozápadní části okresu Náchod a třetí část svazku zasahuje do okresu 

Hradec Králové. V okrese Trutnov leží 8 obcí, v okrese Náchod 5 obcí a v okrese Hradec Králové 3 obce. 

Přirozenými spádovými centry mikroregionu jsou obce Velichovky a Dubenec. To zejména díky školám, 

které se v těchto obcích nacházejí. Svazek zaujímá výhodnou polohu v blízkosti měst Jaroměř a Dvůr 

Králové nad Labem a také v relativní blízkosti města Hradec Králové, kam dojíždí za prací obyvatelé 

zejména jižní části Mikroregionu Hustířanka. Dostupnost Hradce Králové v budoucnu zlepší i plánovaná 

výstavba dálnice v úseku Hradec Králové – Jaroměř. 

  

Území se vyznačuje značnou členitostí a rozmanitostí. Terén je kopcovitý a ve směru z jihovýchodu na 

severozápad nadmořská výška stoupá. Nejníže položenou obcí je Zaloňov, který má 248 m n. m. a 

nejvýše položenou obcí je obec Libotov, která má 399 m n. m. 

  

Nejvýznamnější řekou v oblasti je řeka Labe, která protéká svazkem po severovýchodní části. Zasahuje 

pouze na katastr třech obcí. Další toky jsou již méně významné a patří mezi ně zejména Hustířanka (od 

tohoto potoka je odvozen i název mikroregionu), Trotina, Jordán, Vilantický potok, Dubenecký potok, 

Litičský potok, Libotovský potok (ten napájí soustavu rybníků: U Karbanů, U Křížku a rybník Naděje), 

Trotinka, Frantovský potok, Zátlucký potok, Běluňka a další. Mezi větší z nich patří rybník ve Velkém 

Rybník mezi Velichovkami a Rožnovem – ten není určen na koupání ani rybaření, nýbrž je zdrojem 

paleoidu a těží se zde léčivá rašelina. 
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Důležitou roli hraje i celá řada turisticky atraktivních objektů jakými jsou zámek, kostely, kapličky, 

barokní sochy, lázně atd. Hned několik obcí se může pyšnit starými roubenými chalupami. Nespornou 

výhodou je i krásné venkovské prostředí nabízející kvalitní životní prostředí, což ještě zvyšuje 

turistickou přitažlivost regionu. 

Terén na území svazku se vyznačuje značnou členitostí. Jihovýchodní část území svazku je převážně 
rovinatá a směrem na severozápad terén nepravidelně stoupá. V nižších polohách je díky úrodné 
půdě a dobrým klimatickým podmínkám intenzivně zastoupena oblast zemědělství. Druh 
zemědělských půd a struktura pěstovaných plodin je závislá na nadmořské výšce. Nejčastěji jsou 
zastoupeny tyto plodiny: obilniny, cukrová řepa, řepka olejná, pícniny, množitelský hrách atd. 

Archeologické nálezy dokazují, že zdejší území bylo osídleno již v mladším paleolitu (tj. asi do doby 
25 000 let př. n. l.). Velký význam pro osídlování zdejších lokalit měla existence zemských stezek 
vedoucích především do Polska. Období 17. a 18. století připomíná řada kostelů. Konec 19. století byl 
ve znamení především prusko-rakouské války. Bitvu připomínají pomníčky a hroby vojáků. 

  

2.Historie svazku obcí 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka byl založen v roce 2001. Iniciátorem jeho vzniku byla 

obec Habřina, kde je v současnosti i sídlo svazku. Sídlo se však od ledna 2006 přesune do obce 

Velichovky. Název mikroregionu je odvozen od potoku Hustířanka, který protéká několika obcemi na 

tomto území. Při založení svazku stálo 8 obcí. Většina z nich nebyla do té doby členem žádného 

sdružení obcí. Obec Zaloňov byla již při zrodu svazku členem dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko. 

Z nově přistoupených obcí byly v DSO Jaroměřsko Hořenice, Litíč. Další nově přistoupené obce Kuks a 

Velký Vřešťov již před vstupem do Hustířanky byly členem Sdružení obcí Podzvičínsko. Následuje 

celkový výčet členských obcí DSO Mikroregion Hustířanka, kterých je nyní již celkem 16, včetně adres 

a osob, které byly pověřeny obcemi k zastupování ve svazku: 

OBEC IČ: Starosta  
Dubenec 277801, DIČ:CZ00277801 Jaroslav Huňát 

Habřina 268755 Radovan Šutriepka  

Heřmanice  272647 Miloš Innert 

Hořenice 578720, DIČ:CZ00578720 Stanislav Volf 

Hřibojedy  581011  Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, 

LL.M 

 
Kuks 278025 Jiří Beran 

Lanžov 580198 Alena Skořepová 

Libotov 578193 Filip Kraus  

Litíč  581046 Lenka Mužíková 
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Zakládací smlouvu a stanovy podepsalo 8 obcí. Sídlem svazku se stala obec Habřina. V čele svazku 
stojí předseda svazku, kterým byl při založení svazku zvolen pan Václav Skořepa, člen zastupitelstva 
obce Habřina. Místopředsedy svazku byli zvoleni pan Josef Karel, starosta obce Velichovky a pan 
Josef Jelínek, starosta obce Heřmanice. 

První rozšíření svazku nastalo 19. května 2003, kdy přistoupily obce Hřibojedy, Litíč a Velký Vřešťov. O 

dva měsíce později následovalo přistoupení dalších dvou obcí, a sice Lanžov a Libotov 26. května 2003. 

K poslednímu rozšíření svazku došlo 26. února 2004, kdy přistoupily obce Heřmanice, Hořenice a Kuks. 

Obec Velký Vřešťov odstoupila. 

V březnu 2019 přistoupila obec Stanovice. 

Svazek obcí Mikroregion Hustířanka má v současné době 16 členských obcí. 

Předsedou je pan Jaroslav Huňat starosta z Dubence. Kam se také sídlo DSO v 2019 přestěhovalo.  

K úbytku obyvatel přispívá jak přirozený pohyb (více lidí umírá, než se rodí), tak především migrační 

pohyb (více lidí se odstěhovává, než se přestěhovává). Výrazný přirozený pokles zaznamenala Malá 

Vrbka, v případě migrace. Situaci ještě zhoršuje fakt, že většinu vystěhovalých tvoří mladí lidé s vyšším 

stupněm vzdělání (maturita či vysokoškolský titul). Úbytek mladších osob se však dále prohlubuje na 

struktuře obyvatel podle věku, protože v regionu ubývá osob, které by měly děti a obyvatelstvo jako 

celek tak stárne. 

Mikroregion Hustířanka je svazek obcí (dle § 49 zákona č.128/2000 Sb. o obcích) v okresu Hradec 

Králové, okresu Náchod a okresu Trutnov, jeho sídlem je Dubenec a jeho cílem je koordinování 

celkového rozvoje území mikroregionu na základě společné strategie, koordinování územních plánů a 

územního plánování, přímé provádění společných investičních akcí, společný postup při prosazování 

ekologické stability území a společná propagace mikroregionu v cestovním ruchu. Sdružuje celkem 16 

obcí a byl založen v roce 2001. 

  

  

Lužany 653349 Jitka Andrlová 

Račice nad Trotinou 653365 Milan Slovák ml. 

Rožnov 272981 Zbyněk Procházka 

Vilantice 580767 Dagmar Jarošová 

Velichovky 273155, DIČ:CZ0023155 Jiří Lebedínský  

Zaloňov 273252 Jaroslava Svobodová 

Stanovice 578 207 Ondřej Sucháček 

      

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_N%C3%A1chod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Trutnov
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 Okresy Královéhradeckého kraje 

   

  

 Základní informace – počty obyvatel a rozloha      zdroj: ČSÚ 

obec počet obyvatel k 
1.1.2020 

rozloha 
katastrálních 
území (v ha) 

Dubenec 650 1214 

Habřina 298 610 

Heřmanice 438 693 

Hořenice 141 327 

Hřibojedy 221 571 

Kuks 269 483 

Lanžov 190 793 

Libotov 187 425 

Litíč 174 451 

Lužany 129 336 

Račice nad Trotinou 160 689 

Rožnov 376 541 

Stanovice 55 270 

Velichovky 763 797 

Vilantice 202 492 

Zaloňov 459 932 

celkem 4 712 9 624 
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3.Obyvatelstvo v DSO 

 

 

 Vývoj počtu obyvatel(zdroj: czso.cz) 

rok Dubenec Habřina Heřmanice Hořenice Hřibojedy Kuks Lanžov Libotov 

2016 693 302 425 139 220 255 186 184 

2017 687 302 427 143 219 263 187 184 

2018 671 298 438 141 221 261 191 184 

2019 650 298 438 141 221 269 190 187 

  

rok Litíč Lužany Račice 
nad 
Trotinou 

Rožnov Stanovice Velichovky Vilantice Zaloňov 

2016 164 596 127 164 57 743 197 454 

2017 164 590 131 163 57 746 213 467 

2018 164 585 129 160 55 736 202 459 

2019 174 129 160 376 55 763 202 459 

  

rok počet obyvatel k 31.12. 

2016 4 906 

2017 4 943 

2018 4 895 

2019 4 712 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá dlouhodobě lehce klesající trend v počtu obyvatel žijících v zájmovém 

území. Důvodem poklesu je jednak mortalita obyvatel, ale též významnou roli hraje migrace 

obyvatelstva. 

 Vzdělanostní tabulka: 
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Bydlení v DSO Hustířanka historie k 2001 

 
Většina členských obcí má relativně dobré výchozí podmínky pro bydlení. Výhodou je přiměřená 

vzdálenost do větších center (Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Smiřice a také i Hradec Králové), ale i 

dobré životní prostředí a příhodné klimatické podmínky. Nicméně i přesto je třeba pro stávající i 

případné budoucí obyvatelstvo vytvářet i nadále kvalitní podmínky pro život – zabezpečit občanskou i 

technickou infrastrukturu, základní služby, zajistit kvalitní a dostatečné dopravní spojení. 

Ve většině obcí vzrůstá počet rodinných domů. Zejména ve větších obcích je zaznamenáván nárůst 

počtu novostaveb. V řadě obcí ale dochází k rekonstrukcím stávajících dosud chátrajících objektů, což 

má pozitivní vliv nejen na vzhled obce. 
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Obec 
Domy 

celkem 
obydlené 

v tom 
Byty 

celkem 

v tom 

rodinné 

domy 

bytové 

domy 
obydlené k rekreaci 

Dubenec 204 164 154 5 269 220 17 

Habřina 106 73 72 0 109 76 18 

Heřmanice 145 93 88 3 178 122 28 

Hořenice 54 45 42 1 68 58 2 

Hřibojedy 71 55 53 1 86 69 13 

Kuks 107 61 51 6 136 86 37 

Lanžov 108 54 53 2 122 70 38 

Libotov 62 50 50 0 67 54 2 

Litíč 62 36 36 0 63 37 18 

Lužany 56 32 31 1 63 39 15 

Račice nad Trotinou 84 55 54 0 87 58 18 

Rožnov 134 104 102 2 174 144 30 

Velichovky 241 194 184 6 315 254 20 

        

Vilantice 88 60 59 1 99 70 12 

Zaloňov 135 106 100 4 168 138 15 

Celkem Hustířanka 1 771 1 239 1 183 34 2 128 1 562 298 

Celkem okres Trutnov 24 277 20 265 16 552 2 954 51 791 45 340 2 312 

Celkem okres Náchod 26 916 21 213 18 465 2 252 49 843 41 915 3 470 

Celkem okres Hradec 

Králové 31 270 26 032 22 693 2 908 67 693 60 031 2 280 
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V porovnání s okresními hodnotami je ve svazku nižší podíl trvale obydlených domů. Hlavní příčinu lze 

vidět zejména ve využívání domovního fondu k rekreačním účelům. Mikroregion Hustířanka vykazuje 

celkově 14 % domů určených k rekreaci, kdežto okres Trutnov 4 %, Náchod 7 % a Hradec Králové 3 %. 

Tato skutečnost je nejvíce patrná v obcích Lanžov (31 % domů je určeno k rekreaci), Litíč (29 %), Kuks 

(27 %) a následují obce Lužany (24 %), Račice nad Trotinou (21 %). Naopak zcela opačná je situace u 

velkých obcí – Velichovky (6 %), Dubenec (6 %) - či obcí poblíž měst Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem: 

Hořenice (3 %) a Libotov (3 %).  

Domovní a bytový fond k 2001  

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001 

Stáří domovního fondu  

Obec do 1919 1920–1945 1946–1980 1981–2001 

Dubenec 42 28 50 41 

Habřina 12 8 26 26 

Heřmanice 29 29 30 5 

Hořenice 15 8 14 8 

Hřibojedy 9 10 21 14 

Kuks 27 15 11 8 

Lanžov 17 11 11 13 

Libotov 15 16 10 9 

Litíč 7 10 9 10 

Lužany 8 8 9 7 

Račice nad Trotinou 18 12 8 13 

Rožnov 20 14 41 29 

Velichovky 17 30 73 74 

Velký Vřešťov 12 7 20 17 

Vilantice 18 9 20 13 

Zaloňov 39 15 28 22 

Celkem Hustířanka 305 230 381 309 

Celkem okres Trutnov 4 265 4 665 6 126 4 868 
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Celkem okres Náchod 4 246 4 324 7 378 4 925 

Celkem okres Hradec Králové 3 833 5 207 10 217 6 244 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001 

 

Zde je uveden přehled výstavby domů. K největší výstavbě domů došlo v období po II. sv. válce do 80. 

let 20. století. (V 70. letech došlo také k vysoké porodnosti.) 

V současné době brání výstavbě domů i nezasíťované pozemky či chybějící vodovod či kanalizace. 

Tabulka ze ČSÚ 2020 
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4.Hospodáření 

Grafy ze zdrojů Monitor státní pokladny k červnu 2020. 
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Trh práce 

 

V otázce práce a zaměstnanosti v DSO Hustířanka je zde velká výhoda rozložení obcí, kde je ze všech 

obcí dobrá dostupnost do Jaroměře, Trutnov, Dvora Králové nad Labem a do krajského města Hradec 

Králové. Kde je možnost dojíždění za zaměstnáním. Ve Dvoře Králové nad Labem a Jaroměří jsou velké 

podniky jako je JUTA a.s., a Karsit.cz, Karští Agro a.s. 

V lázeňské obci Velichovky jsou tolik známé lázně, zaměřené na pohybové ústrojí. Zde je další zdroj 

zaměstnanosti pro obyvatelé okolních obcí. 

Hlavní zdroj zaměstnanosti je zemědělství a výroba. Ve městech jsou dalším možnosti kde získat 

zaměstnání v obchodní činnosti. Jsou zde obchodní řetězce jako Tesco, BILA, Kaufland, Penny market 

a další známé velké obchodní centra. 

V krajském městě Hradec Králové jsou další příležitosti, a to jak výrobní i obchodní. Vzhledem k poloze 

HK a jeho lokalitě známě obklopenou zemědělskou půdou je zde nejrozšířenější zdrojem zemědělství 

a pěstování zeleniny a ovoce. 

Nezaměstnanost 
V otázce nezaměstnanosti a situace na trhu práce je srovnání obtížné. Příčinou je skutečnost, že svazek 

se rozkládá na území třech okresů. U všech obcí mikroregionu je míra nezaměstnanosti vyčíslena podle 
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obcí a zároveň podle oblastí jednotlivých okresů, do kterých obce spadají – těmito oblastmi jsou 

Dvorsko, Jaroměřsko a Smiřicko. S těmito oblastmi jsou obce také srovnávány.  Nelze srovnávat 

s celými okresy, protože údaje by měli špatnou vypovídací hodnotu, např. okres Hradec Králové a tři 

obce na hranici tohoto okresu. 

5.Infrastruktura 

Dopravní infrastruktura  
Území svazku obcí protíná několik významných silničních tahů. Mezi nejvýznamnější patří zejména 

silnice I/37 Jaroměř – Trutnov. Dalším významnou silnicí je silnice II/285 Nové Město nad Metují – 

Lanžov/Sedlec. Vedle jihozápadní hranice Mikroregionu Hustířanka vede silnice I/33 Hradec Králové – 

Jaroměř – Náchod s napojením do Polska. Tato komunikace je extrémně vytížena. V budoucnu bude 

tento silniční tah nahrazen dálnicí D11 Praha – Hradec Králové – Jaroměř s rozdvojením na Náchod a 

Polsko, a na Trutnov. Dálnice již povede po katastrálním území některých obcí (Rožnov, Zaloňov, 

Hořenice, Heřmanice). Sjezdy z dálnice budou o obce Rožnov s následným pokračováním na 

Velichovky, tento sjezd bude nazván „Jaroměř Jih“. Další křižovatka na dálnici bude s novou trasou 

silnice I/33 pro napojení Náchoda severozápadně od Jaroměře mezi obcemi Hořenice a Heřmanice. Od 

této křižovatky povede dále na Trutnov rychlostní komunikace R37. 

Dopravna 
Několik obcí se nachází lokalitě v dobrou dojezdovou vzdáleností do několika okolních měst. Tím je 

zajištěna kvalitní dostupnost zaměstnání, vzdělání a dalších služeb pro potřeby obyvatel. 

Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici je 28 km, doba dojezdu je cca 29 min. Jde o dálnici D11 – 
Hradec Králové – Praha. Dokončena by měla být v 2021. Již dnes se na stavbě intenzívně pracuje. 

Železniční doprava je zastoupena pouze severně od obce. Jedná se o trať Jaroměř – Kuks – Dvůr 
Králové nad Labem – Stará Paka se zastávkou v Kuks (dojezd 4 km, cca 7 min). Železniční tratě nejsou 
elektrifikovány. 

Silniční doprava 

Část obcí leží na hlavním silničním tahu I/37 a je dostupná autobusovou dopravou. Obcemi a jejími 

částmi dále prochází silnice III. třídy číslo 29921 a 29918. Území svazku Hustířanka, do kterého obec 

Hořenice spadá, protíná několik významných silničních tahů. Mezi nejvýznamnější patří zejména silnice 

I/37 Jaroměř – Trutnov. Vedle jihozápadní hranice Mikroregionu Hustířanka vede silnice I/33 Hradec 

Králové – Jaroměř – Náchod s napojením do Polska. Tato komunikace je extrémně vytížena. 

V budoucnu bude tento silniční tah nahrazen dálnicí D11 Praha – Hradec Králové – Jaroměř 

s rozdvojením na Náchod a Polsko, a na Trutnov. Dálnice již povede po katastrálním území některých 

obcí (Rožnov, Zaloňov, Hořenice, Heřmanice). Sjezdy z dálnice budou do obce Rožnov s následným 

pokračováním na Velichovky, tento sjezd bude nazván „Jaroměř Jih“. Další křižovatka na dálnici bude 

s novou trasou silnice I/33 pro napojení Náchoda severozápadně od Jaroměře mezi obcemi Hořenice 

a Heřmanice. Od této křižovatky povede dále na Trutnov rychlostní komunikace R37. 
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Vzdálenost obcí od nájezdu na dálnici je cca28 -35 km, doba dojezdu je cca 29-45 min. Jde o dálnici 

D11 – Hradec Králové – Praha. Dokončena by měla být v 2021. Již dnes se na stavbě intenzivně pracuje. 

 

Z větší části všech obcí prochází silnice I. třídy č.37 Hradce Králové – Jaroměř – Trutnov a dále místní 

komunikace č. 29918 z města Jaroměř, která se v severní části obce napojuje na již uvedenou silnici č. 

37. 

Cyklotrasy a cyklostezky 

Obce v okolí Hořenic a Heřmanic, sousedí s nájezdem na cyklotrasou – Labská trasa: Jaroměř (č. 24) - 

Heřmanice – Brod – Kuks – Žireč, dále pak červeně značená turistická trasa. 

Cyklotrasa č. 4117 Heřmanice – Kocbeře, U Partyzána 

Obtížnost: střední 

Značení silniční komunikace: silnice III. třídy, místní a účelové komunikace 

Povrch: asfalt, zpevněný v lese, sjezd do Kladrub silně erodovaný 

Vhodné pro MTB a trekingové bicykly 

Cykloturistické mapy: KČT 1:100 000 č. 9 Horní Polabí, č. 10 Orlické hory a Broumovsko, Shocart 1:60 
000 č. 113 Podkrkonoší 

PRŮBĚH CYKLOTRASY 

0.00 km Heřmanice, (280.00 m. n. m.) město nebo obec 

3.00 km Krabčice, místní část 

4.00 km Střeziměřice, Místní část 



18 
 

5.00 km Velká Bukovina, místní část 

6.00 km Malá Bukovina, ulice nebo jiné místopisné označení 

10.50 km Kladruby, ulice nebo jiné místopisné označení 

13.00 km Kohoutov, (450.00 m. n. m.) město nebo obec 

20.00 km Vítězná – Nové Záboří, místní část 

22.00 km U Partyzána, pomník či památník 

Cyklobusy jezdí v Podkrkonoší v červnu a v září vždy v sobotu, v červenci a v srpnu vždy ve čtvrtek a v 
sobotu, na trase Hradec Králové – Sadová – Milovice – Hořice – Miletín – Dvůr Králové nad Labem – 
Bílá Třemešná – Dolní Brusnice – Mostek – Hostinné – Vrchlabí a zpět. Další spoj jede na trase Kuks – 
Choustníkovo Hradiště – Dvůr Králové nad Labem – Bílá Třemešná – Dolní Brusnice – Zvičina a zpět. 
První ranní spoj vyjíždí ze Dvora Králové nad Labem přes Choustníkovo Hradiště – Kuks – Heřmanice – 
Jaroměř – Holohlavy do Hradce Králové. Na přehradu Les Království cyklobus nezajíždí. 

Detailní informace o odjezdech a příjezdech autobusů lze nalézt v jízdním řádu na 

www.podkrkonosi.eu. Spoje mají bezbariérový přístup a jsou vybaveny stojanem pro kola. Projekt 

cyklobusů byl připraven Svazkem měst a obcí Krkonoše ve spolupráci se spolkem Podzvičinsko, 

Královéhradeckým krajem a dalšími. Více informací lze nalézt na www.podkrkonosi.eu a na 

www.krkonose.eu 

 

Komunikace 
Na území svazku je poměrně hustá síť komunikací III. třídy, které zajišťují dopravní dostupnost všech 

obcí a jejich napojení na důležité dopravní tahy. Jejich kvalita je ale ve většině případů neuspokojivá. 

O něco kvalitnější je údržba komunikací I. a II. třídy. 

Stav komunikací 
Většina členských obcí svazku se potýká s nekvalitní a nedostatečnou sítí místních komunikací. 

Postupně se obce snaží jejich stav zlepšovat, ale problémem je nedostatek financí na jejich nákladné 

opravy a údržbu.Délku místních komunikací v jednotlivých obcích uvádí tabulka. Nejvíce místních 

komunikací má obec Libotov, zhruba 15 km. Zdá se to být překvapující, protože tato obec rozlohou 

http://www.podkrkonosi.eu/
http://www.podkrkonosi.eu/
http://www.krkonose.eu/
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nijak nevybočuje od ostatních obcí. Stav je však dán přístupovou komunikací do Malého Libotova (části 

obce) zde jsou již komunikace nově opravené z dotačního programu. 

Délka místních komunikací v jednotlivých obcích (v km) 

Obec Délka 

místních 

komunikací 

(km) 

Dubenec 7 

Habřina 3 

Heřmanice 5 

Hořenice 4 

Hřibojedy 3 

Kuks 3 

Lanžov 6 

Libotov 15 

Litíč 3 

Lužany 2 

Račice nad Trotinou 3 

Rožnov 3 

Velichovky 7 

Stanovice 2 

Vilantice 5 

Zaloňov 6 

CELKEM 77 

Zdroj: ČSÚ,  
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Železniční doprava 
Železniční doprava je zastoupena pouze v severovýchodní části svazku. Jedná se o trať Jaroměř – Kuks 

– Dvůr Králové nad Labem – Stará Paka. Obce jihovýchodní části svazku (Habřina, Rožnov) mohou 

využít železnice 032 Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov v zastávkách Smiřice, Černožice, Semonice. 

Trať 046 Jaroměř – Hořice vede přes obec Račice nad Trotinou, avšak zde byla vlaková zastávka 

zrušena. Tato obec je veřejně dostupná pouze autobusovou dopravou. Železniční tratě nejsou 

elektrifikovány. 

Další doprava 
V žádné obci z Mikroregionu Hustířanka se nenachází letiště. Veřejné vnitrostátní letiště s nabídkou 

místních leteckých služeb se nachází až u Nového Města nad Metují. 

Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti obcí je jednou ze základních podmínek jejich rozvoje a kvalitního 

života obyvatel. Dopravní systém by měl zajišťovat dopravu obyvatel za prací, do škol, na nákupy, za 

službami, za lékařem atd. Dopravní obslužnost zajišťuje několik dopravních společností, a ARRIVA a.s., 

ORLOBUS a. s. Nové Město nad Metují. Problémem je nedostatek financí na zajištění dopravní 

obslužnosti, kdy autobusové linky jezdí nevytížené, a to vede k jejich rušení.  V některých obcích spoje 

o víkendu nejezdí vůbec. Dopravní spojení je zajištěno do Dubence, kdy se tak dostanou děti do školy 

a další obyvatelé okolních vesnic k lékaři či do obchodu. Zpáteční spoj z Dubence do okolních vsí je 

rovněž zajištěn. 

SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 
Občanská vybavenost v uspokojivém množství a kvalitě je zajištěna v obcích Dubenec a Velichovky. 

Mnohé potřeby obyvatelé mikroregionu uspokojují v okolních městech Jaroměř, Dvůr Králové nad 

Labem či Hradec Králové. Zde lze nalézt široké spektrum služeb, občanské vybavenosti a kulturních 

zařízení. Největší snahou, která je společná všech obcím, je zachování základního občanského vybavení 

jako jsou mateřské a základní školy či prodejny potravin. Jedná se ovšem o záležitosti, které v mnoha 

případech výrazně převyšují finanční možnosti jednotlivých obcí. Udržet obchod či obecní hostinec je 

finančně nákladné a mnohé obce udržují své ochody a pohostinství často se ztrátou. Proto vývojem 

ekonomiky se obchody a pohostinství zavírají. 

Občanská vybavenost  

Obec Pošta ZŠ MŠ Knihovna Obchod Pohostinství Zdr.  
zařízení 

Místní 
rozhlas 

Dubenec 1 1 1 1 2 1 praktický lékař 1 

Habřina - - 1Jes. 1 1 - - 1 

Heřmanice 1 -  1          1 - - - - 

Hořenice -  - - - - 1 dojíždí lékař - 

Hřibojedy 1 - - 1 - - - - 

Kuks 1 - - 1 -       3 sezón. - - 

Lanžov 1 - 1 1 - 1stánek sezón. - - 

Libotov - - 1 1 - stánek pouze 
při slavnostech 

- - 

Litíč - - - - - - - - 

Lužany 1 - - 1 - 1 - - 
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Račice nad 
Trotinou 

- - - - - 1 - - 

Rožnov -         - - 1 - 1 dojíždí lékař 1 

Velichovky 1 1 1 1 1 2 praktický - 

Stanovice - - - 1 - 1sezón. - - 

Vilantice - - - 1 - - - 1 

Zaloňov - - - - - 1 - - 

Zdroj: Dotazník starostům obcí 

 

Školy 

Mateřské školy 

Na území svazku se nachází 5 mateřských škol v 5 obcích (Dubenec, Heřmanice, Lanžov, Libotov a 

Velichovky). Jejich přehled a počty dětí v nich jsou uvedeny v následující tabulce. Obecným 

problémem, se kterým se potýkají již delší dobu téměř všechny mateřské školy je nedostatek dětí. 

Vzhledem k vyšší porodnosti posledních dvou let tento problém částečně pomine.  

Zároveň ne všechny děti bydlící v Mikroregionu Hustířanka navštěvují mateřskou školu ve výše 

uvedených obcí. Rodiče z některých obcí vozí své děti do mateřské školy v místě jejich zaměstnání. 

Mateřské školy 

Obec/město Kapacita Počet tříd Počet dětí 
Dubenec 41 2 41 
Heřmanice 48 2 48 
Lanžov 25 1 20 
Libotov 22 1 16 
Velichovky 39 2 39 

Zdroj: Dotazníky starostům obcí 

Základní školy 

Ve svazku se nachází celkem 2 základní školy, jedna v Dubenci (1.-9. třída) a další ve Velichovkách 1.-5. 

třída. Problémem malých škol v obcích je nedostatečný počet žáků, který může být důvodem ke zrušení 

školy. Obce musí žádat o výjimku, aby mohlo být vyučování v jejich škole zachováno. Děti, které 

nenavštěvují základní školu v Dubenci ani ve Velichovkách nebo děti 6.- 9. třídy, které vyšly ze ZŠ ve 

Velichovkách dále jezdí do ZŠ v Jaroměři či Dvoře Králové nad Labem, popř. děti z obcí na jihu 

mikroregionu jezdí do Smiřic. 

Základní školy 

Obec/město Ročníky Počet 
tříd 

Počet dětí Školní jídelna Školní družina 

Dubenec 1. – 9. 9 153 ano ano 

Velichovky 1. – 5.  3 65 ano ano 
Zdroj: Dotazníky starostům obcí 
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Střední školy 

Na území svazku obcí není žádná střední škola. Střední školy se nachází v nedalekých městech Dvůr 

Králové nad Labem, Jaroměři, dále pak Náchod, Nové Město nad Metují či Hradec Králové. 

Vysoké školy 

Nejbližší vysoká škola je v Hradci Králové, další potom v Pardubicích. 

Zdravotnická zařízení 
Přestože do některých obcí dojíždějí praktičtí lékaři (např. Rožnov, Hořenice), patří mezi hlavní spádové 

zdravotnické zařízení ordinace lékařů v Dubenci pouze praktický. Spousta obyvatel má svého lékaře 

v Jaroměři, Dvoře Králové nad Labem nebo v místě, kde pracují. Ve Dvoře Králové je také nejbližší 

nemocnice. Dojížďka za zdravotnickou péčí je často problémová zejména pro starší občany, kteří 

nevlastní automobil, neboť dopravní spojení je mnohde nedostatečné. Přesto je zajištěna autobusová 

doprava do obce Dubenec. 

Kromě Dubence je ordinace praktického lékaře také ve Velichovkách, Rožnově a Hořenicích. 

Zdravotnictví 
Lékařské služby ve většině obcí se nenacházejí. Praktický lékař je dostupný ve vedlejší obci Dubenec 

nebo Doubravice v pracovních dnech. Dětský lékař, stomatologie nebo gynekologie jsou dostupní ve 

Dvoře Králové nad Labem nebo okolních větších městech, kam je dostupnost pouze ve všední dny nebo 

nutná doprava automobilem. 

Zdravotní zařízení jako praktický lékař je v nedaleké obci Dubenec, a ve městě Jaroměři a ve Dvoře 

Králové n/L kde jsou i odborní lékaři jako stomatolog, gynekolog, dětský lékař, ORL, chirurgie a ostatní 

zdravotní péče včetně lékáren. 

Spádová nemocnice je taktéž ve Dvoře Králové n/L. Nemocnice ve Dvoře Králové n/L nemá porodnici 

a jsou využívány porodnice v Trutnově a Náchodě. Fakultní nemocnice je v Hradci Králové. 

Zdravotnická záchranná služba má stanoviště ve Dvoře Králové n/L nebo z Jaroměře, kde při 

vzdálenosti km je deklarováno splnění legislativně stanovené maximální dojezdové doby 15-30 minut. 

S ohledem na velikost obce a počet obyvatel nejsou v obci pobytová zařízení sociálních služeb pro 

různé skupiny (senioři, zdravotně postižení apod.) Tato zařízení mohou občané využít ve městě Dvůr 

Králové n/L. 

Sociální péče 
V obcích se nenachází žádné zařízení soc. péče. Péči o seniory a zdravotně znevýhodněné osoby zajišťují 

rodinní příslušníci. Je možno ale využít služeb Diakonie Dvůr Králové se střediskem v Doubravici, dále 

Pečovatelská služba a Farní Charita ve Dvoře králové n/l, která zajišťuje i osobní asistenci a služby v 

domácím prostředí. 

Občané mohou využívat služby Diakonie ČCE středisko Dvůr Králové n/L anebo pečovatelské služby 

města Dvora králové n/L. Obec na základě darovací smlouvy přispívá výše uvedeným organizacím za 

využívání služeb občany obcích v DSO Hustířanka. 
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Podmínky pro život seniorů je v DSO Hustířanka kvalitní. Pravidelně se pořádají různá setkání seniorů. 

V letních měsících je to vystoupení různých interpretů pro jejich věkovou skupinu na nedalekém letním 

parketu v Lanžově. V seniorské skupině je četně zastoupena skupina mladších seniorů do 70 let. Ti se 

aktivní podílejí na společenském životě v obcích. Pomáhají s organizací všech akcí pořádané obcí. 

Sociální služby jsou dostupné pro seniory dostupné v nedalekém Dvoře Králové n/L a v Žirči dům sv. 

Josefa nebo v domově důchodců v Černožicích.  

Sportovní zařízení 
Téměř každá členská obec má venkovní víceúčelové hřiště pro provozování sportovních aktivit. 

Většinou však ale nesplňují náročnější požadavky na kvalitu a vybavení. Až na výjimky chybí ve svazku 

větší kryté plochy pro sportování v zimním období. Tato možnost se naskýtá v obci Velichovky 

v soukromém zařízení K-Triumf. Ve Velichovkách je fotbalové hřiště, kde působí FC Velichovky, tady 

pracují i s mládeží. Obec zde má nově upravené zázemí, kde jsou stánky taneční parket, dětské hřiště 

s novými hracími prvky. 

Další multifunkční hřiště je v obci Hřibojedy, Vilantice, Rožnov, Litíč, Zaloňov a Lanžov zde je u kempů 

písečné a travnaté hřiště. V Kuksu je fotbalové a volejbalové s dětským hřištěm. Některé obce pořídili 

před lety hřiště z dotačních prostředků, které pomáhalo zaštítit DSO. Nové vybudované nebo 

zrekonstruované hřiště jsou převážně z dotačních projektů.  

Obyvatelé mohou také jezdit do okolních měst. Možnost koupání se nachází v obci Lanžov, kde je 

koupaliště nebo na rybníku v obci Velký Vřešťov. V některých obcí působí sportovní oddíly – Sokol či 

fotbalové oddíly. 

V obci Libotov je velké fotbalové hřiště, kde působí místní FC Libotov. U hřiště je krásné zázemí se 

stánkem a pergolou, která je komplet zastřešená. Konají se zde kulturní akce jako dětské dny, sportovní 

soutěže, fotbalového klubu a místních hasičů. Podobné sportoviště je v Dubenci, kde je ještě velká 

hasičská zbrojnice s travnatým povrchem uzpůsobené na hasičské soutěže, hasičská liga, dětské dny a 

další akce pořádané obcí a spolky. 

Plynofikace topení 
Plynofikace v obcích převážně tak v polovině obcí – ANO.V obcích se využívá k vytápění plyn ale i pevná 

paliva dřevo a uhlí, ale i nyní modernější energeticky výhodnější tepelná čerpadla.  

Plynofikace bytů v obcích zájmového území   Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
 

byty v rodinných a 

bytových domech 

z toho 

plynofikovaných 

Dubenec 242 125 

Habřina 99 50 

Heřmanice 122 0 

Hořenice 59 30 

Hřibojedy 69 1 

Kuks 93 23 

Lanžov 73 14 

Libotov 58 0 

Litíč 41 1 
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Lužany 44 24 

Račice n. Tr. 57 34 

Rožnov 144 99 

Stanovice 25 2 

Velichovky 265 217 

Vilantice 75 37 

Zaloňov 149 5 

celkem 1615 662 

 

Rozložení obyvatel v rodinných a bytových domech a jejich bytech je centralizované do zástavby 

zejména rodinných domů. Bytové domy tvoří v zájmovém území pouze 2 %. Takovéto rozložení 

obyvatel má i významný vliv na nakládání s odpady v regionu. To je možné nastavit více variabilně, než 

jak je tomu při převažující bytové zástavbě. 

Z popisu klimatických informací je patrné, že oblast zájmového území patří do mírně teplé až teplé 

klimatické oblasti. Tabulka plynofikace (dle SLDB 2011) jasně ukazuje, že obce zájmového území jsou 

plynofikovány jen velmi nedostatečně. Dá se předpokládat, že do dnešního dne se však plynofikace 

ještě více rozšířila. Zavedení plynu v domácnostech je jedním z identifikátorů množství směsného 

komunálního odpadu. V oblastech, kde je intenzivně plynofikace rozšířená, je produkce směsného 

komunálního odpadu nižší než v oblastech bez plynofikace. Zbytky po užívání tuhých paliv jsou 

odkládány do černých nádob na komunální odpad, čímž se je jeho množství, i v případě zvýšeného 

třídění využitelných složek odpadu, značně zvyšuje, zejména v zimních měsících. To odpovídá i 

souhrnné tabulce o produkci jednotlivých odpadů, ze které je patrné, zvýšené množství 

produkovaného směsného komunálního odpadu. 

Nakládání s odpady (třídění, sběr a likvidace, sběrný dvůr, kompostárna, 

skládka) 
Obyvatelé DSO většinou mají k dispozici kontejnery pro tříděný odpad (sklo, plast, papír a olej), 2 x 

ročně mobilní kontejner na svoz nebezpečného a neskladného odpadu a zřízeno místo pro uložení 

biologického odpadu. Některé obce plánují a aktuálně připravuje projekt kompostárny, resp., sběrného 

dvora“ místo často nevyhovujících míst, které nejsou vzhledově úplně vyhovující. 

Svoz tuhého komunálního odpadu na řízenou skládku mimo správní území v obcích jakož i sběr 

nebezpečného odpadu zajišťuje většinou u většiny obcí firma Marius Pedersen. 

Obce v současnosti sbírají zájmové odpady především v rámci veřejné sběrné sítě do nádob 

umístěných na veřejných prostranstvích obcí.  

Jedná se především o nádoby 1100 l s horním výsypem (plast 1100 l žlutá a papír 1100 l modrá), dále 

pak sklo do zvonů se spodním výsypem (sklo 1500 l bílá, zelená). Nápojový karton je sbírán dohromady 

s plasty do jednoho kontejneru a hmotnost je následně samostatně vykázána. Tyto odpady jsou 

odváženy místní svozovou společností. 

Kovy jsou sice sbírány na většině obcí do nádob rozmístěných po obci, zejména velikosti 240 l. Následně 

jsou kovy předávány, ať už místní svozové společnosti (Dubenec, Hořenice, Hřibojedy, Velichovky, 

Zaloňov) nebo přímo společnosti zabývající se využitím kovů, jako např. Kovošrot Group CZ s.r.o. (Litíč), 
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Většina obcí nemá uvedenu hmotnostní produkci kovů. Kovy jsou v těchto obcích jsou sbírány místními 

organizacemi zřizovanými obcí, jako jsou dobrovolní hasiči, sportovní spolky atd. I takto sesbírané a 

odevzdané odpady mají být vykazovány v roční produkci odpadů.  

Bioodpad obce řeší z malé části kompostéry (Dubenec, Kuks, Lanžov, Zaloňov), většinou se jedná o sběr 

bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů a jeho následný odvoz na místí kompostárny (např. Agro 

CS a.s., RDS s.r.o.), kde je odpad dále biologicky zpracován. 

Směsný komunální odpad je občany ukládán do vlastních nádob o objemech 110 l, 120 l, 240 l. Ze všech 

zájmových obcí odvážen osobou oprávněnou k nakládání s odpady (Marius Pedersen a.s., Technické 

služby města Dvora Králové nad Labem, Transport Trutnov, s.r.o. a odstraněn uložením na skládce. 

ZEVO se v místě nenachází. 

 

Abychom si mohli lépe udělat představu o produkci jednotlivých odpadů, byly jednotlivé komodity 

produkce roku 2019 přepočteny na 1 občana, aby byla data porovnatelná. 

 

Množství vytříděných odpadů v ČR, KhK a průměr za DSO Hustířanka – srovnání. Zdroj 

EKOKOM, ISPOP. 

množství na 1 občana 
2018 

Papír Plast Sklo NK Kov BRKO SKO 

Královéhradecký kraj 22,779 18,169 15,307 0,383 17,380 * 179,921 

ČR průměr na osobu 21,530 14,191 13,223 0,394 15,598 * 195,981 

DSO průměr na osobu 12,630 25,455 17,447 0,318 5,136 246,025 212,113 

*nejsou k dispozici oficiální data EKOKOMu, průměrné množství je v různých zdrojích uváděno ve výši 70 

kg/občan/rok 

 

Dle výše uvedené produkce v ČR a KhK dle dat společnosti EKOKOM a.s, k 31.12.2018 je patrné, že 

Královéhradecký kraj je v třídění využitelných složek odpadu velmi úspěšný a je mírně nad 

celorepublikovým průměrem. 

 

Stav a kapacity ostatní technické infrastruktury (elektrická síť, sítě pro 

internet) 
Obce jsou pokryta signálem pro bezdrátový internet, který poskytuje několik zprostředkovatelů 

internetu. Obce jsou pokryta signálem všech mobilních operátorů. 

 



26 
 

Elektřina 
Způsob napájení obcí je primárním rozvodným systémem o napětí 35 kV. Pro zásobování plánovaných 

zástavbách v rámci zastavitelných ploch bude v případě potřeby posílena kapacita stávajících 

trafostanic, případně budou realizovány trafostanice nové. Nové zástavby budou prioritně připojovány 

kabelovým sekundárním vedením NN (dle místních podmínek, popř. i vrchním). 

Obecní rozhlas 
Obecní rozhlas nemá jen část obcí. Informace občanům se většinou dává SMS bránou. Informace o 

dění v obci mají možnost občané sdílet na stránkách obcí, tak na FC stránkách. Obce vydávají také své 

zpravodaje, kde mají občané možnost se o všech akcích jak již konaných, tak o společenském dění, 

které se chystá dozvědět. V rámci mikroregionu se vydává zpravodaj DSO Hustířanka. Kde se zveřejňují 

akce v celém mikroregionu. 

Veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení je na většině místních komunikací v obcích DSO vybudováno z dotací. Postupně se 

ve všech obcích vyměňují výbojky za úspornější LED osvětlení. 

 

Rozložení našeho DSO Hustířanka 
 

 

 

Zdroj: http://www.mapy.cz 
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Kultura 
Nejvíce kulturních akcí z celého mikroregionu koná na Kuksu, kde se nachází monumentální stavba 

Hospitalu, který nechal postavit osvícený hrabě F. A. von Sporck. K hospitalu patří obrovské množství 

barokních soch od M. B. Brauna, ale také i Braunův Betlém, který se nachází již na katastrálním území 

obce Hřibojedy. Kuks je centrem veškerého kulturního dění po celý rok. Z nejvýznamnějších akcí lze 

jmenovat Přepadení v Kuksu, které probíhá kolem 26. července, Theatrum Kuks (3denní akce; konec 

srpna), Svatohubertské slavnosti (zač. října). Z kulturních zařízení se zde nachází galerie F.A. Šporcka, 

divadlo, o které se stará PhDr. Stanislav Bohadlo. 

Další obcí bohatou na kulturní dění jsou Velichovky. V květnu se zde pořádá „Mise Velichovky“. Jedná 

se o vzpomínkovou jízdu historických vojenských vozidel americké armády z II. světové války. Ve 

Velichovkách bylo velitelství polního maršála Ferdinanda Schörnera, velitele skupiny armáda střed 

(Mitte). Vzpomínková akce na příjezd Američanů a střet s Němci probíhá i v jiných městech podle toho, 

jak tenkrát americká armáda postupovala.  

Ve Velichovkách se v období od června do září pořádají každou neděli zejména pro lázeňské hosty 

v parku koncerty vážné hudby. Další hudební slavnosti se konají v obci Vilantice – resp. části 

Chotěborky. Zde se pořádá tradiční „Hudební léto na Chotěborkách“, které zahrnuje 5 koncertů 

v různých termínech od června do srpna. Konají se zde například varhanní koncert, klarinetový recitál, 

klavírní koncert. Po koncertech následuje mše.  

Tradiční jsou i místní pouti či posvícení a plesy. Celá řada akcí se koná při příležitosti nejrůznějších 

svátků či výročí.  

Do kina je třeba dojíždět do Hradce Králové, Dvora Králové nad Labem či Jaroměře. V Jaroměři – 

Josefově – se nachází také pevnost z období II. světové války.  
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Společenské, kulturní či sportovní akce pořádané na území svazku 

Obec Pořádané akce 
Dubenec den dětí, den Matek, pálení čarodějnic, drakiáda, Mikulášská 

besídka, karneval, maškarní ples, plesy, hasičské soutěže, 
pohádkový les.. 

Habřina Hasičské soutěže, pouťové posezení s občany 
Heřmanice dětský den, pálení čarodějnic, vítání občánků 
Hořenice dětský den, posvícení, posezení s důchodci, Mikulášská 

nadílka, karneval, pálení čarodějnic 
Hřibojedy hasičská soutěž, Mikulášská besídka, dětský den (v Libotově), 

den matek, vítání občánků, setkání s důchodci (každý 1. 
čtvrtek v měsíci) rozsvěcení vánočního stromu, dětský den 

Kuks Přepadení v Kuksu (červenec), Theatrum Kuks (konec srpna), 
Svatohubertské slavnosti (zač. října), dětský den, sportovní 
den, maškarní den, vánoční besídka 

Lanžov Pohár starosty (plážový volejbal), diskotéky na koupališti, 
koncerty na koupališti, Lanžovská lávka 

Libotov každoročně hasičský pohár, fotbalový turnaj, volejbalový 
turnaj, dětský den (i pro Hřibojedy), 1x měs. setkání důchodců, 
opékání prasete, gratulace důchodcům rozhlasem k jejich 
výročí 

Litíč Vítaní jara, ukončení prázdnin, noc kostelů, rozsvěcení 
vánočního stromu, dětský den, 

Lužany dětský den, plesy, zábava o pouti a posvícení, pálení 
čarodějnic 

Račice nad Trotinou Račické olympijské hry, hasičské soutěže, dětský den, plesy, 
maškarní, Mikulášská besídka, volejbalový turnaj, turnaj 
v člověče nezlob se. 

Rožnov 4 plesy, dětský karneval, soutěž hasičů 
Velichovky Mise Velichovky, Hasičská liga, pálení čarodějnic, dětský den, 

setkání s důchodci, vánoční koncert, lázeňský pohár, lázeňské 
koncerty (každá neděle od června do září) 

Stanovice  
Vilantice Chotěborské hudební léto, Chotěborská pouť (mše + soutěže 

pro děti), dětský den, Mikulášská zábava, posezení s občany, 
Maškarní pro děti, vánoční trhy,  

Zaloňov dětský den, setkání občanů… 
Zdroj: Dotazník starostům 

 

Spolková činnost  
V obcích je aktivní celá řada spolků. Spolková činnost přispívá k upevňování vazeb mezi obyvateli obcí. 

Téměř v každé členské obci svazku najdeme sbor dobrovolných hasičů. Četné je i zastoupení Sokola či 

mysliveckých sdružení. Přehled spolků na území svazku poskytuje následující tabulka. 

Přehled spolků na území svazku 
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Obec Spolky 

Dubenec myslivecké sdružení, SDH, sportovci, šachy, svaz včelařů 

Habřina SDH, myslivecké sdružení, šipkařské družstvo Pivaři, stolní tenis 

Heřmanice SDH, myslivecké sdružení 

Hořenice SDH, Český červený kříž 

Hřibojedy SDH, myslivecké sdružení 

Kuks TJ Jiskra Kuks, Sokol, SDH, Řád sv. Huberta, REVITALIZACE KUKS, 
o.p.s. Sdružení Podzvičinsko, Domov Svatého Josefa Žireč, Šipkařský 
oddíl, SPORCKOVA GALERIE VÍN ,Theatrum Kuks,o.p.s. 

Lanžov SDH, Myslivecké sdružení 

Libotov SDH, FC Libotov – družstvo kopané (IV. třída muži) 

Litíč dětské kroužky – výtvarný, sportovní 

Lužany  

Račice nad Trotinou SDH – zájmové + družstvo dětí, Sokol 

Rožnov Sokol, myslivecké sdružení, SDH, dětský hasičský kroužek  

Velichovky TJ Velichovky – oddíl kopané, SDH + dětská družstva, Hustířánek, 
Jezdecký oddíl, MTB Velichovky 

Stanovice Klub chovatelů plymutek 

Vilantice SDH, myslivecké sdružení, honební společenstvo, Duškovy 
Chotěborky 

Zaloňov SDH, rybářský klub, Svaz žen, UFO klub záblesk, 

Zdroj: Dotazník starostům 
 

Cestovní ruch 
 

V Mikroregionu Hustířanka se nachází celá řada turisticky atraktivních míst, což vytváří příhodné 

podmínky pro cestovní ruch. Terén se zvedá z rovinaté části do mírné pahorkatiny. Ze severněji 

položených obcí mikroregionu se nabízí krásný pohled na Krkonoše, které se nacházejí přímo na sever 

od mikroregionu Hustířanka. 

 

Turisticky nejnavštěvovanějším místem je Kuks. Kuks je obec, která je z obcí mikroregionu Hustířanka 

nejmladší, byla založena teprve v 18. století (1. písemná zmínka je z roku 1713). Hlavním rysem této 

obce je starý hospital (někdy nazýván též zámek). Hospital nechal postavit hrabě F. A. von Sporck (česky 

Špork) k léčení nemocných. Hospital je monumentální stavba v barokním stylu. K budově vede velké 

schodiště a před budovou je řada barokních soch od M. B. Brauna, které zobrazují lidské ctnosti (vlevo 

při pohledu na hospital) a lidské neřesti (vpravo). V okolních lesích se nachází velké množství barokních 

soch, které rovněž nechal vytvořit hrabě Špork. Západním směrem od Kuksu se v lese nalézá Braunův 

betlém. Ten spadá na katastrální území obcí Hřibojedy, Žireč a Kuks. Sochy jsou mezníkem katastrálních 

https://www.kuks.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni-nadace/revitalizace-kuks-ops/
https://www.kuks.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni-nadace/revitalizace-kuks-ops/
https://www.kuks.cz/zivot-v-obci/spolky-sdruzeni-nadace/sporckova-galerie-vin-/
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území. Parkoviště k Braunově betlému se nachází již na katastrálním území obce Hřibojedy a patří 

Památkovému ústavu Pardubic 

Kuks je obcí, kde kultura hojně kvete. Pořádá se zde spousta akcí, a to nejen na tradiční svátky jako 

jsou Velikonoce a Vánoce (koncerty, výstavy, trhy), ale i během celého roku. Mezi nejvýznamnější akce 

patří „Obsazení Kuksu“ – rekonstrukce historické události. Jde o vzpomínkovou slavnost na události 

z 29. 7. 1729, kdy byly Sporckovy lázně přepadeny hradeckým vojskem, byla zabavena knihovna a 

Sporck obviněn z hereze. Pořadatelem je Obec Kuks a je přitom využit celý areál Kuksu. Současně 

probíhají Svatoanenské zahradní slavnosti (koncerty, divadla, výstava, jarmark chráněných dílen a 

řemesel, den otevřených dveří Domova sv. Josefa). Druhou velmi významnou akcí je „Theatrum Kuks“. 

Jedná se o třídenní festival barokního divadla, opery a hudby, který probíhá tradičně koncem srpna. 

Třetí významnou událostí jsou Svatohubertské slavnosti na začátku října. Pořadatelem této akce je Řád 

sv. Huberta. Sv. Hubert byl patronem lovu. Na Svatohubertských slavnostech probíhá vystoupení a 

ukázky výcviku loveckých psů, loveckých dravců, střelba z historických loveckých zbraní, koncertní 

vystoupení pěveckých sborů, Hubertská jízda symbolizující někdejší parfosní hon, tradičně je i sloužena 

Svatohubertská mše svatá. 

 

Kromě Kuksu jsou z pohledu cestovního ruchu významné i Velichovky. Zde jsou lázně určené na léčení 

pohybového aparátu. Léčí se tu potíže s klouby, poúrazové a předoperační stavy, stavy po operacích 

kostí a kloubů. Programy jsou zaměřené na léčení a rehabilitaci. V Lázních Velichovky používají 

k léčebným procedurám velmi vzácnou a svým složením ojedinělou hustou slatinu, která obsahuje 

uhličitan vápenatý a železo. Tato slatina se těží právě v blízkosti Velichovek na katastru sousední obce 

Rožnov.  

Kuks a Velichovky jsou hlavním magnetem přitahujícím turisty a lázeňské hosty do této oblasti. Kromě 

těchto dvou míst jsou významné i obce Lanžov. V létě je velmi navštěvována dominanta obce Lanžov 

a sice sportovně rekreační zařízení. To je tvořeno koupalištěm, chatkami, hřištěm na plážový volejbal, 

tanečním parketem a restaurací. Koupaliště je hojně využíváno lidmi z okolních obcí, ale i Hořic a 

Jaroměře. Zařízení je vhodné jak pro rodinné rekreace více rodin, tak pro individuální návštěvníky. 

Dalším rekreačním zařízením v blízkosti mikroregionu je kemp a rybník ve Velkém Vřešťově. Ve Velkém 

Vřešťově se také nacházejí zbytky tvrze.   

Turisticky zajímavá je i obec Heřmanice, kam přijíždí spousta turistů z Rakouska a Německa. 

V Heřmanicích se narodil Albrecht z Valdštejna. 

Při hodnocení mikroregionu nesmíme zapomenout ani na drobnější stavby jako jsou boží muka a 

křížky, které nalezneme v téměř každé obci a kterých si všimne každý turista či cykloturista. Boje roku 

1866 připomínají pomníčky a křížky, které se nacházejí na katastrálním území obce Račice nad 

Trotinou.  

Lidovou architekturu nalezneme v celé řadě obcí – jedny z nejkrásnějších chalup nalezneme v místní 

části Chotěborky obce Vilantice. Chotěborky jsou dokonce zapsány jako chráněná vesnická památková 

zóna. Také střed obce Kuks je zapsán jako Národní kulturní památka.  

Na území svazku se nachází i několik přírodních zajímavostí. Cenné je naleziště rašeliny na katastru 

obce Rožnov. V mikroregionu se nacházejí i staré vzácné stromy, např. lípy na Kuksu před Hostincem u 
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zlatého slunce, Velichovky – jeřáb břek (150 let starý), Račice nad Trotinou (lípa). Další vzácností je 

výskyt pískovce na katastru obce Dubenec. V obci Vilantice se v rybníku nacházejí vzácné škeble 

rybniční. 

Přehled památek nacházejících se na území svazku je uveden v následující tabulce. 

 Lázně Velichovky                                                                  Kuk s   
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Památky Mikroregionu Hustířanka 

Obec Památky 
Dubenec kostel, fara Pension Na Faře, památník obětem I. a II. sv. 

války, 2 chalupy – lidová architektura, boží muka (7x), kostel 
sv. Josefa, kaplička, márnice, zřícenina hradu Kozamberk 

Habřina kostel 
Heřmanice smírčí kámen, kostel sv. Máří Magdaleny 
Hořenice smírčí kámen, tvrz, mlýn 
Hřibojedy Braunův betlém 
Kuks Hospital Kuks, barokní sochy, kostel Nejsvětější Trojice, celá 

obec je památková rezervace, část obce Národní kulturní 
památka, restaurace Na Sýpce, restaurace Baroque (NKP) 
železný most, kamenný most, špitální hřbitov 

Lanžov kostel sv. Bartoloměje, kaple v románském slohu 
Libotov kaple Sv. Kříže, Malý Libotov smírčí kříz „IHS JOSEPHUS 

HILFERT“  
Litíč Kostel Nejsvětější Trojice, pískovcový erb pána J. Staršího 

z Litiče z 1578, kaplička, náhrobky ze 17. a 18. století 
Lužany památník obětem I. sv. války, pomník obětem cholery, křížky 
Račice nad Trotinou Vjezdová brána č.p. 47 (zapsaná KP), zemědělská usedlost, 2 

pomníky obětem války r.1866, 1 křížek, pomník Ant. Švehly; 
zajímavost: lípa 

Rožnov Lev padlým obětem I. sv. války, 3 křížky, hradní zřícenina 
Velichovky Kostel Proměnění Páně (zapsaná KP), památník osvobození, 

památník padlým obětem z I. a II. svět. války, lázeňské domy; 
zajímavost: jeřáb břek (150 let) 

Stanovice Křížová cesta – moderní sochy v přírodě 
Vilantice 
(Chotěborky) 

chráněná památková vesnická zóna – Chotěborky, rodný dům 
skladatele F.X.Duška, dřevěná pozdně gotická zvonice ze 16. 
století, kostel Nanebevzetí Panny Marie z 1.pol.14. století, 
barokní hřbitovní portál z dílny bratří Pacáků, sloup sv. Jana 
Nepomuckého z r. 1730, 

Zaloňov památník padlým, kostel 
Zdroj: Dotazník starostů 

 

Na území svazku se nachází celá řada turisticky atraktivních míst, ať už jde o zříceniny hradů a tvrze, 

kostely, stavby lidové architektury či přírodní zajímavosti, které jsou předpokladem pro rozvoj 

cestovního ruchu v daném území. Mnoho z nich však chátrá a vyžaduje nákladné opravy. Je třeba 

zajistit jejich opravy, zpřístupnit je veřejnosti a propagovat je.   
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Památky a zajímavosti v okolí: 

ZOO Dvůr Králové 
ZOO Dvůr Králové je jednou z největších a asi 

také nejznámějších zoologických zahrad v České 

republice. Chová se zde více jak 360 druhů zvířat 

na rozloze 71 ha. Zoo leží na okraji Dvora 

Králové nad Labem a je jednou z 

nejuznávanějších zoologických zahrad ve světě, 

která se zaměřuje především na chov afrických 

zvířat. Její součástí je také galerie obrazů 

slavného ilustrátora pravěku, Zdeňka Buriana. 

Ve Dvoře Králové můžete shlédnout pavilony šelem, hrošíků, surikat, šimpanzů, lví safari, jihoafrickou 

vesničku jménem Gwanda, která je věrnou ukázkou života, ale i kultury Jihoafričanů a mnoho dalšího. 

Expozice nazvaná Svět hmyzu má přiblížit návštěvníkům málo známý a často opomíjený život 

bezobratlých živočichů, členovců, kteří jsou druhově i početně nejbohatší skupinou živočichů na Zemi. 

Procházka africkou savanou vás zavede do společnosti největších zvířat, která dnes běhají po suché 

zemi – slonů afrických. 

Jedinečným zážitkem pro návštěvníky určitě bude ubytování ve stylových bungalovech, ze kterých 

můžete ve dne nebo v noci pozorovat antilopy a zebry. 

Zoo ve Dvoře Králové nabízí i další zážitkové programy, jako například uspořádání svatby přímo zde, 

prohlídku s průvodcem či ošetřovatelem nebo dokonce se zahradníkem. 

Královédvorská zoo je rozhodně nepřekonatelným zážitkem pro každého příchozího, ať už jde o děti 

nebo dospělé. 

ZOO se nachází na západním okraji města Dvůr Králové nad Labem. 

Pevnost Josefov  
Pevnost byla postavena v letech 1780-90 za císaře 

Josefa II a byla nejmodernějším obranným systémem 

a ochranou stavbou své doby. Na stavbu byly použity 

nejmodernější obranné prvky se spojením 

dokonalého začlenění do terénu. 
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Hospitál Kuks, vzdálenost  
Hospitál v Kuksu byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem 

na počátku 18. století jako místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které 

pečoval řád milosrdných bratří. Jde o významnou barokní památku, na 

jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu: především 

architekt Giovanni Batista Alliprandi a sochař Matyáš Bernard Braun. 

Areál hospitálu Kuks je proslulý monumentálním kostelem Nejsvětější 

Trojice, cyklem nástěnných maleb Tance smrti, alegoriemi Ctností a 

Neřestí a jednou z nejstarších lékáren – U Granátového jablka. 

  

 

 

Braunův betlém 
 

Braunův betlém najdete cestou, která směřuje do nejvýchodnější části Zličínského hřbetu, do lesního 

porostu mezi Dvorem Králové a Kuksem. 

Jdeme za poznáním úžasné práce mistra 

Matyáše Bernarda Brauna, který zde v letech 

1718–1732, na popud hraběte Františka 

Antonína Šporka, vytvořil krásné dílo, dnes 

známé jako Braunův betlém. O významu 

tohoto díla svědčí i zápis do seznamu 100 

nejohroženějších památek světa. Z původního 

počtu 26 plastik se do dnešních dnů dochovalo 

pouze 10 ks, na osudu zbývajících děl se, v 

letech 1781–1787, podepsala stavba barokní vojenské pevnosti v Josefově, stavební kámen byl těžen 

právě v těchto místech. Některé sochy byly zachráněny před zničením přemístěním do špitální zahrady 

v areálu hospitálu Kuks. Do dnešních dnů se tedy dochovala tato díla: skála, kde údajně býval obraz 

malovaný Petrem Brandlem Útěk sv. Rodiny do Egypta, poustevníci Jan Garinus a Onufius, sv. Jan 

Křtitel, Máří Magdaléna, Vidění sv. Huberta, reliéfy Narození Krista, Klanění pastýřů a Příchod tří králů, 

které tvoří vlastní Betlém, Kristus a Samaritánka u studny Jakobovy, kamenné sedátko s knihou jako 

pozůstatek poustevny sv. Pavla na němž údajně sedával mistr Braun. 

Zámek Žireč a Domov sv. Josefa 
 

Zámek stojí na okraji obce Žireč nedaleko Dvora Králové v Královéhradeckém kraji. Je to patrový 

čtyřkřídlý objekt, který má na západní straně nádvoří arkády a na severní straně hodnotný barokní 

portál. 
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Domov sv. Josefa je zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou. Jedná se o 

modelové a jediné lůžkové zařízení v ČR pro osoby vážně nemocné roztroušenou sklerózou. 

   

Lázně Velichovky 
 

Lázně Velichovky se specializují na rehabilitaci 

pohybového ústrojí, rehabilitaci po a před operacemi 

kostí a kloubů a po úrazech. Lázně využívají mimo jiné 

místní slatiny s jedinečným složením a účinky. 

 

 

 

Zřícenina hradu Rýzmburk 
je ve vzdušné vzdálenosti 32 km od obce Lanžov. 

Pozůstatky hradu Rýzmburk stojí na zalesněném ostrohu 

nad údolím řeky Úpy západním směrem od Žernova, 

nedaleko Babiččina údolí. Hrad byl vybudovaný příslušníky 

rodu Třmene. Zakladateli byli nejspíš již Tasson z Březovic, 

syn Rubín z Březovic společně s prvním doloženým 

majitelem Rýzmburka mladším bratrem Albertem z 

Rýzmburka roku 1319. Otec Tasson z Březovic (1279–1362) 

v závěru života dědí hrad a mimo jiné se píše z Rýzmburka. 

První doložený majitel hradu Albert z Rýzmburka umírá v 

roce 1346 po boku krále Jana Lucemburského u Kresčaku. Členové rodu Třmene se zde střídali až do 

roku 1544, kdy hrad koupil Bernard Žehušický z Nestajova, purkrabí Hradeckého kraje, který jej dobově 

upravil. Roku 1580 získává hrad Mandaléna Bohdanecká, sestra první manželky Hertvíka Žehušického 

Elišky. Roku 1595 získává hrad Vilém z Talmberka a jeho bratr Jan. Ti ho prodali Smiřickým ze Smiřic, 

kteří Rýzmburk ponechali svému osudu. 

Rýzmburk byl vypleněn a vypálen za třicetileté války císařskými a později švédskými vojsky. 
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I poté byl ale zřejmě provizorně zastřešen. Roku 1698 již sloužil jako zdroj kamene. K jeho úplné zkáze 

došlo na počátku 18. století, kdy byl ze zříceniny vylámán kámen na stavbu nedalekého zámku v 

Ratibořicích a roku 1798 vyhlídkový altán v sousedství hradu. 

Do dneška se dochovaly jen zbytky zdí, brána a historická sklepení. Hrad je volně přístupný. Lokalita je 

ovšem hustě zarostlá vegetací. 

 

Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové 
Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové je ve vzdušné vzdálenosti 26 km od obce Lanžov. 

Botanická zahrada léčivých rostlin je účelovým 

zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v 

Hradci Králové, která zabezpečuje pěstování léčivých 

rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se 

i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní 

výměnu semen. K této činnosti je vydáván Index 

seminum. Celková plocha je 2,5 ha (pěstební plocha, 

zastavěná plocha, vodní plochy a komunikace). 

Ve spolupráci s katedrou farmaceutické botaniky a 

ekologie a katedrou farmakognozie zajišťuje podmínky pro realizaci praktické části výuky předmětů: 

Farmaceutická botanika, Produkce léčivých rostlin, Poznávání léčivých rostlin, Toxikologie, Klinická a 

forenzní analýza toxických látek. Na tomto středisku jsou také zpracovávány diplomové práce v rámci 

pětiletého studijního magisterského programu Farmacie. 

Ve všední dny je zahrada otevřená i pro veřejnost 

Přehrada Les Království 
Přehrada Les Království je ve vzdušné vzdálenosti 10 km od obce Lanžov. 

Gravitační přehradní nádrž byla postavená v letech 

1910–1919 na Labi z důvodu rozsáhlé potopy v roce 

1897. Nádrž slouží jako ochrana před povodněmi a 

hydroenergetickým účelům. Leží u samoty Tešnov v 

katastrálním území Bílá Třemešná, 

Gravitační přehradní nádrž byla postavená v letech 

1910–1919 na Labi z důvodu rozsáhlé potopy v roce 

1897. Nádrž slouží jako ochrana před povodněmi a 

hydroenergetickým účelům. Leží u samoty Tešnov v 

katastrálním území Bílá Třemešná, 4 km proti proudu od města Dvůr Králové nad Labem, v úzkém údolí, 

jež prochází Kocléřovským hřbetem. Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní komplex Království, zbytek 

starého hraničního hvozdu, po němž získala přehrada své jméno. 

Přehrada je v českých poměrech neobvyklá svým vysoce estetickým stavebním provedením. Celý 

soubor staveb je pojednán v romantizujícím, pseudogotickém duchu. Samotná koruna hráze je 



37 
 

doplněna dvěma branami s ozdobnými věžičkami. Domek hrázného, stojící opodál na pravém břehu, 

připomíná malý kamenný hrad s dominantní věží s cimbuřím. V současnosti je díky své jedinečnosti 

vyhledávaným cílem turistů. Od 3. září 1958 je přehrada i s elektrárnou zapsána jako nemovitá 

památka, od roku 1964 je údajně národní technickou památkou, od 1. července 2010 je národní 

kulturní památkou. 

Šířka hráze v základu je 37 m a v koruně 7,2 m. Délka hráze v koruně je 218 m. Maximální výška hráze 

je 41,1 m, hloubka u hráze je asi 28 m. Nádrž je při zásobním objemu dlouhá 5,1 km a maximální 

zatopená plocha činí 85 ha (v běžném provozu 58,6 ha). 

Lyžařský vlek Radvanice 
Lyžařský vlek Radvanice je ve vzdušné vzdálenosti 44 km od obce Lanžov.Lyžařský areál Radvanice se 

nachází v osadě Studénka spadající pod obec 

Radvanice v Čechách na severní straně Jestřebích 

hor 

Lyžařský areál Radvanice se nachází v osadě 

Studénka spadající pod obec Radvanice v Čechách 

na severní straně Jestřebích hor v nadmořské výšce 

cca 550–650 m n. m. Jestřebí hory díky své výšce a 

poloze nabízejí kromě možnosti sjezdového 

lyžování a snowboardingu zajímavé příležitosti pro 

běžkaře, a v létě též pro cyklisty a pěší turisty. 

V areálu Radvanice jsou k dispozici tři lyžařské vleky. Velký o délce 400 m a s převýšením cca 100 m, 

jehož kapacita je 500 osob za hodinu. Střední vlek o délce 170 m byl vybudován na mírném svahu, a 

tak je vhodný zejména pro zkušenější děti a začátečníky. Malý vlek pro děti je dlouhý 100 m s kapacitou 

350 osob za hodinu. 

Povrch sjezdovky je denně upravován rolbou Kässbohrer. Sjezdovku lze v případě nedostatečné 

sněhové nadílky díky umělé nádrži Tyšmároš a systému sněžných děl pokrývat technickým sněhem. 

Třikrát týdně se naskýtá možnost lyžování až do večera při umělém osvětlení. 

Návštěvníci areálu mohou využít služeb skibaru. Pro návštěvníky jsou připraveny ubytovací kapacity 

(tři pokoje). Lze však také využít ubytování v okolí vleku, např. Pension Radvanice. K dispozici je též 

půjčovna lyží a snowboardů. 

Návštěvníky vleku zcela jistě potěší bezplatné parkovací plochy pro cca 60–70 vozů. 

PŘEHLED VLEKŮ 

Název Typ Délka Čas 

Teleskopický vlek 200 m 01:30 

Teleskopický vlek 400 m 02:30 

Malý vlek – dětský lano 60 m 01:00 

PŘEHLED SJEZDOVEK 
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Název Obtížnost Délka Převýšení 

Sjezdovka [těžká] 400 m 100 m 

Dršťkomlat [lehká] 700 m 100 m 

Dětský svah [lehká] 150 m 30 m 

Ski Areál Mladé Buky 
Ski Areál Mladé Buky je ve vzdušné vzdálenosti 35 km od obce Lanžov. 

Areál Mladé Buky leží ve východních Krkonoších, nedaleko města Trutnova a necelé dvě hodiny jízdy z 

Prahy. 

Areál Mladé Buky leží ve východních Krkonoších, nedaleko města Trutnova a necelé dvě hodiny jízdy z 

Prahy. Celoročně otevřený areál nabízí návštěvníkům, zejména těm nejmenším, spoustu sportovního 

vyžití, zábavy a adrenalinu. 

Díky šířce a profilu tratí nabízí areál lyžařské vyžití rodinám s dětmi i lyžařům hledajícím klidnější svahy 

a vleky bez front. Celkem 7 vleků a tří sedačková lanová dráha obsluhující 5,1 km denně kvalitně 

upravovaných a zasněžovaných tratí. Mladé Buky lyžařům nabízejí 1 červenou a 6 modrých sjezdovek. 

Pro děti je k dispozici kidpark s dvěma vlastními vleky a pojízdným kobercem. Snowboardisté a free 

stylisté mohou využít kvalitního snowparku, který je stále modernizován a obsahuje 8 překážek a 3 

skoky včetně osmimetrového big air table. 

Tratě upravujeme minimálně dvakrát denně rolbou, zasněžování probíhá vždy, když jsou vhodné 

klimatické podmínky. 

Denně od 18 do 21 hodin si můžete užít večerní lyžování na kvalitně upravených sjezdových tratích. 

Každý den jsou v provozu 2 vleky a 3 sjezdové tratě, lanová dráha každý pátek a sobotu. Na večerní 

lyžování je také v provozu půjčovna lyží (hned na parkovišti pod sjezdovkou). Zahřát se může v rotundě 

Nebíčko či v restauraci Kravín. 

Běžkařský okruh 

Příznivcům klasického lyžování je připraven 5 km dlouhý běžecký okruh. Projedete se krásnou 

krajinou s výhledem na Krkonoše a užijete si dokonalý sportovní zážitek. Nástup na běžkařský okruh 

je u horní stanice lanové dráhy nebo u hotelu Grund Resort. 

Bobová dráha Berta 

V horních pasážích Vás uchvátí dokonalé výhledy na Východní Krkonoše. Tento typ bobové dráhy 

umožňuje celoroční provoz i za nepříznivých podmínek. Dalším nezapomenutelným zážitkem je 

večerní jízda na osvětlené bobové dráze. 

PŘEHLED VLEKŮ 

Název Typ Délka Čas 

E – Lanovka Pekelský vrch lanovka 550 m 03:30 

A – Buky I vlek 576 m 03:50 

F – Šmejkalka (snowpark) vlek 470 m 03:05 

D – Rozárka vlek 397 m 02:40 

C – Buky III vlek 555 m 03:45 
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B – Buky II vlek 555 m 03:45 

Bobová dráha Berta vlek 1520 m 09:00 

G – Kidpark Baby lano 45 m 00:35 

K1 – Kidpark I koberec 50 m 00:40 

K2 – Kidpark II lano 40 m 00:30 

PŘEHLED SJEZDOVEK 

Název Obtížnost Délka Převýšení 

Slalomový svah [těžká] 700 m 111 m 

Buky [lehká] 600 m 111 m 

Kidpark – lanové vleky [velmi lehká] 150 m 5 m 

Kidpark – pojezdový chodník [velmi lehká] 50 m 5 m 

Pekelský vrch – východ [lehká] 650 m 110 m 

Pekelský vrch – západ [lehká] 650 m 110 m 

Šmejkalka [lehká] 600 m 85 m 

Rozárka [lehká] 400 m 75 m 

Mezírka [lehká] 830 m 111 m 

Snowpark [lehká] 500 m 85 m 
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Hrad Pecka 
Hrad Pecka je ve vzdušné vzdálenosti 18 km od obce Lanžov. 

Malebná silueta hradu Pecka dominuje vrchu nad stejnojmenným městysem, v krajině mezi Novou 

Pakou a Zvičinou. Hradu se také říká "perla Podkrkonoší". 

Malebná silueta hradu Pecka dominuje vrchu nad stejnojmenným městysem, v krajině mezi Novou 

Pakou a Zvičinou. Hradu se také říká "perla Podkrkonoší". O přesném založení hradu Pecka chybí 

věrohodné materiály, ale předpokládá se, že ho založil před rokem 1322 Budivoj z Pecky, nebo někdo 

z rodu Vartenberků. Každopádně v písemnostech nalezneme zmínku z roku 1322, kde se píše o majiteli 

Budivoje z Pecky – ten náležel do rodu pánů z Železnice. Páni z Železnice vlastnili hrad až do roku 1475. 

K dalším majitelům patřili páni z Hořic (1475–1515), Škopkové z Bílých Otradovic (1543–1604), Kryštof 

Harant z Polžic a Bezdružic (1604–1621), Albrecht z Valdštejna (1624–1627), řád mnichů kartuziánů 

(1627–1782) a páni z Trautmanndorfu (1824–1921). 

Na začátku 14. století vzniklo gotické jádro s dostatečným pohodlím k bydlení s ochrannou zdí o šířce 

4,5 m. Opevnění doplňoval parkán s valem a hlubokým příkopem. Starý palác se rozšířil, tím pádem 

původní nádvoří se zmenšilo. Do vnitřní části hradu se muselo po padacím mostě přes příkop. V hradbě 

byla vybudována i branka pro pěší návštěvníky. Sklepení pod věží sloužilo jako vězení. Na hradu byla 

30 m hluboká studna. 

Škopkové z Bílých Otradovic pokračovali ve druhé polovině 16. století s přestavbou v duchu renesance. 

Nároky velmožů však nešly moc dobře uskutečnit vzhledem k malému prostoru ve stísněném 

středověkém hradu. Z tohoto důvodu se postavily budovy vně hradeb – na parkánech. Prostor mezi 

dvěma věžemi vyplnil škopkovský palác s arkádami a bohatým sgrafitovým zdobením – dnes pouze 

zbytky základových zdí. 

Koncem 16. století se stavěl čtvrtý palác v západní hradební zdi dvoupatrová budova s psaníčkovými 

sgrafity zdobenými zdmi byla dokončena za Kryštofa Haranta, proto se nazývá „harantovský palác". 

Ten je do současnosti nejzachovalejší částí a vy můžete hradní dominantu vidět z dálky od západu. 

Dnes naleznete sgrafitové segmenty a také původní renesanční krb. 

Nejvýznamnější majitel hradu Pecka byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. V době jeho života byl hrad 

Pecka skutečně pohodlným sídlem. Interiéry renesančního kavalíra, vzdělaného a schopného muže 

obsahovaly knihovnu a hudební nástroje. Kryštof Harant byl známý svou vášní pro cestování, literaturu 

a hudbu. 

Dalším majitelem hradu byl Albrecht z Valdštejna, který jej daroval mnichům kartuziánské řehole, 

sídlících ve Valdicích u Jičína. Na Pecce došlo k několika stavebním úpravám pro potřeby mnichů a 

převora – vysoká kulatá věž byla snížena (1662), kamenný most se třemi oblouky nahradil padací most 

(1710). Roku 1782 byl klášter a řád kartuziánů zrušen a majitelem se stává náboženský fond. O hrad 

Pecku ale není zájem a ten pustne a je devastován. Roku 1824 sice panství zakoupil Ferdinand z 

Trautmannsdorfu, ale o záchranu neměl zájem. Navíc požár města v roce 1830 zasáhl i hrad a ten 

vyhořel. Roku 1834 došlo ke stržení arkád škopkovského paláce. Posléze se Pecka jen více propadala 

do stavu zříceniny, což se změnilo až v roce 1940, kdy se prováděly zabezpečovací práce, aby zabránily 

úplnému sesutí stavby. 
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V majetku města Pecka je hrad od roku 1921. Další restaurátorské práce proběhly po roce 1960. 

Harantovský palác získal zastřešení a mohla být zde umístěna hlavní expozice hradu. Jako turistický cíl 

s prohlídkovou trasou slouží hrad Pecka od roku 1968. Hradní sklepení bylo zpřístupněno v roce 1993 

a konají se zde různé výstavy. 

Na prohlídkových trasách A a B máte možnost se 

podívat do sedmi místností v interiéru, na mučírnu a 

sklepení. Vše najdete v Harantovském paláci. První 

a druhé patro obsahuje expozice zaměřené na dějiny 

hradu a život a dílo majitele Kryštofa Haranta z Polžic 

a Bezdružic. Také si zde připomenete renesanci a rané 

baroko. V jedné z místností si přiblížíte poznání života 

venkovských lidí v Podkrkonoší díky expozici 

zaměřené také na zpracování lnu. Vybavení interiéru 

je inspirováno zachovaným popisem pracovny 

Kryštofa Haranta. Uvidíte tady renesanční nábytek, dobové nástroje, mezi nimi i klavichord 

(předchůdce klavíru). Ve druhé místnosti je zřízena renesanční obrazárna s portrétem španělské 

královny Markéty Rakouské. Bývalý rytířský sál s výstavou sakrálního umění dnes slouží jako koncertní 

a oddací síň. Zajímavá je v sedmé místnosti opona peckovského spolku divadelních ochotníků Tyl z roku 

1876. Dále vás bude zajímat černá kuchyně s funkčním renesančním krbem a ukázka melodií sto let 

starého orchestrionu. 

Rozhledna – Raisova chata 
Rozhledna – Raisova chata je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Lanžov. 

Raisova chata s rozhlednou se nachází na vrchu 

Zvičina (671 m n. m.) nedaleko Lázní Bělohrad. Byla 

postavena v roce 1904 na místě bývalého hostince. 

Raisova chata s rozhlednou se nachází na vrchu 

Zvičina (671 m n. m.) nedaleko Lázní Bělohrad. Byla 

postavena v roce 1904 na místě bývalého hostince. 

V létě 2009 nechal provozovatel Raisovy chaty pan 

Stuchlík prosklenou kopuli opravit a návštěvníkům 

je tak opět přístupná. 

Výška rozhledny na Zvičině je asi 10 m, vede k ní 65 

dřevěných schodů ze vstupní haly Raisovy chaty. 

Z rozhledny, chaty i z nezalesněných míst vrchu (671 m) jsou překrásné výhledy na Krkonoše, Rýchory, 

Vrchlabsko, Orlické hory, Kladské hory s Deštnou, Broumovské vrchy, Kunětickou Horu, Podkrkonoší a 

Český ráj. 
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Zámek Nové Město nad Metují 
Zámek Nové Město nad Metují je ve vzdušné vzdálenosti 34 km od obce Lanžov. 

Město v pěkné poloze na úzkém skalnatém ostrohu 

obtékaném řekou Metují v podhůří Orlických hor jižně 

od Náchoda s unikátním renesančním náměstím je již 

od roku 1950 městskou památkovou rezervací, ke které 

patří také zámek 

Město v pěkné poloze na úzkém skalnatém ostrohu 

obtékaném řekou Metují v podhůří Orlických hor jižně 

od Náchoda s unikátním renesančním náměstím je již 

od roku 1950 městskou památkovou rezervací, ke které 

patří také zámek, bývalý hrad, jehož válcová věž Máselnice je výraznou dominantou historického 

centra. 

Zámek byl postaven společně s městem, původně jako pozdně gotický hrad, který měl město chránit. 

Farní pamětní kniha uvádí, že základní kámen budoucího města a hradu byl položen samotným Janem 

Černčickým z Kácova, majitelem panství, dne 10. srpna 1501. Po velkém požáru města v roce 1526 Jan 

Černčický panství prodal Pernštejnům, tehdy významnému a mocnému šlechtickému rodu. Ti začali s 

obnovou města i svého nového sídla se záměrem dát jim tehdy moderní renesanční vzhled. 

Od Pernštejnů novoměstské panství koupil evangelický šlechtický rod ze Štýrska – Stubenbergové. Ti 

dokončili renesanční přestavbu a z panského hradu se stal renesanční zámek. Roku 1624 kupují zámek 

Trčkové z Lípy, kterým byl zkonfiskován. Poté panství Nové Město nad Metují obdržel skotský šlechtic, 

v té době vrchní chebský strážmistr, Walter z Leslie. Za něj prošel zámek další přestavbou ve své historii, 

tentokrát barokní. Především 2. patro zámku bylo vyzdobeno barokními štukaturami a nástropními 

malbami s motivy řecké a římské mytologie. 

V roce 1802 vymřeli Leslieové po meči. Jejich majetek zdědili Dietrichsteinové a po nich pak další 

příbuzné šlechtické rody. Na zámku se však nikdo z nich trvale nezdržoval a ten během 19. století 

značně zchátral. 

V roce 1908 si novoměstský zámek jako své rodinné sídlo vybral a koupil Josef Bartoň, majitel textilní 

továrny v Náchodě, pradědeček dnešního majitele. Po zakoupení zámku Bartoňovými proběhla 

poslední přestavba. Ta byla svěřena vynikajícím architektům té doby, Dušanu Jurkovičovi a Pavlu 

Janákovi. Ze zámku se stalo moderní sídlo, vyzdobené předními českými umělci 1. poloviny 20. století 

ve stylech secese, art deco, kubismu a funkcionalismu. Současně však byla restaurována dochovaná 

výzdoba z časů renesance a baroka. Zámek byl také vybaven technickými vymoženostmi, jako je 

vodovod, ústřední topení, elektřina, telefon a jídelní a osobní výtah. Díky tomu dnes novoměstský 

zámek slouží jako ukázka adaptace historického objektu na moderní bydlení. Bartoňovi zámek vlastnili 

do roku 1948. Tehdy byl znárodněn a do roku 1991 ho spravoval stát. 

Na severozápad od zámku je terasová zámecká zahrada italského stylu s dřevěnými stavbami Dušana 

Jurkoviče, které byly nedávno obnoveny. 

Od roku 1992 je zámek znovu majetkem rodiny Bartoň-Dobenín a je přístupný veřejnosti. 
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V roce 2008 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou. 

Prohlídkové okruhy: 

ZÁMECKÉ INTERIÉRY 

OD PŮDY PO SKLEP 

VĚŽ MÁSELNICE 

ZÁMECKÁ ZAHRADA 

Aquapark Hradec Králové 
Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové nabízí řadu atrakcí, ze kterých si jistě vyberete! 

Můžete se projet tobogánem, zaplavat si v bazénu, užít si umělé vlnobití, poležet si ve vířivce či horkém 

bazénku. V bazénu jsou instalovány vodní trysky a umělý proud. 

Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové nabízí řadu atrakcí, ze kterých si jistě vyberete! 

Můžete se projet tobogánem, zaplavat si v bazénu, užít si umělé vlnobití, poležet si ve vířivce či horkém 

bazénku. V bazénu jsou instalovány vodní trysky a umělý proud. 

Doplnit energii můžete přímo v plavkách v baru u vody a bistru nad vodou. 

Městské lázně a Plavecký bazén 50 m jsou propojeny chodbou, návštěvníci tak mohou využívat služeb 

celého areálu. 

Doplňkové služby aquacentra Hradec Králové jsou solária, masáže, kosmetiku, kadeřnictví, pedikúra, 

manikúra, modeláž nehtů. Nabídka ubytování o kapacitě 22 lůžek, restaurace. 

Aquacentrum Hradec Králové nabízí: 
rekreační bazén s vlnobitím, 30 x 12,5 m 
82 m dlouhý tobogán se světelnými efekty 
dětský bazén s umělou říčkou a skluzavkou 
kruhový bazén s perličkovými lůžky 
bazén s podvodními masážemi ve tvaru podkovy 
37 °C teplý vířivý bazén 
vodní masážní lůžko 
wellness vana NeoQi Harmony 
letní terasa k opalování 
parní kabiny 
sauna s venkovním atriem 
ochlazovací bazének a ledová studna 
bar u vody v bazénové hale, bistro nad vodou 
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Autokemp Velký Vřešťov 
Autokemp leží 15 km od Dvora Králové nad Labem a 

cca 20 km od Hradce Králové, u Vřešťovského rybníka, 

který má rozlohu 26 ha. Ubytování je možné ve čtyř a 

dvoulůžkových chatách, čtyřlůžkových buňkách, 

vlastních stanech, karavanech i pod širákem, 

samozřejmostí je napojení na elektrickou přípojku. 

Před chatkami i buňkami je možnost venkovního 

posezení, kde si lze zapálit táborák. Areál je čistý, 

udržovaný, je vybaven sociálním zařízením včetně 

sprch s teplou vodou, několika stánky s občerstvením a 

základními potravinami, pískovištěm pro děti, 

prolézačkami, plážovým volejbalem, pin-pingovým stolem i možností zapůjčení šlapadla. 

Autokemp Miletín, vzdálenost 
 

Autokemp se nachází na okraji města Miletín 

– rodiště K. J. Erbena, při silnici II. Třídy na 

trase mezi Hořicemi a Dvorem Králové nad 

Labem. Poloha kempu nabízí možnost mnoha 

výletů do blízkého i vzdáleného okolí. Od 

silnice je kemp oddělen lesíkem a leží tudíž v 

klidné zóně s krásným výhledem na městečko, 

zámecký park a na horizontu na pásmo 

chlumů s nejvyšší horou Zvičinou. 

  

 

 

Koupaliště Dachovy Hořice 
 

Pod severními svahy Hořického chlumu leží mezi 

lesy rekreační osada Dochovy s hotelem, 

staročeskou hospodou a přírodním koupalištěm. 

Koupaliště se stylovými dřevěnými kabinami, 

písečnou pláží (tzv. slunečními lázněmi) a hřištěm 

vzniklo v roce 1925 podle projektu profesora 

hořické sochařsko — kamenické školy a cestovatele 

Ing. arch. Karla Bachury (1878–1961) na místě 

bývalého dachovského rybníka. 



45 
 

Rodný dům K. J. Erbena v Miletíně 
Rodný dům K. J. Erbena najdeme necelých cca 300 metrů západně od náměstí za první odbočkou 

vpravo z hlavní silnice. Současný dům však není přesně tím domem, ve kterém se K. J. Erben narodil. 

Původní dřevěný dům vyhořel při velkém požáru Miletína v roce 1846. 

Následně byl v místě zničeného domu postaven dům současný z kamene a cihel. V roce 1889 byla 

slavnostně odhalena pamětní deska, která nese nápis „Zde se narodil Karel Jar. Erben L.P. 1811“. 

Tehdejší slávy se účastnili takové osobnosti jako Alois Jirásek, Jaroslav Vrchlický a Karel, Václav Rais. 

Dnes je v domku Památník, který tvoří dobový nábytek, rodinné památky, akvarely k Erbenovým 

baladám od R. Švajdlera. 

Sochařský park U sv. Gotharda Hořice  
O tom, že sochařská a kamenická tradice není jen 

minulostí, ale živou současností svědčí sochařská 

sympozia, probíhající ve městě od r. 1966 (přerušená v 

letech 1970–1988) dodnes. Jejich zakladatelem a 

dlouholetým prezidentem byl ak. sochař Vladimír Preclík. 

Místem pracovních setkávání umělců z celého světa je 

magické prostředí lomu U sv. Josefa a jejich výsledkem 

unikátní sbírka světového sochařství v přírodě (1966–

2000), umístěná na svazích Gothardu a při cestě do lomu 

U sv. Josefa. Tzv. Sochařský park U Sv. Gotharda I a II je 

sbírkou čítající více než sto pískovcových plastik sochařů z Evropy, Asie a Ameriky. 

Sport a tělovýchova 
V Lanžově už jak se psáno v analytické části k obyvatelstvu. Je tu aktivní SDH Lanžov místní hasiči, kteří 

se podílejí jednak na sportovních akcích tak i na společenských událostí konané obcí. Z dalších aktivních  

Více zde: http://www.lanzov.cz/ 

Mateřská školka: 
Třída naší MŠ je třídou smíšenou. Jelikož jsme jednotřídní MŠ, věk dětí se pohybuje od 2,5 až 7 let věku 

dětí. Výhodou je, že se ve třídě potkávají a pomáhají si děti různých věkových skupin. Také požadavky 

na děti jsou diferenciovány podle věku a schopností dětí. Do naší MŠ docházejí zdravé děti, nemáme 

žádné dítě s tělesným nebo jiným postižením. Některé 

děti patlají, proto se zaměřujeme na rozvoj správné 

výslovnosti hlásek ve spolupráci s profesionální 

logopedkou. Do naší mateřské školy kromě dětí z 

Lanžova dojíždějí i děti z okolích obcí – z Miřejova, 

Velkého Vřešťova, ze Lhotky, z Vilantic, z Bílých 

Poličan, z Dubence, z Chotěborek, z Velehrádku, ze 

Sedlece, z Doubravice. 
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6.Životní prostředí 

VYUŽITÍ PLOCH 
Svazek obcí svou rozlohou zaujímá celkovou plochu 9 624 ha. Největší katastrální území ze členských 

obcí zaujímá obec Dubenec (1214 ha), následována obcemi Zaloňov (932 ha), Velichovky (797 ha). 

Naopak nejmenší katastrální území mají obce Hořenice (327 ha) a Lužany (336 ha). 

Graf Srovnání rozlohy katastrálního území jednotlivých obcí (v ha) 
 

 
 
 
1 Dubenec 
2 Habřina 
3 Heřmanice 
4 Hořenice 
5 Hřibojedy 
6 Kuks 
7 Lanžov 
8 Libotov 
9 Litíč 
10 Lužany 
11 Račice nad Trotinou 
12 Rožnov 
13 Velichovky 
14 Stanovice 
15 Vilantice 
16 Zaloňov 

 
 

1214

610
693

327

571
483

793

425 451
336

689

541

797

271

492

932

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

R
o

z
lo

h
a

Obce

Rozloha v ha



47 

 

Klimatické oblasti na území Královéhradeckého  

Na území Královéhradeckého kraje se nachází několik klimatických oblastí. V jihozápadní části 

Královéhradeckého kraje se nachází převážně teplá klimatická oblast. Směrem na východ, a především 

směrem na sever, teplá klimatická oblast postupně přechází na mírně teplou klimatickou oblast. Mírně 

teplé oblasti přecházejí směrem na severovýchod kraje v oblasti chladné (částečně chladné s bohatými 

srážkami) až do velmi chladných oblastí s bohatými srážkami (oblasti Frýdlantska a Broumovska).  

Rozložení jednotlivých klimatických oblastí na území kraje je zobrazen na následující mapě. 
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 Klimatické oblasti ČR vč. zájmové oblasti 

bec Celko
vá 

výměr
a 

lesní 
půda 

louky orná 
půda 

ostatní 
plochy 

ovoc
né 

sady 

vodní 
plochy 

zahrady zastav. 
plochy 

Dubenec 1214 210 122 714 94 0 9,4 49 15,7 

Habřina 610 112 56 375 37 0 4,2 13 9 

Heřmanice 693 58,5 99,7 420,4 50,8 3,5 14,6 32,5 12,7 

Hořenice 327 0,2 2,3 286,5 17,8 4,8 4,2 6,2 5,4 

Hřibojedy 571 58,3 62,7 376,3 34,1 0 1,3 30,6 6,3 

Kuks 483 182,4 44,1 189,1 34 0,4 2,8 21,6 7,1 

Lanžov 793 164,6 195,5 332,9 38,3 1 23,2 27,9 9,4 

Libotov 425 51,5 32,8 303,5 20,2 0 0,5 11,4 5,4 

Litíč 451 52,5 25,3 319,1 24,5 5,5 1,4 16,7 6,5 

Lužany 336 62,6 41 204,9 13,6 0 3,2 5,1 5,4 

Račice nad 
Trotinou 

689 122,4 101,4 411,8 34,5 0,7 5,1 6,6 7,5 

Rožnov 541 100,6 5,9 353,3 41,4 7,7 4,4 16 12,2 

Velichovky 797 192,2 24,9 473,8 47,3 10,4 9,1 23,5 15,5 

Stanovice 271 63,5 33,6 139,6 20,5 - 5,6 4,8 2,4 

Vilantice 492 107,3 41,3 290,8 21,1 1,8 4,9 16,9 7,7 

Zaloňov 932 78,8 19,5 740,9 41,5 5 8 23,5 14,5 

CELKEM 9624 1 617,40 908,00 5 931,90 570,6 40,8 101,9 305,3 142,7 

 

Z tabulky je patrné, že největší část z celkové rozlohy 9626 ha zaujímá orná půda (59,7 %). Největší 

podíl orné půdy na celkové rozloze katastrálního území obce je v obcích Hořenice (88 % celkové 

rozlohy) a Zaloňov (79 %). Absolutně největší plochu katastrálního území, která spadá do orné půdy se 

nachází v obci Zaloňov, kde zaujímá 741 ha. Lesy zaujímají významnou roli v katastrech obcí Kuks. 

Oproti tomu nejmenší plochu lesů má obec Hořenice (pouhé 0,2 ha) – tato obec zároveň vykazuje 

nejvyšší podíl orné půdy. Druhý nejnižší podíl lesů na celkovém katastrálním území má obec Zaloňov a 

Heřmanice (obojí 8 %). 

Zastavěná plocha je procentuálně ve všech obcích vyrovnaná. Všude tvoří 1-2 % katastrálního území. 

Vodní plochy má největší Lanžov s 23,2 ha a zároveň 3 % katastrální rozlohy obce. Nejnižší rozlohu 

vodních ploch mají obce Hřibojedy, Libotov a Litíč. 

Louky zaujímají největší část rozlohy v obci Lanžov (celkem 25% rozlohy obce, ale jedná se i o největší 

plochu ze všech obcí – 196 ha. Nejméně luk se vyskytuje v obci Hořenice (2,3 ha, což je 1% celkové 

rozlohy obce). Nutno připomenout, že tato obec má největší podíl orné půdy na celkové rozloze obce. 

Zemědělská půda zahrnuje ornou půdu, louky, ovocné sady a zahrady. Orná půda louky jsou již 

zmíněné. Zbývá upřesnit další dvě složky zemědělské půdy. Ovocné sady jsou nejvíce zastoupeny 

v obcích Velichovky (10,4 ha) a Rožnov (7,7 ha). Dále se ovocné sady nacházejí v obcích Hořenice (4,8 

ha) a Litíč (5,5).  Celkově ovocné sady tvoří cca 1% katastrální rozlohy obcí. V některých obcích se sady 

vůbec nenacházejí a sice v obcích Dubenec, Habřina, Hřibojedy, Libotov a Lužany. 
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Zahrady jsou nejvíce zastoupeny v obcích Heřmanice (32,5 ha) a Hřibojedy (30,4 ha). V obou obcích 

tvoří zahrady 5% celkové rozlohy katastrálního území. 

Ostatní plochy zaujímají ve všech obcích zhruba 5 %. 

Ochrana životního prostředí 
Kvalita životního prostředí řešeného v území částečně v DSO je celkově velice dobrá. Veškeré krajinné 

typy zastoupené na území lze hodnotit jako běžné. Podle využití krajiny spadá území převážně do les 

zemědělské, popřípadě zemědělské krajiny. Co se týče ochrany životního prostředí pak se území ORP 

Dvůr Králové nad Labem nenachází žádné území zařazené do soustavy Natura 2000 a nezasahuje sem 

ani žádné velkoplošné chráněné území. Z chráněných území lze jmenovat přírodní rezervaci Vřešťovská 

bažantnice, přírodní památky Čertovy hrady a Kalské údolí. Na území je dále evidováno celkem 14 

památných stromů, skupin stromů a stromořadí. 

Na mapce č.4. Biochory na ORP Dvůr Králové nad Labem. 
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7.Správa DSO Hustířanka 

Seznam a působnost všech obcí v DSO: 

Dubenec 

Obec Dubenec se nachází v okrese Trutnov. Další blízká města jsou 
Dvůr Králové (7 km), Hořice (15 km) a Jaroměř (8 km). Relativně blízko 
je i do bývalého okresního města Trutnova (29 km) či do krajského 
města Hradce Králové (28 km). 
Obcí Dubenec prochází několik cyklistických stezek a pro milovníky 
koní i stezka jezdecká. Historie obce je datována do roku 1229. V obci 
je několik významných historických objektů, jako je kostel sv. Josefa, 
několik původních roubených stavení a rovněž i pomníky a socha sv. 

Jana Nepomuckého a sv. Josefa. 

  Adresa Dubenec 210, 544 55   Dubenec 

Telefon 499 694 213 

Web http://www.dubenec.cz  

Mail dubenec@dubenec.cz  

Úřední hodiny Pondělí: 8:00-12:00 a 12:30-17:00, středa: 8:00-12:00 a 12:30-17:00 

  

 

http://www.dubenec.cz/
mailto:dubenec@dubenec.cz
https://www.hustiranka.cz/file.php?nid=1068&oid=6439962
https://www.hustiranka.cz/image.php?nid=1068&oid=6439965&width=700
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Habřina 

Obec Habřina se nachází v okrese Hradec Králové v 

Královéhradeckém kraji. První písemná zmínka o obci pochází z 

roku 1357. K pamětihodnostem obce patří tvrz Vračba – 

archeologické naleziště, kostel svatého Václava i např. lávka 

přes potok Hustiřanka.   

 

 

• v obci je vybudován vodovod 
• obec je plynofikována 
• v obci je zaveden bezdrátový internet 
• v obci je udržena veřejná autobusová doprava (spojení 6x denně, o víkendech 2x 

denně) 
• blízkost Hradce Králové, dobré zázemí pro bydlení 
• blízkost silnice I/33 Hradec Králové – Jaroměř – Náchod 
• obchod potravinami 
• obecní pohostinství 

Adresa Obecní úřad Habřina čp. 28, 503 03 Smiřice 

Telefon 725 862 068 

Web www.habrina.cz 

Mail ou.habrina@centrum.cz 

Úřední hodiny úterý 18:00 - 20:00 hod. 
 

Heřmanice 

Heřmanice se připomínají v deskách zemských r. 1352 jako 
samostatné zemanské zboží, které držel hradecký purkrabí 
Rupert. Počátkem 16. století se dostaly Heřmanice do držení 
Valdštejnů, kteří dali heřmanickou tvrz r. 1548 opravit. Na 
heřmanické tvrzi se narodil 14.9.1583 Albrecht Václav Eusebius 
z Valdštejna, potomní vévoda Frýdlantský. V konfiskačním 

řízení r. 1634 získal Heřmanice plukovník Stephano Verfeno di St. Maurizio, který však 
Heřmanice prodal r. 1637 Octaviu Piccolomini, který je připojil k náchodskému panství. 

http://www.habrina.cz/
http://www.habrina.cz/
mailto:ou.habrina@centrum.cz
https://www.hustiranka.cz/file.php?nid=1068&oid=6439968
https://www.hustiranka.cz/file.php?nid=1068&oid=6347880
https://www.hustiranka.cz/image.php?nid=1068&oid=6439969&width=700
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Později však staly se Heřmanice součástí panství (Choustníkovo) Hradiště. Od r. 1848 jsou 
Heřmanice samostatnou obcí. 

 Adresa Obecní úřad Heřmanice 13, 552 12 Heřmanice 

Telefon 491 813 270 

Web http://www.obec-hermanice.cz  

Mail obec.hermanice@quick.cz  

Úřední hodiny Středa 8:00 - 11:00 14:00 - 18:00 

 Hořenice 

 
Obec Hořenice se nachází na území okresu Náchod a náleží 
pod Královéhradecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou 
působností je město Jaroměř.Obec Hořenice se rozkládá asi 
dvacetjedna kilometrů západně od Náchoda a tři kilometry 
severně od města Jaroměř. Obec geograficky a turisticky řadíme 
do Kladského pomezí. Na území obce má hlášený trvalý pobyt 
kolem 150 obyvatel. Pro využití volného času je v obci k dispozici 
sportovní hřiště. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, 
kanalizaci a veřejný vodovod.  

Obec Hořenice leží v průměrné výšce 266 metrů nad mořem. 
První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1500. Celková katastrální 
plocha obce je 327 ha, z toho orná půda zabírá osmdesátosm procent. V katastru obce jsou 
ovocné sady. Obec je členem Mikroregionu Hustířanka a Dobrovolného svazku obcí 
Jaroměřsko. 

V roce 2012 obsadila naše obec 2. místo v soutěži " Čistá obec" 

Adresa Hořenice 42, 551 01 Jaroměř 

Telefon 491 815 326 

Web www.horenice.cz 

Mail ou.horenice@tiscali.cz 

Úřední hodiny Pondělí 15:00 – 18:00 

  

http://www.obec-hermanice.cz/
mailto:obec.hermanice@quick.cz
https://www.hustiranka.cz/www.horenice.cz
mailto:ou.horenice@tiscali.cz
https://www.hustiranka.cz/file.php?nid=1068&oid=6377195
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Hřibojedy 

Obec Hřibojedy, samostatná politická obec bez osad, dělí se na 
Hřibojedy, Malé Hřibojedy a Hvězdu. Naše obec má 202 
obyvatel. 
Nachází se 8 km od Dvora Králové nad Labem (slavná Zoologická 
zahrada a známé SAFARI) a částečně v katastru obce a nejbližším 
okolí se nachází Braunův betlém. 
Naší vesnicí prochází několik cyklistických i turistických tras – 
Dvůr Králové nad Labem – Braunův Betlém – Kuks – Chotěborky 
– Lázně Velichovky 

Adresa Obecní úřad Hřibojedy, Hřibojedy 60, 544 01 

Telefon 491 511 770 

Web www.hribojedy.cz/ 

Mail info@hribojedy.cz 

Úřední hodiny Pondělí–pátek 9:00 – 13:30, pondělí a středa 14:00 – 18:00 
 

 

Kuks 

Obec Kuks leží v malebném údolí řeky Labe v Podkrkonoší. Má dvě 

části – Kuks a Kašov. Hrabě František Antonín Sporck zde nechal 

v 17. – 18. století vybudovat rozsáhlý barokní komplex. Do dnešních 

dnů se dochoval hospitál s bylinkovou zahradou, areál bývalých lázní 

a kaskádové schodiště. Na hospitálu dnes kromě NPÚ sídlí i České 

farmaceutické muzeum, které provozuje Univerzita Karlova. 

Nalezneme zde i Galerii vín s víny z kukského vinohradu, poblíž něho 

sídlí i v secesní továrně muzeum veteránů. V obci se nachází Pošta 

Partner, keramická dílna a výrobna ponožek. V obci sídlí i řada 

spolků – SDH Kuks, TJ Sokol Kuks, Jiskra Kuks, šipkařský oddíl Z Kuksu klan a Řád svatého 

Huberta. Obcí prochází Labská cyklostezka, která vede po rovině podél Labe až do Hradce 

Králové. 

Adresa OÚ: Kuks 12, Kuks 54443 

Telefon 499 692 165 

http://www.hribojedy.cz/
http://www.hribojedy.cz/
mailto:info@hribojedy.cz
https://www.hustiranka.cz/file.php?nid=1068&oid=6355446
https://www.hustiranka.cz/file.php?nid=1068&oid=6347275
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Web www.kuks.cz,https://www.zkuskuks.cz/infocentrum/  

Mail ou.kuks@mkinet.cz  

Úřední hodiny Pondělí 8:00 – 15:00, středa 8:00 – 17:00 
 

Lanžov 
Obec Lanžov o celkové rozloze 793 ha, zahrnuje obce Lanžov, Miřejov, Lhotka, Sedlec a osadu Záborov. 

Obce se nachází v nadmořské výšce 297 metrů nad mořem. Lanžov a jeho části patří k menším obcím 

s počtem obyvatel pohybujícím se okolo 200 lidí. První zmínka o obci je z roku 1542.Nachází se zde 

několik historických a kulturních památek. Např. kostel sv. Bartoloměje, socha sv. Jana Nepomuckého, 

pohřební kaple rytířské rodiny Czeczinkarů, dva smírčí kříže v Sedleci, pomník padlým v 1.světové válce 

v Sedleci, zvonička na Lhotkách. 

 

Adresa Obecní úřad Lanžov, Lanžov 2 

Telefon 606 957 144 

Web www.lanzov.cz  

Mail lanzov@volny.cz 

Úřední hodiny Po 8-12, 13-18 a St 8-12 hodin 

 

 Libotov 

Obec Libotov je složena ze dvou částí – Libotova a Malého Libotova 

(Liebthal – v překladu milé údolí). Nachází se asi 4 km jižně od města Dvůr 

Králové nad Labem v okrese Trutnov, Královéhradecký kraj. Obec Libotov 

byla původně majetkem českých královen, později města Dvůr Králové 

nad Labem, od bitvy na Bílé hoře žírečských jezuitů.  

http://www.kuks.cz/
https://www.zkuskuks.cz/infocentrum/
mailto:ou.kuks@mkinet.cz
http://www.lanzov.cz/
mailto:lanzov@volny.cz
https://www.hustiranka.cz/image.php?nid=1068&oid=6355451&width=700
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V současnosti má Libotov 184 obyvatel. V obci je nově rekonstruovaná mateřská škola, kterou 

navštěvují děti z okolních obcí i ze Dvora Králové. Libotov obklopují jehličnaté i listnaté lesy, které 

mj. skýtají mnoho příležitostí pro pěší i cykloturistické výlety. Nejkrásnější jsou do nedalekého Kuksu 

a Betléma, či na Zvičinu. Na jaře z rozkvetlé třešňové aleje uvidíte Krkonoše s jejich hlavní 

dominantou jako na dlani.  

V samotném Libotově se každoročně koná několik tradičních akcí – např hasičská soutěž, volejbalový 

či fotbalový turnaj až pro cca 20 družstev či široko daleko vyhlášený dětský den s účastí kolem 400 

dětí. Sportovní areál s fotbalovým hřištěm, dětským hřištěm a oploceným hřištěm s umělým 

povrchem je rovněž možné po dohodě využít pro pořádání soukromých akcí.  

Adresa Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Telefon 728 993 219 (starosta obce) 

Web www.libotov.cz  

Mail obec.libotov@tiscali.cz 

Úřední hodiny pondělí 18:00 – 19:00 

 

Litíč 
 

Obec Litíč se nachází v nejjižnější části okresu Trutnov. Obec má dvě části 

– Litíč a Nouzov. V rámci mikroregionu se jedná o nejmenší obec co do 

počtu obyvatel. V obci je spousta neobydlených chalup, které slouží k 

rekreačním účelům. 

  

Adresa Obecní úřad Litíč, Litíč 50, 544 01 Litíč 

Telefon 499 694 127 

Web http://www.litic.cz/ 

Mail litic@litic.cz 

Úřední hodiny pondělí, středa 14:00 - 17:00, 

http://www.libotov.cz/
mailto:obec.libotov@tiscali.cz
http://www.litic.cz/
http://www.litic.cz/
mailto:litic@litic.cz
https://www.hustiranka.cz/image.php?nid=1068&oid=6439975&width=700
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Lužany 
 

Obec Lužany se nachází v severní části okresu Hradec Králové. 

Lužany jsou obcí malou, mají pouze 133 obyvatel. Obec má dvě 

části – Lužany a Lhotu. I přes malou velikost funguje v obci pošta, 

knihovna, obchod a pohostinství. Nachází se zde i sál pro 

společenské události (např. plesy či zábava o pouti) s kapacitou 

80–90 lidí. Ze sportovních zařízení lze jmenovat malé hřiště, kde 

se hrává volejbal či fotbal. Dále je možno hrát v pohostinství ping-

pong. Významnou investicí obce je zavedení vodovodu a 

plynofikace obce. obcí prochází cyklostezka. 

 

 

 Adresa Obecní úřad Lužany, Lužany 47, 503 05 Lužany 

Telefon 495 426 013 

Web http://www.luzanynt.cz 

Mail luzanynt@volny.cz  

Úřední 

hodiny 

Středa: 18-19 hodin v době platnosti zimního času, středa: 19-20 hodin v době 

platnosti letního času 

  

 

 

Račice nad Trotinou 
 

Račice nad Trotinou jsou malá obec, která se nachází v okrese Hradec 

Králové. Od krajského města jsou Račice nad Trotinou vzdáleny 17 km a 

od Jaroměře 14 km. V obci trvale žije okolo 160 obyvatel. Obec se nachází 

v nadmořské výšce 250 m n.m. a má rozlohu 690 ha. První písemná 

zmínka o obci se datuje do roku 1222. 

Malebné okolí tvoří smíšené lesy s bohatou vegetací a kopcovitá krajina s 

nádherným výhledem například na Krkonoše. Ve směru od severu k jihu protéká obcí řeka Trotina, do 

které se na začátku katastru obce vlévá říčka Hustířanka. Část obce také spadá do památkové zóny 

bitvy u Hradce Králové, která se odehrála v roce 1866 a symbolizuje ji několik pomníků na území obce. 

http://www.luzanynt.cz/
http://www.luzanynt.cz/
mailto:luzanynt@volny.cz
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V obci se nachází hostinec se společenským sálem, kde se pořádají různé kulturní akce. Pro sportovní 

akce je v obci víceúčelové sportoviště se zázemím. Dále se v obci nacházejí dvě dětská hřiště. 

 Adresa Obec Račice nad Trotinou, Račice nad Trotinou 70, 503 03 Smiřice 

Telefon 495 426 179 

Web www.racicenadtrotinou.cz 

Mail obec@racicenadtrotinou.cz 

Úřední hodiny úterý 18:00 - 20:00 

 

Rožnov 

První písemná zmínka o obci Rožnov je z roku 1387, o místní části 
Neznášov z roku 1370. 
Zajímavostí obce je výskyt a těžba rašeliny na jejím katastrálním 
území. Tato velmi vzácná a svým složením ojedinělá hustá slatina 
obsahuje uhličitan vápenatý a železo a používá se v lázních ve 
Velichovkách k léčebným účelům. 

Adresa Obecní úřad Rožnov, Rožnov 72, 551 01 

Telefon 491 816 771 

Web http://obecroznov.cz  

Mail obec@obecroznov.cz 

Úřední hodiny Pondělí: 09:00 - 11:30, 12:30 - 18:00, středa: 09:00 - 11:30, 12:30 - 18:00 

 Stanovice 

Obec Stanovice se nachází v okrese Trutnov, kraj Královéhradecký, při řece Labi zhruba 5,5 
km jihovýchodně od Dvora Králové. Žije zde 55 obyvatel. První písemná zmínka o obci 
pochází z roku 1407. Až do roku 1948 byla obec součástí šporkovského panství Choustníkovo 
Hradiště. 

Adresa: 
Obecní úřad Stanovice 
Stanovice čp.36 
544 01 Dvůr Králové nad Labem 
 
tel: 605 712 663 - starosta Ondřej Sucháček 

http://www.racicenadtrotinou.cz/
mailto:obec@racicenadtrotinou.cz
http://obecroznov.cz/
http://obecroznov.cz/
mailto:obec@obecroznov.cz
https://www.obec-stanovice.cz/
tel:605%20712%20663
https://www.hustiranka.cz/image.php?nid=1068&oid=6439977&width=700
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tel: 739 170 112 - místostarosta Miloslav Hertl 
 
IČO obce: 00578207 
email: ou.stanovice@cmail.cz  
datová schránka: r66j2wj 
úřední hodiny: pondělí 16:00 - 17:00 hodin 

 

Velichovky 
Obec Velichovky se nachází v okrese Náchod, kraj Královéhradecký, zhruba 

5,5 km západně od Jaroměře. Obec má bohatou historii. V obci žije asi 750 

obyvatel. V obci je základní a mateřská škola. 

V roce 1985 byla k obci Velichovky přičleněna obec Hustířany, která 
má zhruba 90 domů a asi 170 obyvatel přihlášených k trvalému 
pobytu. 

Obec Velichovky je členem dobrovolného svazku obcí Hustířanka. 
Tento mikroregion tvoří patnáct okolních obcí a jeho posláním je především spolupracovat 
na společných projektech (např. vodovod, údržba veřejné zeleně) a získávat na ně finanční 
prostředky.  

Adresa Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky 

Telefon 491 880 270 

Web http://www.obecvelichovky.cz  

Mail obecvelichovky@obecvelichovky.cz 

Úřední hodiny Pondělí, středa 7:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, 

  

 

 

tel:739%20170%20112
mailto:ou.stanovice@cmail.cz
http://www.obecvelichovky.cz/
http://www.obecvelichovky.cz/historie
http://www.obecvelichovky.cz/skolstvi
http://www.obecvelichovky.cz/
mailto:obecvelichovky@obecvelichovky.cz
https://www.hustiranka.cz/file.php?nid=1068&oid=6439978
https://www.hustiranka.cz/image.php?nid=1068&oid=6440007&width=600
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Vilantice 

Katastr obce Vilantice, o celkové rozloze 491,63 ha, zahrnuje obec 
Vilantice a osadu Chotěborky. Vilantice patří k menším obcím 
s počtem obyvatel pohybujícím se okolo 200 lidí. První zmínka o 
obci je z roku 1490. 

Nachází se zde, zejména v osadě Chotěborky, několik historických 
a kulturních památek. Mezi ty patří např. rodný dům hudebního 
skladatele F.X. Duška, barokní hřbitovní portál z dílny bří Pacáků, 
sloup sv. Jana Nepomuckého z roku 1730 anebo celodřevěná 
gotická zvonice ze 16. století. 

Obec se nachází v jižním cípu trutnovského okresu, poblíž hranic s náchodským a 
královehradeckým okresem, na silnici II. třídy č. 285 cca 10 km od Jaroměře směrem na 
Hořice. 

Adresa Vilantice 101,54401, kancelář č.p. 36 

Telefon 724 180 070 

Web www.vilantice.cz 

Mail ouvilantice@vilantice.cz 

Úřední hodiny Pondělí 6,30-11 a 13-17(po tel. domluvě i později) 

 

 

Zaloňov 

Obec Zaloňov se nachází v okrese Náchod, severozápadně od 
města Jaroměř. Obec má 4 části – Zaloňov, Vestec, Horní Dvorce a 
Rtyně. V rámci Mikroregionu Hustířanka patří podle počtu 
obyvatel k třetí největší obci (všechny čtyři části mají 410 
obyvatel) a podle rozlohy je obcí s druhou největší rozlohou (932 
ha). Významným zaměstnavatelem je zemědělské družstvo 
Uniagro s.r.o. 

 

http://www.vilantice.cz/
http://www.vilantice.cz/
mailto:ouvilantice@vilantice.cz
http://www.zalonov.cz/
https://www.hustiranka.cz/file.php?nid=1068&oid=6347213
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 Adresa Obecní úřad Zaloňov 
Zaloňov 46 
551 01 Jaroměř 

Telefon 491 812 909 

Web http://www.zalonov.cz  

Mail ou.zalonov@cmail.cz 

Úřední hodiny středa 17:00 - 19:00 

 

DSO Hustířanka má své sídlo: 

Dobrovolný svazek obcí Hustířanka 

se sídlem: Dubenec 210 544 55 Dubenec 
Předseda: Jaroslav Huňat 
Tel: +420 499 694 213 ,+420 731 109 319 
IČO: 70951594 
E-mail: dsohustiranka@gmail.com 
www: www.hustiranka.cz 

Projekty DSO Hustířanka 

Mikroregion Hustířanka 2019 

http://www.zalonov.cz/
mailto:ou.zalonov@cmail.cz
tel:+420499694213
tel:+420731109319
mailto:dsohustiranka@gmail.com
http://www.hustiranka.cz/
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Projekt Mikroregionu Hustířanka 2018 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z 

dotačního programu Podpora svazku obcí.  

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení 

vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných 

žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů. Na pravidelných členských byli starostové informováni 

o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně 

řešit problematiku regionu. 

  

Číslo smlouvy a projektu: 19RRD02-0003 

Termín realizace: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019 

Rozpočet projektu: 132 000,- Kč 

Získaná dotace: 87 000,- Kč 

  

Projekty Mikroregionu Hustířanka 

 

Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů 

strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí.   

DSO Hustířanka realizuje projekt s názvem Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu 
Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí.  
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Jedná se o projekt zaměřený na tvorbu strategických dokumentů jednotlivých členských obcí 

Mikroregionu Hustířanka a strategického dokumentu samotného dobrovolného svazku obcí, dále pak 

na zajištění vzdělávání úředníků a volených zástupců jednotlivých obcí v jimi vykonávaných odborných 

oblastech a na pořízení mapového systému. Projekt zajistí všemi aktivitami profesionalizaci územně 

správních celků a zvýšení kvality služeb, které jsou poskytovány obyvatelům v celém regionu.          

Cílem projektu je posílit strategické řízení a profesionalizovat samosprávu na území mikroregionu 

Hustířanka pomocí jednotného strategického plánování rozvoje obcí a regionu, využitími jednotného 

mapového informačního systému a uceleným systematickým vzděláváním úředníků a volených 

zástupců daných obcí. 

Registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366 

Termín realizace: 1. 5. 2018 – 30. 4. 2020 

Rozpočet projektu: 2 881 992,50 Kč 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost.  

Mikroregion Hustířanka 2018 

  

 

  

Projekt Mikroregionu Hustířanka 2018 byl podpořen z dotačního titulu Královéhradeckého kraje z 

dotačního programu Podpora svazku obcí.  

Cílem projektu je podpora samospráv obcí zvyšováním povědomí o problematice v regionu, ke zlepšení 

vzájemné komunikace o připravovaných projektech a případně o možnostech podání společných 

žádostí o podporu z různých dotačních zdrojů. Na pravidelných členských byli starostové informováni 

o možnostech společně podávaných žádostí z různých dotačních titulů a budou mít možnost společně 

řešit problematiku regionu. 

  

Číslo smlouvy a projektu: 18RRD02-0006 

Termín realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018 

Rozpočet projektu: 96 000,- Kč 
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Mikroregion spolupracuje aktivně s MAS Hradecký venkov 

• MAS Hradecký venkov o.p.s.  - http://www.mashradeckyvenkov.cz/ 

Místní akční skupina Hradecký venkov, která vznikla v roce 2007, je společenství občanů, neziskových 

organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), 

které spolupracují na rozvoji venkovského území. MAS Hradecký venkov zahrnuje území 64 obcí 

ležících západně až severozápadně od krajského města Hradce Králové. MAS Hradecký venkov měla k 

31. 1. 2014 celkem 40 členů. Sídlo MAS je v Nechanicích.  

 

Z projektu Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů 

strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí.   
Byly tvořeny Strategické plány obcí v DSO. 

Další činnosti DSO je zajistit podmínky pro optimální využití, údržby i rekonstrukce veřejných 

budov s cílem jejích dalších využití pro volnočasové zájmy občanů a spolků. Ve spolupráci s 

dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Hustířanka využití programů k dalšímu vzdělávání 

http://www.mashradeckyvenkov.cz/
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zastupitelů a úředníků obce. Prostřednictvím akreditovaných školících zařízení doplňovat 

vzdělání vedení obce na všech úrovních. 

Z projektu bylo financováno zajištění na dva roky grafického programu Gramis. Kde si mohou 

vyzkoušet všichni snadné vyhledávání obecních pozemků, kde se pak mohou v programu tvořit 

i různé potřebné pasporty komunikací, osvětlení apod. 

Projekt plnil funkci i motivační a poznávací. Stáže pořádané metodikem do okolních Místních 

akčních skupin v různých regionech ukázaly práci jiných starostů a skupin.  

8.SWOT ANALÝZA DSO MIKROREGION HUSTÍŘANKA 

Na základě podrobné socioekonomické analýzy regionu byla sestavena SWOT analýza, tj. 

stanovení vnitřních silných a slabých stránek rozvoje mikroregionu a vnějších 

neovlivnitelných příležitostí a hrozeb. Název SWOT je zkratkou prvních písmen anglických 

slov strong, weak, opportunity, threat, která znamenají výrazy: silný, slabý, příležitost, 

ohrožení.  

Využitím silných stránek a odstraňováním slabých stránek roste pravděpodobnost využití 

nabízejících se příležitostí a omezuje se dopad ohrožení. 

Silné stránky: 
➢ dobrá dopravní dostupnost 

➢ dobré silniční dopravní spojení (silnice I/33, I/37) 

➢ dobré železniční dopravní spojení (železnice 032) 

➢ nová výstavba dálnice D11 kde bude lepší dostupnost do větších měst i do samotné 

Prahy 

➢ výhodná poloha pro bydlení (dostupnost Hradce Králové, zázemí Jaroměře, Dvora 

Králové n. Labem) 

➢ 2 spádová centra – Velichovky, Dubenec 

➢ produktivní zemědělská oblast s přirozenou úrodností půdy a dobrými klimatickými 

podmínkami 

➢ tradice zemědělství a vztah obyvatelstva k němu 

➢ významné lázeňské středisko pro léčbu pohybového aparátu – Velichovky 

➢ architektonicky zajímavý komplex lázeňských domů ve Velichovkách 
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➢ velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu – množství kulturních a historických 

památek 

➢ významné centrum kultury a historie – Kuks 

➢ Velichovky jsou rovněž centrem kultruního dění (koncerty, Mise Velichovky atd.) 

➢ Vilantice – Chotěborky – letní hudební festival  

➢ 2 významná centra letní rekreace – Lanžov, Velký Vřešťov – možností ubytování a 

koupání 

➢ několik pozůstatků starých tvrzí a zříceniny 

➢ blízkost Dvora Králové nad Labem (ZOO), Jaroměře (pevnost Josefov) 

➢ historické určení území – bitva u Hradce Králové r. 1866 (Račice součástí Kommitétu 

1866) 

➢ kvalitní životní prostředí 

➢ vhodný terén pro cykloturistiku a existence cyklostezek 

➢ poměrně hustá síť komunikací II. a III. třídy 

➢ přístupnost oblasti je zajištěna i železniční dopravou 

➢ relativně široká škála podnikatelských subjektů 

➢ aktivní činnost sborů dobrovolných hasičů  

➢ pořádání tradičních obecních kulturních a společenských akcí – mikulášské besídky, 

dětské dny, setkání s důchodci atd.  

➢ aktivní spolková činnost – četná myslivecká sdružení, sportovní oddíly /Sokol, fotbal,  

 

Slabé stránky: 
➢ špatný stav silnic, zejména III. třídy a místních komunikací 

➢ nedostatečná nabídka služeb pro turisty 

➢ nedostatečná propagace mikroregionu 

➢ zadluženost některých obcí a nedostatek financí na realizaci rozvojových projektů 

➢ nedostatečná nabídka pracovních míst a vysoká nezaměstnanost v některých obcích 

➢ chátrání některých historických objektů 

➢ zastaralá technická infrastruktura 

➢ zrušené železniční spojení s jižní částí svazku (Račice n. Trotinou) 

➢ výstavba D 11 
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➢ několik obcí trpí nedostatkem kvalitní vody 

➢ u několika obcí chybí zásobování vodou veřejným vodovodem 

➢ chybějící kanalizace v obcích 

➢ málo společných akcí obcí svazku 

➢ nedostatek ubytovacích kapacit 

➢ nadměrné zatížení nedaleké komunikace I/33 

➢ úbytek počtu obyvatelstva v mnoha obcích a zvyšování podílu postproduktivní složky 

obyvatelstva 

 

Příležitosti: 
➢ využití potenciálu krajiny 

➢ využití existence kulturních a historických památek pro rozvoj cestovního ruchu 

➢ využití tradice lázeňství a kvalitní lázeňské péče pro rozvoj lázeňství 

➢ navázání na stávající značené cyklostezky a vyznačení nových úseků 

➢ rozšíření služeb pro turisty 

➢ pořádání společných akcí svazku 

➢ navázání spolupráce s okolními mikroregiony za účelem společné propagace regionu 

➢ rozvíjení užší spolupráce mezi členskými obcemi svazku 

➢ podpora výstavby a zasíťování pozemků za účelem přilákání nových obyvatel do 

regionu 

➢ využití dotačních možností z národních i evropských zdrojů 

➢ rekonstrukce a opravy památek 

➢ podpora rozvoje podnikatelských aktivit 

➢ obnova zastaralých sítí technické infrastruktury 

➢ výstavba D11 stěhování na venkov vzhledem k rychlejší dostupnosti do větších měst 

 

Ohrožení: 
➢ stárnutí obyvatelstva 

➢ rušení ZŠ a MŠ v obcích 

➢ omezování dotačních možností a celkového objemu financí pro rozvoj venkovských 

oblastí 

➢ rozpočtová a daňová politika státu vzhledem k obcím 
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➢ nekontrolovatelný rozvoj cestovního ruchu může vést ke zhoršení kvality životního 

prostředí 

➢ úbytek obyvatelstva v některých obcích 

➢ rušení dopravních linek a spojů v pracovní dny a o víkendu 

➢ neuvážený rozvoj v obcích 

➢ celodenní vylidňování obcí 

➢ Výstavba D 11 zhoršení ovzduší 

 

A.2 Východiska pro návrhovou část 

Východiskem strategické části je analytická část a SWOT analýza, která popisuje silné a slabé stránky 

DSO, stejně jako možné příležitosti i hrozby. Obce v DSO jsou menší se základní občanskou vybavenosti 

a infrastrukturou, kde obyvatelé musí za všemi službami dojíždět. Mezi silné stránky určitě počítáme 

výhodnou polohu blízko několika větších sídel, také blízkost Hradce Králové. Současně jsou skoro 

všechny obce klidným místem k životu, s výbornými podmínkami pro aktivní život (dětská hřiště, 

multifunkční hřiště, dobré podmínky pro turistiku, cyklistiku i inline brusle). Z hlediska cestovního 

ruchu je obec vynikajícím výchozím místem s dobrou dostupností široké palety turistických cílů. 

Současně je ve všech obcích zázemí pro setkávání venku. Další silnou stránkou je potenciál růstu, který 

představují volné parcely (ne ve všech obcích) určené pro výstavbu domů. Obce v DSO profitují 

z trendu přesunu mladých lidí z měst na venkov – mnoho mladých rodin se záměrně stěhuje na venkov, 

aby poskytly svým dětem klidné a bezpečné prostředí. Většina těchto mladých lidí počítá s nutností 

dojíždění za prací i dalšími službami, a proto jsou obce v DSO dobrou volbou – o čemž ostatně svědčí i 

velký podíl mladých lidí v obyvatelstvu a neustále rostoucí počet obyvatel v DSO. 

Tento trend však může paradoxně být pro obce i ohrožením. Po velkém boomu satelitních městeček 

v devadesátých letech je obecný odklon od tohoto typu bydlení. Lidé nechtějí žít v obcích, které se ráno 

vylidní, a večer jsou obyvatelé zavření na svých zahradách, se sousedy se prakticky neznají a městečko 

či obec „nežije“. Malé obce, jako je právě Litíč, Lužany, Vilantice, Račice, Libotov, Heřmanice, Hořenice, 

Hřibojedy, Lanžov se základní občanskou vybaveností a infrastrukturou, mají prakticky jedinou šanci, 

aby byly pro obyvatele atraktivním a příjemným místem k žití, nabídnout bohatý společenský a kulturní 

život v obci, vzájemné setkávání a posilování mezilidských vztahů, vzájemných vazeb i sounáležitosti 

s obcí; tedy to, že to v obci „žije“. Slabou stránkou je i relativně nízký rozpočet, který neumožňuje 

realizovat větší investice v obcích DSO. 

 Příležitostí pro další rozvoj obcí v DSO je celá řada. Na malých obcích se o provoz obce stará starosta/ka 

a dále max. 1-2 lidi na plný pracovní úvazek. Je jasné, že v omezeném čase, kdy pro obec pracují, je 

nemožné zvládat vše. Proto je velkou příležitostí zapojit do života obce více lidí, kteří by se mohli 

věnovat např. zajištění a organizaci společných akcí (za aktivní podpory obce). Dalšími směry je obnova 
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majetku a vzhledu obce tak, aby byla hezkým místem pro bydlení. Členství ve sdružení obcí pak 

umožňuje podílet se na větších projektech, které pomohou rozvoji obce i regionu jako celku. Příležitostí 

je i využití atraktivní polohy v regionu a postupný rozvoj cestovního ruchu. 

Z hrozeb je nejvýznamnější možná stagnace až úbytek obyvatelstva způsobený právě tím, že by obec 

byla vnímána jako místo, kde to nežije, kde si lidé žijí všichni sami pro sebe. Neprofinancování projektů 

je hrozba pro malé obce velice častá, lze jí ale předcházet. Stejně tak jako neefektivnímu čerpání 

dotačních prostředků.  

  

Strategický plán DSO vycházel především z potřeb obyvatel ve všech obcích Hustířanky. V obcích 

proběhlo dotazníkové šetření a na základě něho se tvořily strategické plány obcí. Z vyplněných 

dotazníků se tvořil i následně Strategický plán celého DSO. Prošlo i dotazníkové šetření jednotlivých 

starostů. S těmi probíhala i veřejná projednávaní na jednotlivých zasedání SDO Hustířanka v průběhu 

2018–2020. Vytvořeny byly obecné strategie a aktivity, které se budou doplňovat konkrétními akčními 

plány, které budou tvořeny na míru z plánovaných a vyhlášených dotačních titulů.  

 

9.STRATEGICKÁ VIZE, CÍLE A ROZVOJOVÉ PRIORITY 

 
Na základě provedených rozborů, analýz, ze získaných informací, uskutečněných konzultací a na 

základě zkušeností byla formulována následující vize rozvoje svazku obcí a v jejím rámci bylo 

definováno 7 prioritních rozvojových oblastí. Tyto priority budou prosazovány prostřednictvím 

vymezených aktivit, jejichž naplňování se předpokládá postupně v horizontu příštích 5–10 let. Je nutné 

říci, že realizace aktivit se vzájemně ovlivňuje a některé se dokonce prolínají. 

Strategická vize 

Vizí Mikroregionu Hustířanka je vytváření podmínek pro hospodářský, sociální, kulturní rozvoj území 

svazku jako celku i jeho jednotlivých členských obcí tak, aby byl vytvořen stabilizovaný venkovský 

mikroregion s prosperujícím multifunkčním zemědělstvím v ekologicky vyvážené krajině, s lázeňskou, 

venkovskou a rekreační turistikou, s kvalitní technickou infrastrukturou a s neklesajícím počtem 

obyvatelstva, 
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Strategické cíle rozvoje 

V rámci rozvoje Mikroregionu Hustířanka je kladen důraz na následující cíle: 

1) rozvoj cestovního ruchu 

2) podpora podnikatelských aktivit a vytváření nových pracovních příležitostí 

3) podpora zemědělství a zvelebení krajiny 

4) zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury 

5) stabilizace počtu obyvatelstva či jeho růst 

6) podpora činnosti svazku s cílem prosazování společných zájmů 

7) využívání moderních informačních a komunikačních technologií a zavedení 

bezdrátového internetu 

Ad 1) Rozvoj cestovního ruchu – využití potenciálu území pro rozvoj cestovního ruchu 

Území svazku nabízí značný potenciál v oblasti cestovního ruchu, který je třeba využít a 

prostřednictvím investičních i neinvestičních akcí ho podporovat a dále rozvíjet. Pro naplnění 

tohoto záměru je třeba vyvíjet tyto aktivity: 

a) rozšířit ubytovací kapacity různých kategorií a zlepšit jejich kvalitu například najít 

řešení, jak nejlépe nakládat s odpadem. Najít společné řešení. 

b) postupovat komplexně a koordinovaně při podpoře cestovního ruchu 

c) zajistit větší propagaci území a jeho turisticky atraktivních a historicky významných 

míst 

d) podporovat rozšíření nejrůznějších služeb pro turisty 

e) spolupracovat s okolními mikroregiony na společné propagaci území 

f) navázat na stávající značené cyklotrasy a pokračovat ve značení nových úseků, 

propojit cyklostezkou Velichovky a Jaroměř. Ulehčit a propojit cyklostezkou Hořenice 

a Heřmanice vzhledem k bezpečnosti cyklistů.  

g) zrekonstruovat, zpřístupnit a propagovat významné památky regionu 

h) pořádat společné kulturní, společenské či sportovní akce 

i) využít vodních ploch ke sportovnímu a rekreačnímu využití – vodní sporty, kemp 

apod.  

j) vydávání společných propagačních materiálů 

k) vytvoření společné internetové prezentace 
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l) společná péče o památky  

m) zajištění dopravy turistů na atraktivní lokality mikroregionu např. kyvadlovou 

dopravou 

n) rozšíření nabídky pro využití volného času obyvatel – kulturní zařízení, kulturní akce, 

hřiště, sportoviště apod. 

o) péče o vzhled obcí i krajiny 

p) péče o přírodní bohatství 

 

Ad 2) Podpora podnikatelských aktivit a vytváření nových pracovních příležitostí 

V regionu je zaznamenáván útlum některých tradičních odvětví pohostinství, obchod a 

ubytování. Je proto třeba podporovat vytváření nových pracovních míst a zabránit tak nárůstu 

nezaměstnanosti, která by jednou z překážek dalšího rozvoje území. Proto je třeba rozvíjet 

tyto aktivity: 

a) podpora rozvoje drobného podnikání 

b) podporovat zájem podnikatelů o rozvoj regionu 

c) podporovat využívání stávajících nevyužitých objektů k podnikatelským účelům 

d) vytváření podmínek pro rozvoj podnikání – zejména s důrazem na zajištění dopravní 

dostupnosti 

e) zajištění informovanosti o poskytovaných službách – vytvoření informačního systému 

zahrnujícího nabídku služeb podnikatelů na území mikroregionu, ale i informace o 

kulturním a společenském dění v obcích apod. 

f) podpora rozvoje nových podnikatelských aktivit 

Ad 3) Podpora zemědělství a zvelebení krajiny 

Základním strategickým cílem je uplatňování principu trvale udržitelného rozvoje a 

obhospodařování krajiny a obnova její biodiverzity. Strategie je založena na multifunkčním 

chápání zemědělství a lesnictví, které mají významnou hospodářskou funkci nejen jako zdroj 

obnovitelné suroviny, ale i jako významný faktor zaměstnanosti většiny obcí v mikroregionu. 

Novým stimulem v rozvoji venkova bude venkovská a rekreační turistika. Pro naplnění tohoto 

záměru je třeba vyvíjet tyto aktivity: 

a) řešit další zpracování zemědělských surovin v kraji 

b) prodej zemědělských produktů ve vlastní distribuční síti 
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c) specializace zemědělců na ekologické zemědělství a biopotraviny 

d) tvorba a podpora agroturistiky 

 

Ad 4) Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury 

Téměř každá členská obec se potýká se špatnou kvalitou infrastruktury. Je třeba 

zrekonstruovat či vybudovat kanalizační a vodovodní sítě, doplnit ČOV či zrekonstruovat 

místní komunikace, chodníky v obcích a také silnice III. třídy (ty jsou již v působnosti kraje). 

V následujících letech nastane propojení dálnicí D11 Hradec Králové – Praha a v obcích v okolí 

Rožnova, Zaloňov, Heřmanice, Hořenice se zvýší frekvence dopravy zde je třeba zabezpečit 

bezpečnost obyvatel a zároveň zachovat ochranu přírody a ráz krajiny. Zároveň je třeba 

zabránit rušení spojů, které zajišťují dopravní dostupnost a přispívají tak k rozvoji regionu. Pro 

naplnění cíle v oblasti infrastruktury je třeba vyvíjet tyto aktivity: 

a) společná péče o údržbu místních komunikací, chodníků a stezek 

b) údržba a rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích 

c) zajištění kvalitní a odpovídající dopravní dostupnosti a obslužnosti regionu 

d) rozvoj technické infrastruktury – rekonstrukce a budování nových vodovodů, 

kanalizace, ČOV, plynofikace 

e) příprava podmínek pro výstavbu rodinných a bytových domů s cílem stabilizace 

případně zvýšení počtu obyvatel – zohlednění vhodných pozemků v územních 

plánech, zasíťování pozemků apod. 

f) usilovat o zvýšení počtu spojů hromadné dopravy 

g) budování nových úseků cyklostezek a cyklotras 

h) opravit zastaralé sítě technické infrastruktury 

i) zajistit kvalitní zimní údržbu silnic zejména ve výše položených úsecích 

 

Ad 5) Stabilizace počtu obyvatelstva či možný růst 

Realizace společných záměrů obcí a subjektů mikroregionu přinese zvýšení kvality života a 

povede ke stabilizaci počtu obyvatelstva. K tomuto cíli přispějí tyto aktivity: 

a) výstavba vodovodu v obcích či jejích částech, kde dosud chybí 

b) výstavba kanalizace v obcích 

c) nabídnutí pozemků pro výstavbu i nově příchozím  
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Ad 6) Podpora činnosti svazku s cílem prosazování společných zájmů 

a) podpora spolupráce jednotlivých členských obcí svazku 

b) podpora realizace společných projektů 

c) prosazování společných zájmů svazku 

d) podpora vzájemné informovanosti obcí 

e) podpora role obcí jako subjektů odpovědných za rozvoj svého území 

f) stálá podpora a rozvíjení činnosti svazku 

g) posilování ekonomické nezávislosti svazku 

h) postupné zvětšování majetku svazku 

i) pořádání společných kulturních, společenských či sportovních akcí pod záštitou 

svazku 

j) vydání kalendáře akcí uskutečňovaných na území svazku 

k) oslovování okolních mikroregionů s cílem navázání a rozšíření spolupráce 

l) proškolovat a vzdělávat společně všechny členy zastupitelstev a samotné správy 

v obcích DSO 

m) zkvalitnění služeb občanům v celém DSO v oblasti odpadového hospodářství 

Ad 7) Využívání moderních informačních a komunikačních technologií, zmodernizovat a 

zabezpečit své internetové a webové stránky obcí 

V mnoha obcích již bezdrátové připojení k internetu funguje. Jsou však i takové obce, které o 

to stále usilují. Tyto obce mohou sami či prostřednictvím svazku žádat o veřejnou podporu na 

zavedení bezdrátového širokopásmového internetu. Zavedení bezdrátového internetu 

přispěje:  

a) ke zlepšení přístupu obyvatelstva k naučným moderním technologiím a internetu 

b) ke zvýšení počítačové gramotnosti občanů,  

c) k lepší komunikaci s úřady a jinými institucemi,  

d) zvýšení kvality bydlení v daných obcích.  

 

Z vymezených cílů vyplývá, že k naplnění rozvojových aktivit bude třeba zajistit i dostatek 

finančních prostředků. Kromě zdrojů svazku a jednotlivých členských obcí se předpokládá 

využití zejména těchto externích zdrojů financování: 
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- Program obnovy venkova (POV) 

- granty Královéhradeckého kraje 

- strukturální fondy a další fondy EU 

- národní finanční podpora jednotlivých ministerstev  

- finanční podpora národních fondů (např. SFŽP) 

- příspěvek ze státního rozpočtu 

- nadační fondy 

- další možné zdroje financování projektů (sponzoři, případní partneři projektů apod.) 

 
K naplnění výše uvedených cílů je třeba uskutečnit celou řadu aktivit. Následuje několik návrhů 

aktivit vedoucích k naplnění cílů, jejichž realizace je uskutečnitelná během nejbližších let. 

Přesto je třeba počítat s možností uplatnění i dalších aktivit s ohledem na možnosti změn 

okolních podmínek, ať již legislativních, finančních či institucionálních. 
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Návrhy konkrétních akcí/projektů pro realizaci 

Priorita opatření Rozvoj cestovního ruchu – využití potenciálu území pro rozvoj cestovního 

ruchu 

❖ vydání společné propagační brožury zahrnující území celého svazku propagující 

památky, ubytování, sportovní vyžití apod. v jednotlivých členských obcích 

❖ aktualizace současných internetových stránek mikroregionu a propojení s jinými 

stránkami prostřednictvím odkazů 

❖ zavedení jednotného turistického informačního systému na území svazku 

❖ využít loga svazku jako jednotného prvku pro marketing a propagaci 

❖ rozšíření stávajících a rozvoj nových turistických produktů 

❖ rozšiřování a zkvalitňování stávajících ubytovacích kapacit 

❖ značení nových úseků cyklotras, propojení stávajících cyklotras  

❖ informační centra  

❖ najít finanční zdroje pro rozšíření cyklostezek 

 

Priorita opatření Podpora podnikatelských aktivit a vytváření nových pracovních příležitostí 

❖ nové využití stávajících prázdných objektů pro podnikatelskou činnosti 

❖ podpora spolupráce podnikatelských subjektů 

❖ organizovat hromadně školení pro správu obcí  

 

Priorita opatření Podpora zemědělství a zvelebení krajiny 

❖ udržitelnost drobné zemědělské výroby 

❖ tvorba tzv. „Místní akční skupiny“ (MAS) a čerpání dotačních prostředků z různých 

programu prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR 

❖ udržování venkovské zeleně 

 

Priorita opatření Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury 

❖ výstavba cyklostezek podél frekventovaných úseků komunikací 

❖ vybavit obce chodníky podél vnitřní komunikace pro bezpečnost obyvatel a dětí 

❖ kvalitní letní a zimní údržba komunikací 
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❖ vybudování vodovodu v obcích, kde chybí 

❖ vybudování kanalizace a ČOV v obcích, kde tato infrastruktura chybí 

❖ opravy místních komunikací a chodníků v obcích 

❖ výstavba nových úseků místních komunikací 

❖ oprava a údržba veřejného osvětlení 

❖ vytipování vhodných pozemků a jejich příprava pro výstavbu rodinných a bytových 

domů 

❖ opravy obecních budov 

❖ optimalizace počtu autobusových a železničních spojů 

❖ využít analýzu odpadového hospodářství a společně najít řešení na lepší řešení 

nakládání s odpady, kde do budoucna se budou ceny zvedat. Najít možnosti 

vybudovat společný sběrný dvůr pro celé DSO nebo najít efektivního řešení 

společnými silami 

 

Priorita opatření Stabilizace počtu obyvatelstva či jeho růst 

❖ příznivé ceny pozemků 

❖ zasíťování pozemků k výstavbě rodinných domů 

❖ zachování MŠ v obcích, kde se nacházejí 

 

Priorita opatření Podpora činnosti svazku s cílem prosazování společných zájmů 

❖ zavedení tradice pořádání kulturních a sportovních akcí  

❖ podpora činnosti spolků 

❖ sociální činnost pro seniory 

❖ rozšíření činnosti kulturních zařízení v jednotlivých obcích 

❖ propagace významných osobností a událostí v mikroregionu nejrůznějšími typy akcí 

❖ zajištění internetizace obcí, zajištění informovanosti obcí 

 

Priorita opatření Využívání moderních informačních a komunikačních technologií  

❖ modernizace webových stránek obcí  

❖ vytvoření míst – veřejně přístupných míst s internetem pro turisty na cyklostezkách 

možnost využití připojení nabíjecí stanice na elektrokola 
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❖ připojení domácností k bezdrátovému internetu 

 

Výše uvedené návrhy jsou syntézou nejčastěji se opakujících rozvojových záměrů jednotlivých 

obcí, dále jsou návrhy doplněny o aktivity vyplývající z obecné znalosti problémů obcí i celého 

regionu. 

 

B.3 Podpora realizace programu 

Za realizaci programu bude zodpovědný předseda DSO Hustířanka, jež může dále dle svých kompetencí 

přiřazovat zodpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit dalším členům DSO. Program rozvoje je 

závazným podkladem pro přípravu rozpočtu DSO. Aktualizace programu rozvoje obce bude provedena 

dle potřeb, nejdéle však do roku 2026. 

Na programu rozvoje DSO navazuje Akční plán, který je jeho nedílnou součástí a bude zpracován vždy 

na dva roky. V akčním plánu budou určeny jednotlivé aktivity, které budou v následujícím období 

v přípravné či realizační fázi. Po uplynutí dvou let bude Akční plán zhodnocen a vytvořen Akční plán na 

další období. Do plánu rozvoje DSO bude poté přidán komentář o průběžném plnění jednotlivých cílů, 

případně bude rozšířen o nové aktivity, které tak přibudu do zásobníku projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


