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Preambule:  

Strategický plán rozvoje obce Javornice je strategickým rozvojovým dokumentem 

obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2016 do roku 2025. 

Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Javornice v 

souladu se zásadami regionální politiky Královéhradeckého kraje a také jako dokument 

pro konkrétní rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují. 

Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými 

výhledy základní koncepční dokument obce Javornice. 

Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti 

financování těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů. 

Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem 

(dotazníky) mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Javornice 

žijí, nás zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český 

statistický úřad apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je 

nutné v obci řešit. V další části dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s 

ohledem na splnění globálního cíle tohoto plánu. 

Bc. Vlastimil Zachoval, starosta obce Javornice 
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I. METODIKA 

Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která 

je v souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie. 

Při zpracování Strategického plánu obce Javornice (dále jen SPR) byl kladen důraz na 

soulad s těmito dokumenty: 

1. národní úroveň 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

 Národní strategický referenční rámec Leader  + 2014 -2020 

 Národní rozvojové priority 2014-2020 

 Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 

2. regionální úroveň 

 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 

 Strategie rozvoje města Rychnov nad Kněžnou  

3. místní úroveň 

 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Rychnovsko 

 Sdružení SPLAV, o.s. 

 Euroregion Glacensis 

 

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a 

cíle dané oblasti rozvoje. 
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II. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

2.1. Úvod 

Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo 

rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto 

vycházejí z následujících dostupných informačních zdrojů: 

 ze statistických údajů ČSÚ; 

 z údajů ÚP; 

 z ad hoc šetření dotazníky; 

 z údajů analýzy Rychnov nad Kněžnou; 

 z údajů analýzy Královéhradeckého kraje; 

 z údajů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko; 

 z údajů Sdružení SPLAV, o. s.; 

 z údajů Euroregion Glacensis; 

 z údajů obce Javornice. 

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování. 

Dokument by měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných 

klíčových oblastech, a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za 

rozvoj daného území identifikovány směry dalšího rozvoje. SPR musí přinést argumenty 

pro navrhovaná opatření v podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak 

ohrožení daného území. 

Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen 

na oblasti identifikovaného zájmu. 

Zkoumaná obec Javornice může mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě dvě 

rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování: 

- rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji 

finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky 

použitelné na rozvoj dokáží generovat, 
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- rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních 

celků, nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj 

z jiných než vlastních zdrojů. Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být: 

1. město Rychnov nad Kněžnou; 

2. obce na území Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko; 

3. obce na území Sdružení SPLAV, o.s.; 

4. Královéhradecký kraj; 

5. Euroregion Glacensis. 

Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném 

souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry. 

Bylo by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních 

větších měst a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní 

podporu občanů, neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z 

mikroregionu, případně i z okolí. 

 

2.2. Vymezené území 

2.2.1. Územní a administrativní členění 

Královéhradecký kraj  

Obec Javornice leží v Královéhradeckém kraji. Královéhradecký kraj leží v 

severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než jedné třetiny státní hranice s 

Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a Pardubickým krajem tvoří 

oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v republice jak rozlohou, tak 

počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. Krajská metropole Hradec 

Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km. 

Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu a 

jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje 

Broumovský výběžek, geologicky i horopisně pestrý, který byl kdysi plochou pánví mezi 

dvěma pohořími a kde příroda vytvořila rozsáhlá skalní města. Jsou to Teplické a 

Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch a Ostaš. Tato oblast patří mezi 
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nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České republice. Významnou část 

území tvoří krkonošské a orlické podhůří. Hlavními vodními toky jsou Labe a jeho 

přítoky Orlice a Metuje. Téměř celé území kraje náleží k povodí Labe, jen okrajová část 

Broumovského výběžku k povodí Odry. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka (1 602 m 

n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže položeným 

bodem je hladina Cidliny na území okresu Hradec Králové v nadmořské výšce 202 m. 

Území kraje je po provedené reformě státní správy od 1. 1. 2000 tvořeno pěti okresy - 

Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov. K 1. 1. 2007 došlo ke 

změně hranic okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou o tři obce. Obce Jílovice, 

Ledce a Vysoký Újezd přešly z okresu Rychnov nad Kněžnou do okresu Hradec Králové, 

a došlo tak ke sladění hranic správních obvodů obcí s rozšířenou působností s hranicemi 

území okresů. 

V Královéhradeckém kraji bylo k 1. 1. 2003 zřízeno 15 správních obvodů obcí s 

rozšířenou působností a 35 správních obvodů obcí s pověřeným úřadem.  
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Tabulka č. 1 - Základní informace o Královéhradeckém kraji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Královéhradecký kraj 

 

 

 

          znak kraje                                  vlajka kraje 

Sídlo: Hradec Králové 

Zeměpisné souřadnice: 50°22′48″ s. š., 15°51′36″ v. d. 

Hejtman:   PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

Rozloha: 3 163 km² 

Počet obyvatel: 551 421 (1. 1. 2016) 

Hustota zalidnění: 116 obyvatel/km² 

Nejvyšší bod: Sněžka (1603 m) 

Historické země Čechy a Slezsko 

Počet okresů: 5 

Počet správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností: 

15 

Počet správních obvodů obcí 

s pověřeným úřadem: 

35 

ISO 3166-2: CZ-KR 

CZ-NUTS: CZ052 

RZ: H 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec_s_pov%C4%9B%C5%99en%C3%BDm_obecn%C3%ADm_%C3%BA%C5%99adem
https://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:CZ
https://cs.wikipedia.org/wiki/CZ-NUTS
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pozn%C3%A1vac%C3%AD_zna%C4%8Dka
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Central_Bohemian_Region_CoA_CZ.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Central_Bohemian_Region.svg
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Mapa č. 1 - Administrativní členění kraje 

 

Okres Rychnov nad Kněžnou  

Okres Rychnov nad Kněžnou se rozkládá na východě Královéhradeckého kraje. Na 

západě sousedí s okresem Hradec Králové, na severu s okresem Náchod. Jižní hranici má 

s okresy Pardubického kraje (s okresy Pardubice a Ústí nad Orlicí). Východní hranici 

okresu tvoří státní hranice s Polskem. K 31. 12. 2014 se rozlohou 982 km2 na celkové 

ploše Královéhradeckého kraje podílí 20,6 %, a je tak druhým největším okresem v kraji 

(za okresem Trutnov). Z hlediska počtu obyvatel je rychnovský okres nejmenším v kraji, 

k 31. 12. 2014 jich zde žilo 78 926, tj. 14,3 % z celkového počtu obyvatel kraje. 

Vyznačuje se nejmenší hustotou zalidnění, na 1 km2 připadá 80 obyvatel. 

V sídelní struktuře zaujímá první místo okresní město Rychnov nad Kněžnou s 11 184 

obyvateli. 

Na základě Zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a 

stanovení obcí s rozšířenou působností, bylo na území okresu vytvořeno sedm správních 

obvodů pověřených obecních úřadů - Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Kostelec nad 

Orlicí, Opočno, Rokytnice v Orlických horách, Týniště nad Orlicí a Vamberk a tři správní 
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obvody obcí s rozšířenou působností - Rychnov nad Kněžnou, Dobruška a Kostelec nad 

Orlicí. Tyto obce jsou pověřeny výkonem vybraných funkcí státní správy pro všechny 

obce, které do jejich správního obvodu přísluší. 

 

Obec Javornice 

Podhorská obec Javornice se nachází pod Orlickými horami na východě Čech v okrese 

Rychnov nad Kněžnou, podél Javornického potoka v délce šesti kilometrů. Obec leží v 

nadmořské výšce 420 m n. m. Součástí obce jsou i dvě místní části, a to Jaroslav a Přím. 

Mapa č. 2 - Umístění obce Javornice 
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Tabulka č. 2 – Javornice – základní informace 

Javornice 

                                                         

                 znak obce                                         vlajka obce 

status: Obec 

LAU 2 (obec): Ostatní obce 

kraj (NUTS 3): 576336 

okres (LAU 1): CZ0524576336 

obec s rozšířenou působností: Rychnov nad Kněžnou 

pověřená obec: 

katastrální území: Javornice 

katastrální výměra: 1848 ha 

počet obyvatel: 1010 (k 31.1.2015) 

zeměpisné souřadnice: 16° 20' 57'' E , 50° 10' 17'' N 

nadmořská výška: 420 m n. m. 

PSČ: 517 11 

zákl. sídelní jednotky: 4 

části obce: 3 

katastrální území: 1 

adresa obecního úřadu: Obecní úřad Javornice 

Č.p.: 3 

51711 Javornice 

starosta: Bc. Vlastimil Zachoval 

oficiální web obce: http://www.javornice.cz/ 

 

Podle údajů převzatých z Registru komunálních symbolů  tvoří znak obce modrý štít pod 

stříbrnou zvlněnou hlavou s červeným heroldským křížem, dále znak vyobrazuje 

stříbrného koně ve skoku se zlatou zbrojí a uzděním doplněného vlevo nahoře vztyčeným 

zlatým javorovým listem. 

https://rekos.psp.cz/detail-symbolu/id/4fcead26-3aea-4563-83ca-2e4d9693ca6f
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Vlajka představuje modrý list s bílým zvlněným žerďovým pruhem širokým jednu třetinu 

délky listu. V žerďovém pruhu červený kříž s rameny širokými jednu osminu šířky listu. 

V modrém pruhu bílý kůň ve skoku ve žlutou zbrojí a uzděním provázený v horním cípu 

žlutým javorovým listem. Bílý pruh má dva vrcholy a tři prohlubně. Poměr šířky k délce 

listu je 2:3. 

 

Z historie obce 

Nejstarším hodnověrným dokladem o existenci Javornice je prozatím starý popis Pražské 

diecese, sepsaný pod dohledem arcibiskupa Arnošta z Pardubic mezi rokem 1344 a 1350. 

V archivu se dozvíme, že již v roce 1358 to byla ves a tvrz. Snad ji založil Sukoslav 

Drslavec (nebo Drslavic) z Potštejna. Obec se stávala velmi často předmětem obchodu. 

Mezi významnější majitele patřili Jan z Vartenberka, Jiří z Poděbrad, Vilém z Pernštejna 

a Pardubic. Od roku 1640 do 20. století byla v majetku rodu Kolowratů Libštejnských. V 

kronikách jsou zachyceny tři velké pohromy, které postihly obec. Roku 1639 ji zpustošili 

Švédové, v roce 1772 zde řádila cholera a roku 1801 byla postižena povodní. 

 

2.2.2. Partnerství a spolupráce 

Javornice je součástí Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko, Sdružení 

SPLAV, z. s. a  Euroregionu Glacensis.  

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Rychnovsko  

Centrem mikroregionu je město Rychnov nad Kněžnou ležící v podhůří Orlických hor a 

blízko česko-polských hranic. Rychnov nad Kněžnou je okresním městem ve východních 

Čechách, protéká jím řeka Kněžná. Ve městě žije cca 11 500 obyvatel. Město Rychnov 

nad Kněžnou se rozkládá na území o výměře 3 496 hektarů. Nachází se v nadmořské 

výšce, která je v průměru cca 320 m. n. m. 

V současnosti zahrnuje 30 obcí, z nichž co do počtu obyvatel, pracovních příležitostí a 

spádového významu mají stěžejní úlohu zejména město Rychnov nad Kněžnou, město 

Rokytnice v Orlických horách, město Vamberk a město Solnice. Dle statistických údajů 

žije v mikroregionu cca 32 817 obyvatel na rozloze 46 347 ha. Sever a severovýchod 
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mikroregionu tvoří státní hranice s Polskem, a to v délce 34 km. Sídelní struktura a 

osídlení regionu jsou značně nerovnoměrné. 

Sdružení SPLAV, z. s. 

Sdružení SPLAV, z. s. bylo založeno v roce 2004 na území 17 obcí okresu Rychnov nad 

Kněžnou v Královéhradeckém kraji. Sdružuje představitele obcí, občanských sdružení, 

hospodářských subjektů, příspěvkových organizací, odborných institucí a dalších 

subjektů spolupracujících na základě společné strategie a  společných cílů - pečovat o 

kulturní a hospodářský rozvoj regionu, vytvářet podmínky pro nejširší spolupráci při 

rozvoji regionu, propagovat obnovu venkova a získat jí vážnost ve společnosti, účastnit 

se evropské spolupráce při obnově venkova. 

Mapa č. 3 - Mapa územní působnosti Sdružení SPLAV, z. s. (stav k 1. 1. 2014) 
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Euroregion Glacensis 

Euroregiony jsou nadnárodním typem svazků či sdružení obcí a měst. Cílem euroregionu 

- mezinárodního sdružení měst a obcí - je především podpora a realizace projektů 

odrážejících všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami. Hlavním motivem 

sdružených měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné 

správy, je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách hranice, vedoucí k 

postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje. 

Euroregion Glacensis je nadnárodní dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí a dalších 

právnických osob na území okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, 

Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Jeseník a Šumperk na české 

straně a sdružení měst a obcí okresů Kłodzko, Ząbkowice, Wałbrzych, Strzeliń a 

Dzierżoniow na polské straně. Jeho hlavním úkolem je podpora česko-polské 

přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraničního území, která jsou spjata úzkými 

geografickými a historicko-politickými vazbami. 

Euroregion byl založen podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu 

Glacensis 5. 12. 1996 v Hradci Králové. 

 

2.3. Geografická a demografická charakteristika 

2.3.1. Geografické a přírodní podmínky 

Povrch okresu Rychnov nad Kněžnou tvoří v jihozápadní oblasti roviny, ve střední 

pahorkatiny, které posléze přecházejí v horský masív Orlických hor. Nejnižším bodem v 

okrese je místo u Týniště nad Orlicí (246 m nadmořské výšky), nejvyšším pak Velká 

Deštná (nejvyšší hora Orlických hor) s 1 115 m nadmořské výšky. Tyto výškové rozdíly 

se projevují i v rozdílnosti podnebí. Na jihozápadě je podnebí mírné, v oblasti Orlických 

hor je podnebí drsnější. 

Pro jedinečnost krajiny, zachovalost jednotlivých prvků a jejich vzájemnou vyváženost 

byly v roce 1969 Orlické hory vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Do plochy 204 

km2 bylo zahrnuto podhůří a hlavní hřeben od Olešnice v Orlických horách až po 

Zemskou bránu. Je zde také většina maloplošných chráněných území, z nichž nejcennější 

je národní přírodní rezervace Bukačka, často nazývaná botanickou zahradou Orlických 
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hor. Celkem jsou na území okresu dvě národní přírodní rezervace, 12 přírodních památek 

a 20 přírodních rezervací. 

Povodí okresu tvoří tři hlavní řeky, Divoká Orlice, Zdobnice a Bělá s hlavními přítoky 

Rokytenkou, Kněžnou, Klausou a Dědinou. Území okresu náleží do povodí řeky Labe. 

Vodní plochy tvoří z celkové rozlohy okresu pouze 1,3 %. 

Obec Javornice leží v nadmořské výšce 420 m. n. m 

 

2.3.2. Demografická charakteristika 

Počet obyvatel v obci Javornice byl 1010 osob k 31.12.2015. Z toho bylo 522 mužů  

(51,7 %) a 488 žen (48,3 %). Průměrný věk v obci Javornice byl 39,4 let. 

Tabulka č. 3 - Stav obyvatel v obci Javornice k 31. 12. 2015 

  Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 1010 522 488 

v tom ve věku 

0-14 190 93 97 

16-64 656 350 306 

65 a více 164 79 85 

Průměrný věk (let) 39,4 38,7 40,2 

 

V 70. letech (1971-1977) se počet obyvatel v obci Javornice pohyboval nad 1000 osob. 

V rozmezí let 1978-2014 počet obyvatel poklesl pod hranici 1000 osob. Od roku 2007 se 

počet obyvatel v obci Javornice pohybuje nad hranicí 900 osob a počet osob stoupá.  

K 31. 12. 2015 byl počet obyvatel v obci Javornice 1 010 osob. 

Tabulka č. 4 - Počet obyvatel v obci Javornice 2007 -2015 (k 31.12.) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 

obyvatel 

911 926 925 932 950 972 985 990 1010 

 

 

 

 



SENSEI consult s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Úvalská 33, Praha 10 

sensei@senseiconsult.cz Javornice 

 2016-2025  
  

 

19 

 

Graf č. 1 - Vývoj počtu obyvatel v Javornici v letech 1971-2015 

 

V rozmezí let 2005-2015 byl celkový přírůstek v obci Javornice byl kladný (s výjimkou 

let 2005, 2009). Na kladném celkovém přírůstku se podílí přirozený i migrační přírůstek 

obyvatelstva, větší mírou pak přírůstek migrační.  

Tabulka č. 5 - Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatelstva v obci Javornice 

2005-2015 

Rok 

Přírůstek 

přirozený 

Přírůstek 

migrační 

Přírůstek 

celkový 

2005 -3 -6 -9 

2006 2 19 21 

2007 3 11 14 

2008 8 7 15 

2009 2 -3 -1 

2010 4 3 7 

2011 6 29 35 

2012 4 18 22 

2013 9 4 13 

2014 3 2 5 

2015 -1 21 20 
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2.3.3. Vzdělanostní struktura 

Popis vzdělanostní struktury obce Javornice vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011.  

Nejvíce obyvatel obce Javornice má střední vzdělání bez maturity (39,5 %), více než 

čtvrtina obce má úplně střední vzdělání s maturitou (29,0 %). Více než pětina občanů 

obce má základní vzdělání vč. neukončeného nebo je bez vzdělání (16,2 %). 

Vysokoškolské vzdělání má 8,2 % obyvatel obce Javornice. Vyšší odborné a nástavbové 

studium absolvovalo 5,0 % obyvatel obce. U 2,1 % obyvatel obce nebylo vzdělání 

zjištěno.  

Tabulka č. 6 - Vzdělanostní struktura obce Javornice podle SLBD 2011 

 

2.4. Ekonomický potenciál 

2.4.1. Ekonomická aktivita obyvatel 

Při popisu ekonomické aktivity obyvatelstva obce Javornice je vycházeno z dostupných 

dat Statistického lexikonu obcí České republiky 2013. Podle tohoto zdroje bylo v 

Javornici 933 obyvatel, což je údaj, který se liší od uvedených počtů obyvatel v jiných 

částech Strategického rozvojového plánu. Důvodem odlišných údajů jsou rozdílné 

statistické prameny, které jsou různě aktuální. 

V obci Javornice bylo podle těchto dat celkem 446 ekonomicky aktivních obyvatel, tj. 

téměř polovina obce (47,8 %), celorepubliková hodnota ekonomicky aktivních obyvatel 

v témže období činila 48,7 %. 

Ze 446 ekonomicky aktivních obyvatel obce Javornice bylo celkem zaměstnáno 425 

obyvatel (tj. celkem 95,3 %), což je více, než činí celorepubliková hodnota. Z obce vyjíždí 

Obyvatelstvo 15leté a starší 
Abs.  % 

782 100,0 % 

v tom podle 

stupně vzdělání 

bez vzdělání, základní vč. 

neukončeného 126 16,2 % 

vyučení, střed. odborné bez 

maturity 309 39,5 % 

úplné střední s maturitou 225 29,0 % 

vyšší odborné a nástavbové 39 5,0 % 

vysokoškolské 64 8,2 % 

nezjištěné vzdělání  16 2,1 % 
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za prací 40 %, tato hodnota je vyšší než hodnota za Českou republiku. Cílem dojížďky 

obyvatel je Rychnov nad Kněžnou, Vamberk, Kvasiny. 

Tabulka č. 7 - Ekonomicky aktivní obyvatelstvo a dojížďka do zaměstnání 

  
Počet 

obyvatel 

Ekonomicky aktivní 

Z toho: zaměstnaní 

Celkem 

Ze zaměstnaných: 

vyjíždějící za prací 

mimo obec 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Javornice 933 446 47,8 % 425 95,3 % 171 40 % 

ČR 

celkem 10 436 560 5 080 573 48,7 % 4 580 714 90,2 % 1 137 176 24,8 % 

 

2.4.2. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů 

V obci Javornice bylo k 31. 12. 2015 bylo evidováno 205 registrovaných podniků, 98 

podniků bylo se zjištěnou aktivitou.  

Nejčastěji v obci podnikaly fyzické osoby (89,8 % z celkového počtu registrovaných 

podniků), konkrétně pak fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona (dále 

ŽZ). Podíl právnických osob mezi registrovanými podniky činil 10,2 %.  

Tabulka č. 8 - Podnikatelské subjekty v obci Javornice k 31. 12. 2015 

  
Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou 

aktivitou 

Celkem 205 98 

Fyzické osoby 184 87 

Fyzické osoby podnikající podle ŽZ 156 70 

Fyzické osoby podnikající podle jiného než ŽZ 18 9 

Zemědělští podnikatelé 9 8 

Právnické osoby 21 11 

Obchodní společnosti 5 4 

Akciové společnosti 1 1 

Družstva 1 1 

 

Z hlediska převažující ekonomické činnosti působilo k 31. 12. 2015 nejvíce subjektů (z 

celkového počtu registrovaných podniků se sídlem v obci Javornice) v oblasti 

velkoobchodu, maloobchodu a opravě motorových vozidel (19,0 %). Druhým 
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nejčastějším zaměřením v podnikatelské sféře byla činnost v průmyslu (13,3 %), a na třetí 

pomyslné příčce nejčastějších činností byla činnost v zemědělství, lesnictví, rybářství 

(10,7%). Zbývající podnikatelská zaměření tvořila 57,0 % všech činností, žádná činnost 

však nedominovala. 

Graf č. 2 – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Javornice k 31. 12. 

2015 

 

Tabulka č. 9 - Ekonomické subjekty v obci Javornice 

Název Obsah činnosti 

Zemědělská akciová společnost ZEA 

Rychnovsko a.s. 

Zemědělská výroba 

Konzum Prodej potravin 

Potraviny Presto,spol. s.r.o. - H.Bártová Prodej potravin 

Pohostinství Sokol Restaurační zařízení 

Pohostinství U Rufferů Restaurační zařízení 

Pošta Javornice - 517 11 Pošta 

Obecní úřad Správa obce 

Základní škola a mateřská škola 

Javornice 

Vzdělávání 
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2.4.3. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce 

Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel 

registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který 

vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel 

ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované 

nezaměstnanosti. 

Obec Javornice spadá do okresu Rychnov nad Kněžnou, kde je velké množství lidí 

zaměstnáno nebo podnikatelsky napojeno na automobilový průmysl. V obci Javornice 

v roce 2016 byla nízká nezaměstnanost, podíl nezaměstnaných osob během roku 2016 se 

v obci Javornice pohyboval okolo 2 %. Okres Rychnov nad Kněžnou patří k okresům 

s nízkou nezaměstnaností. Nejnižší podíl nezaměstnaných k 31. 11. 2016 v rámci celé 

České republiky byl zaznamenán v okresech: Rychnov nad Kněžnou (1,7 %), Praha-

východ (1,8 %), Benešov (2,6 %), Mladá Boleslav, Jindřichův Hradec, Jičín, Pelhřimov 

a Praha-západ (všichni 2,7 %). Podíl nezaměstnaných osob na úrovni ČR k 30. 11. 2016 

byl 4,9 % (například v okrese Karviná, který patří k regionům s vysokou 

nezaměstnaností, byl podíl nezaměstnaných osob 10, 3%). 

Tabulka č. 10 - Významní zaměstnavatelé v okrese Rychnov nad Kněžnou 

Název 

zaměstnavatele 

Sídlo Předmět činnosti Počet zaměstnanců 

(v okrese, rok 2014) 

ŠKODA AUTO 

a.s., závod Kvasiny 

závod 

Kvasiny 

Výroba osobních 

automobilů. 

3 242 

ASSA ABLOY 

Czech & Slovakia, 

s.r.o. 

Rychnov 

nad 

Kněžnou 

Výroba zámků pro 

automobilový průmysl. 

862 

ESAB CZ, s.r.o., 

člen koncernu 

Vamberk Výroba přídavných 

svařovacích materiálů a 

drátů pro svařování v 

ochranné atmosféře. 

610 

Federal Mogul 

Friction Products 

a.s 

Kostelec 

nad Orlicí 

Výroba brzdového 

obložení a brzdových 

destiček. 

599 

FrostFood a.s. Rokytnice 

v 

Orlických 

horách 

Výroba mražených 

potravinových výrobků. 

142 
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2.5. Podmínky pro zemědělství 

Obec Javornice má katastrální výměru 1840,98 ha v nadmořské výšce nad 420 m n. m., 

z celkové výměry obce tvoří 44,3 % orná půda. Obec Javornice má typický podhorský 

charakter s významnou funkcí zemědělskou.  

V obci funguje akciová společnost od roku 1995 ZEA Rychnovsko. Hlavní náplní 

činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu 

provozovanou na výměře cca 2320 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, 

a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu, s důrazem na výrobu mléka, a chov 

prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v 

bioplynové stanici v Dlouhé Vsi. 

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných 

směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční 

motorovou dopravou. Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v 

Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou. 

Tabulka č. 11 - Druhy pozemků v obci Javornice 

Druhy pozemků (ha) 31.12.2014 31.12.2015 

Celková výměra 1840,98 1840,98 

Zemědělská půda 1343,75 1343,67 

Orná půda 814,67 814,61 

Chmelnice . . 

Vinice . . 

Zahrada 81,28 81,24 

Ovocný sad . . 

Trvalý travní porost 447,8 447,81 

Nezemědělská půda 497,23 497,31 

Lesní pozemek 378,76 378,76 

Vodní plocha 9,27 9,27 

Zastavěná plocha a nádvoří 24,85 24,81 

Ostatní plocha 84,36 84,47 
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2.6. Dopravní a technická infrastruktura 

2.6.1. Dopravní infrastruktura 

Základní komunikační osu podstatné části obce tvoří silnice II/318 v severní části katastru 

a II/319 ve střední části katastru, obě propojují Javornici s Rychnovem nad Kněžnou. 

Podstatná část zástavby obce je dopravně obsluhována ze silnice III/3195, zástavba na 

Přímu je obsluhována silnicí III/3196, místní část Blatiny silnicí III/3191. Na území obce 

je dále ještě krátký úsek silnice III/3192 směr Roveň. 

Na území obce Javornice není železniční doprava. 

Na území obce není ani letecká doprava. 

Mapa č. 4 - Silniční síť v okolí obce Javornice 

 

2.6.2. Technická infrastruktura 

Vodovodní síť  

Obec je zásobena vodou ze skupinového vodovodu Helvíkovice – Kameničná – Slatina 

n. Zdobnicí. Vlastníkem vodovodu na katastru obce je obec Javornice, provozovatelem 

VaK Jablonné n. Orlicí. 
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Kanalizace a čištění odpadních vod   

Komplexní řešení kanalizace a čištění odpadních vod bude náročné a nákladné z důvodu 

rozsahu obce, značného rozptýlení zástavby a z důvodu členitosti terénu. Počítá se se 

dvěma lokalitami pro umístění obecních ČOV, nelze však vyloučit řešení s jedinou obecní 

ČOV. Do doby vybudování obecní kanalizace a ČOV bude probíhat likvidace odpadních 

vod nadále individuálně.  

V obci Javornice se nachází ČOV za školou, na kterou je napojeno 22 rodinných domů z 

nové výstavby, 6 bytových domů, Obecní úřad a Základní škola a mateřská škola. 

Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě. Je třeba zabezpečit, aby 

odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstaly srovnatelné se stavem před 

výstavbou. 

Plynofikace  

Obec není plynofikována, s plynofikací Javornice se zatím nepočítá z důvodu velkého 

rozsahu území s velmi rozptýlenou zástavbou. 

 

2.7. Služby pro obyvatele obce 

2.7.1. Bydlení 

V obci Javornice se zástavba převážně rodinných domků a rekreačních objektů 

rozprostírá kolem komunikací v průměrné nadmořské výšce 410,00 m n.m. 

 

2.7.2. Školství 

V obci Javornice je Základní škola a mateřská škola Javornice. Jako plně organizovaná 

škola vyučuje v devíti ročnících cca 145 žáků, z nichž polovina dojíždí z okolních 

horských obcí. V mateřské škole je 50 dětí. Základní škola a mateřská škola se nachází 

v jednom objektu.  
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2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče 

V obci Javornice se nevyskytuje poskytovatel zdravotní péče. V okresním městě Rychnov 

nad Kněžnou je lidem k dispozici nemocnice a dvě polikliniky. V obci není poskytovatel 

sociální péče, blízkým poskytovatelem jsou Sociální služby města Rychnov nad 

Kněžnou, o.p.s.. 

2.7.4. Občanská vybavenost 

Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do 

tohoto pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky, 

dále také lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské 

vybavenosti je jedním z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení. 

Tabulka č. 12 - Instituce občanské vybavenosti 

Instituce občanské vybavenosti Výskyt v obci 

Pošta Ano 

Škola a mateřská škola Ano 

Zdravotnické zařízení  Ne 

Poskytovatel sociálních služeb Ne 

Knihovna Ano  

Zásahová jednotka SDH Ano 

Prodejna potravin  Ano (Konzum, Potraviny Presto,spol. s.r.o. -  H. 

Bártová) 

Restaurace Ano (Pohostinství Sokol, Pohostinství U Rufferů) 

Kostel Ano 

Hřbitov Ano 

Galerie Ano 

Sportovně rekreační areál v 

Javornici 

Ano 
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Obrázek č. 1 - Dětské hřiště v Javornici 

 

 

2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce 

Obec Javornice poskytuje svým občanům informace několika způsoby: a to pomocí 

webových stránek obce, úřední deskou. Spolek Javor vydává Javornické listy. V obci, 

včetně místních částí Přím i Jaroslav, je zaveden bezdrátový rozhlas 

 

2.8. Volný čas v obci 

Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel s daným 

územím, přispívat ke zvýšení vzdělanosti, nabízet širokou škálu volnočasových a 

sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj. 

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů Javornice – Obec, Sbor dobrovolných hasičů 

Javornice – Betlém. 
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Dále v obci Javornice působí spolky: Spolek Javor, Sokol Javornice a Myslivecký spolek 

Javornice.  

V obci Javornice se konají kulturní akce: Dětský den v Javornici, Mini Military, 

Staročeský jarmark v Památníku M. a V. Sedláčkových, Čertovské radovánky, Zvěřinové 

hody, obecní ples. 

 

2.9. Cestovní ruch 

Javornice náleží do turistického regionu Východní Čechy a turistické oblasti: Orlické 

hory a Podorlicko. 

Značná část této turistické oblasti se rozkládá na území Královéhradeckého kraje a menší 

část zasahuje do kraje Pardubického. Hranice této oblasti je dána hřebenem Orlických 

hor, které přecházejí přes Bystřické hory do polské Kladské kotliny, a linií Dobrošov, 

Dobruška, Opočno, Třebechovice pod Orebem, Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, 

Jablonné nad Orlicí a Lichkov. Krajina je na jihozápadě otevřená českým nížinám 

širokým údolím spojených řek Tichá a Divoká Orlice a na východě se potkává s Moravou. 

Celá oblast si přes staletí osídlení zachovala původní přírodní ráz, a proto je v oblasti 

vedle zámeckých a městských parků i udržovaných venkovských zahrad k nalezení také 

bukový prales, chráněná krajinná oblast či přírodní parky a rezervace, jimiž prochází 

naučné stezky. Mírné kopce protkané pěšími trasami, hustou síť cyklotras a cyklostezky 

vedoucí podél řek uvítají rodiny s dětmi, rekreační turisté i senioři. Adrenalinové aktivity 

zde snadno objeví i milovníci napětí a sportovního vyžití. 

V oblasti je mnoho zajímavých turistických cílů, souhrnně jsou popsány na 

mojeorlickehory.cz. 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/petka/Documents/!zakazky/P.Vajova/11SlatinanadZdobnici/mojeorlickehory.cz
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Mapa č. 5 - Turistické cíle v oblasti Orlických hor a Podorlicka 

 

 

2.9.1. Turistické cíle a památky v okolí obce 

Nejvyšším bodem obce je Jahodová hora, která má 502 m n. m. a nalézá se nad částí obce 

s místním pojmenováním Betlém. Je přístupná po staré císařské silnici, jejíž část se 

dochovala. Začíná na křižovatce k Jahodovu a končí na začátku Slatiny nad Zdobnicí. Od 

Jahodové hory směrem ke Slatině nad Zdobnicí je při této cestě upravená lesní studánka 

"Buriánka" a kaple Sv. Anny, která je již na katastru obce Slatina nad Zdobnicí. 

V obci je trvale otevřen památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových. Obec Javornice jej 

zpřístupnila r. 1980 po zakoupení a úpravě domu, kde oba umělci žili. V domě je stálá 

výstava obrazů profesora V. Sedláčka z majetku Obce Javornice a Krajské galerie Hradec 

Králové. Část expozice je věnována krajkářskému umění Marie Sedláčkové - 

Serbouskové. Jsou zde k vidění i koňské bryčky, kterými mistr Sedláček jezdil s koněm 

Gidranem po okolí a maloval zejména krajinu a lidi pracující v zemědělství. 
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Součástí výstavních prostor je i pamětní síň Josefa Korejze Blatinského, etnografa a 

dlouholetého kronikáře obce Javornice. V pamětní síni si můžete prohlédnout obrazy z 

jeho tvorby na kterých jsou výstižně zachyceni venkované v krojích z různých částí Čech, 

Moravy a Slovenska, krajiny, domy a různé obyčeje. V další části památníku naleznete i 

výstavu loutek a starých hraček.  

 

2.10. Životní prostředí v obci 

Na území obce jsou prvky ochrany přírody soustavy Natura 2000 – evropsky významná 

lokalita CZ0520604 Zdobnice – Říčka. Do východní části území obce zasahuje CHKO 

Orlické hory. Jsou zde registrované památné stromy. Na území obce jsou prvky ÚSES 

regionálního a lokálního významu. Na území obce je dobývací prostor kamenolomu, kde 

byla pozastavena těžba. V současné době tam probíhá regenerace a rekultivace 

přirozenými přírodními procesy. 
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III. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ 

3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu 

Sociologický průzkum s názvem Investice obce v budoucích letech byl proveden 

metodou vyplňování standardizovaných dotazníků občany obce Javornice.  

Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Javornice. Šetření bylo 

dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných. Výzkumu se 

účastnili občané obce Javornice starší 18 let. 

V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat v 

následujících letech. Dotazník obsahoval 14 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle 

důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá). Dvě konkrétně položené 

doplňující otázky zjišťovaly, zda se občané cítí být dostatečně informováni o dění v obci 

prostřednictvím nástěnek, webových stránek a zpravodaje, a jak občané hodnotí péči o 

čistotu obce. Navíc měli občané možnost vyjádřit své další názory k tématům, jež jsou 

pro ně důležité. 

Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky 

obecního úřadu. Dotazníky byly vyplňovány i anonymně na webu obce. Vyplněné 

dotazníky byly odevzdávány na konci roku 2016. 

 

3.2. Výsledky průzkumu 

Celkem bylo v rámci průzkumu odevzdáno a vyhodnoceno 29 dotazníků. Průzkumu se 

celkem zúčastnilo 29 respondentů, z toho 12 žen (41,4 %) a 17 mužů  

(58,6 %). Průměrný věk účastníků výzkumu byl 46,3 let. 

Priority rozvoje obce 

Pro každou z 14 rozvojových oblastí se zvlášť sčítaly body dle subjektivních preferencí 

každého občana. Považoval-li občan danou oblast za nejdůležitější, ohodnotil ji číslem 1 

a daná oblast rozvoje získala tedy 1 bod, pokud ji považoval za nejméně důležitou, 

ohodnotil ji číslem 3 a oblast získala 3 body. 
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Z hlediska priorit obce se ukázaly jako nejnaléhavější opravy místních komunikací (41 

bodů), investice do infrastruktury obce (46 bodů), podpora péče o starší spoluobčany (46 

bodů), podpora životní prostředí (46 bodů).  

Dále byla pro účastníky výzkumu důležitá investice obce do pozemků pro výstavbu (50 

bodů), podpora kultury (53 bodů), bezpečnost provozu na průtahu obcí (55 bodů), 

podpora sportovních aktivit (57 bodů).  

Jako velmi významné oblasti rozvoje vnímali občané rozvoj cestovního ruchu (61 bodů), 

podporu zaměstnanosti a vznik pracovních míst (62 bodů), investice do veřejných 

prostranství (64 bodů).  

Dalšími oblastmi pro rozvoj obce byl občany obce vnímány: investice do veřejných 

prostranství (64 bodů), opravy veřejných budov (65 bodů), péče o sakrální stavby (69 

bodů) a dopravní obslužnost (73 bodů) 

Graf č. 3 - Priority investic podle průzkumu občanů 
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Opravy místních komunikací a investice do infrastruktury  

Textové připomínky k oblasti rozvoje místních komunikací a investice do infrastruktury 

se nejčastěji týkaly: 

 primárně přechodu „na Jaroslavi“;  

 oprav vozovky – silnice „na Přím“; 

 nového parkoviště naproti ZŠ; 

 chybějících chodníků v obci; 

 výtluků na silnicích. 

Chodníky a cesty v obci byly nejčastěji dávány do souvislosti s bezpečností provozu 

v obci. 

Graf č. 4 - Oprava místních komunikací a investice do infrastruktury podle pohlaví 

respondentů průzkumu 
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Graf č. 5 - Oprava místních komunikace, investice infrastruktury obce podle věku 

respondentů průzkumu obce 

 

 

Další textové připomínky se týkaly nejrůznějších podnětů: 

 Renovace školních šaten pro 1. ročník a prostor jídelny. 

 Záměr ekologického smýšlení a třídění odpadu - super! 

 Regulace javornického potoka, vypracování plánu na opravu mostků, hrozí 

povodně. 

 Zvýšit informovanost o umístění památek v obci, mnozí nevědí, kde tato vzácná 

místa jsou. Dárkové předměty s logem. Výstavba rozhledny např. u vysílače na 

Blatinách nebo na Jahodové hoře. Zeefektivnit značení tras. 

 Cyklostezka propojení Rychnova a Javornice, rozhledna na Jahodové hoře, pár 

laviček nad Betlémem nebo za Blatouchovou studánkou. Určitě by bylo vhodné 

využít současné situace a poptávku po novém bydlení. Určitě však ne žádné 

ubytovny! 
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Graf č. 6 - Podpora životního prostředí podle průzkumu 

 

 

Průzkum se také zabýval informovaností občanů o dění v obci, naprostá většina 

respondentů uvedla, že jejich informovanost o dění v obci je dostatečná (26 bodů). 

Možnost, že dotazovaní jsou nedostatečně informování, získala 2 body. Odpověď 

„nevím“ obdržela jeden bod. 

Graf č. 7 - Informují Vás dostatečně nástěnky, webové stránky a zpravodaj o dění v 

obci? 
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Z hlediska péče o čistotu obce získala nejvíce bodů možnost, že péče o čistotu obce je 

vyhovující (19 bodů). Možnost, péče o čistotu obce je dostatečná, získala 8 bodů. 

Nejméně bodů získala možnost nedostatečná čistota (2 body). 

Graf č. 8 - Jak hodnotíte péči o čistotu obce? 
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Shrnutí poznatků výzkumu  

Tabulka „Pořadí priorit občanů podle průzkumu“ obsahuje pořadí priorit a oblasti priorit 

na základě číselného ohodnocení oblastí respondenty průzkumu. Textová část dotazníků 

pak umožnila doplnit další připomínky respondentů, upřesnit některá přání dotazovaných 

občanů. Připomínky textové části se často týkaly oprav místních komunikací v souvislosti 

s bezpečností provozu, dále pak občanské vybavenosti, životního prostřední a cestovního 

ruchu.  

Tabulka č. 13 - Pořadí priorit podle průzkumu občanů 

Pořadí 

priority Investice a aktivity 

1 Oprava místních komunikací 

2 Investice do infrastruktury obce 

3 Podpora péče o starší spoluobčany 

4 Podpora životního prostředí 

5 Investice obce do pozemků pro výstavbu 

6 Podpora kultury  

7 Bezpečnost provozu na průtahu obcí 

8 Podpora sportovních aktivit 

9 Rozvoj cestovního ruchu 

10 Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních míst 

11 Veřejná prostranství 

12 Veřejné budovy  

13 Péče o sakrální stavby 

14 Dopravní obslužnost 
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IV. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE 

Strategická vize rozvoje obce Javornice popisuje základní strategickou orientaci obce, 

deklarující, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj. 

do roku 2025) dosáhnout. 

 

Vize obce může vycházet z polohy obce, která leží v blízkosti přírody - Orlických hor. 

Zároveň obec náleží do „bývalého“ okresu Rychnov nad Kněžnou, ve kterém je v rámci 

České republiky velmi nízká nezaměstnanost. V obci je tendence rostoucího počtu 

obyvatel. Obec je zapojena do řady partnerství na úrovni mikroregionu, partnerských 

obcí. 

 

Vize: 

Obec Javornice – podhorská obec v blízkosti Orlických hor nabízející možnosti bydlení 

v souvislosti s rozvojem infrastruktury a občanské vybavenosti obce. Pestrý spolkový 

život a kultura v obci. Zelený život v obci v kontextu rozvoje životního prostředí. 

Rozvíjející se cestovní ruch šetrný k okolní krajině. 

 

Priority rozvoje obce se budou týkat především infrastruktury obce, občanské 

vybavenosti, podpory životního prostředí, podpory spolků a podpory cestovního ruchu. 
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4.1. SWOT analýza 

Tabulka č. 14 - SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Významná zemědělská a 

rekreační funkce obce. 

 Řada partnerství 

(mikroregion, MAS, 

partnerské obce). 

 Tendence rostoucího počtu 

obyvatel. 

 Nízká nezaměstnanost. 

 Základní škola a mateřská 

škola v obci. 

 Bohatý spolkový život 

 

 Chodníky, bezpečnost 

chodců v obci v 

souvislosti s dopravou. 

 Úprava veřejného 

osvětlení. 

 Nevyhovující autobusové 

zastávky. 

Příležitosti Rizika 

 Využití polohy regionu k 

zintenzivnění spojení a 

spolupráce s Polskem. 

 Rozvoj nových forem 

cestovního ruchu 

 Informovanost o sociálních 

službách v okolí. 

 

 Na úrovni mikroregionu 

jednostranný rozvoj strojírenského 

průmyslu, ukončení činnosti jiných 

odvětví, malá variabilita pracovních 

míst. 

 Velká závislost prosperity území na 

existenci závodu Škoda-Auto. 
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4.2. Cíle a priority 

Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který 

odpovídá výše uvedené strategické vizi. 

Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí 

situaci. A je stanoven takto: 

Obec Javornice – obec pro spokojený život a budování zázemí pro rodinu 

v podhorské oblasti. Obec s dostupností pracovních příležitostí i možností aktivního 

životního stylu obyvatel blízko přírody Orlických hor. 

 

Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím 

stanoviskům: 

 současný profil regionu 

 strategická vize regionu 

 globální cíle regionu 

 SWOT analýzy 

 výsledky průzkumu názorů občanů 

 aktuální problémy obce 

 aktuální návrhy samosprávy obce 

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových 

os. Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného 

globálního cíle. 

Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého 

by mělo být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se 

odvozují od vizí oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz. 

Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro 

přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách. 

Strategickým cílem obce Javornice je rozvíjet její potenciál. 
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Strategické cíle: 

 Rozvoj infrastruktury obce. 

 Rozvoj občanské vybavenosti.  

 Zkvalitnění životního prostředí.  

 Podpora spolkového a komunitního života. 

 Rozvoj a podpora turistické infrastruktury a  nabídky  doplňkových  služeb  včetně  

volnočasových aktivit. 

 

Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v 

obci s ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný 

rozvoj technické infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj 

občanské vybavenosti.  

Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které 

jsou zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií. 

Prioritní oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené 

prioritní oblasti rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli), 

výběrové (koncentrace na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a 

adresné (přesně stanovené, kdo bude garantem a realizátorem). 

Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních 

oblastí rozvoje:  
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Tabulka č. 15 - Prioritní oblasti rozvoje v obci Javornice 

PRIORITA 1. 

Infrastruktura obce 

1.1 Oprava místních komunikací, mostů 

1.2 Opravy chodníků 

1.3 Výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení 

1.4 Výměna autobusových zastávek 

1.5 Opravy vodovodu - Beltém 

1.6 Oprava ČOV za školou 

1.7 Výstavba kanalizace 

PRIORITA 2. 

Občanská vybavenost 

2.1. Výstavba a opravy obecních bytů a domů 

2.2 Zateplení, fasády obecních budov 

2.3 Oprava a rekonstrukce školy 

2.4 Výstavba dětského hřiště 

2.5 Rozšíření sportoviště o volně přístupné sportovní 

aktivity 

2.6 Zázemí pro kulturní akce v Památníku M. a V. 

Sedláčkových 

PRIORITA 3. 

Turistický ruch 

3.1 Informační a orientační systém obce 

3.2 Informační letáky, upomínkové předměty 

s tématikou obce 

3.3 Cyklostezky 

3.4 Turistické přístřešky, altány, informační tabule 

PRIORITA 4.  

Životní prostředí 

4.1 Realizace sběrného dvora, místa 

4.2 Protipovodňová opatření, zpevnění břehů potoka 

4.3 Využití prostoru lomu 

4.4 Údržba zeleně 

PRIORITA 5.  

Spolkový a komunitní 

život 

5.1 Podpora spolků 

5.2 Podpora jednorázových společenských akcí 

5.3 Podpora volnočasových aktivit občanů – dětí, 

mládeže, seniorů 

PRIORITA 6.  

Podpora zaměstnanosti 

a trhu práce 

6.1 Využití objektu č.p. 13  
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PRIORITA 1. Infrastruktura obce 

 

Strategický cíl: vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury 

v obci. Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních komunikací 

včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a návštěvníků 

obce (chodníků).   

 

Popis priority 1.1: Oprava místních obecních komunikací, mostů  

Cílem v rámci tohoto opatření je zlepšení stavu místních komunikací, jejich oprava a 

rekonstrukce. Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace v obci, udržení možností 

vyjížďky obyvatel z obce za prací, školními povinnosti apod.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

Oprava místních obecních komunikací a mostů bude realizována v rozmezí let 2017-

2027. 

 

 

 

PRIORITA 1.1: Oprava místních obecních komunikací, mostů 
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Popis priority 1.2: Oprava chodníků  

Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba nových chodníků. Toto opatření povede ke 

zlepšení dopravní situace v obci, bezpečnosti občanů při chůzi po obci. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření by mělo být realizováno v roce 2020-2026. 

 

 

Popis priority 1.3: Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení  

Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba či rekonstrukce veřejného osvětlení. Toto 

opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného a 

soukromého majetku, k dobré orientaci v obci.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

PRIORITA 1.2: Opravy chodníků 

PRIORITA 1.3: Výstavba/rekonstrukce veřejného osvětlení 
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 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

 

Toto opatření bude realizováno v letech 2017-2020. 

 

 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4: Výměna autobusových zastávek  

Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba autobusových zastávek. Toto opatření povede 

k většímu komfortu cestujících veřejnou dopravou. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4:  

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

 

Výměna starých autobusových zastávek bude realizována v letech 2018-2025. 

 

PRIORITA 1.4: Výměna autobusových zastávek 
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Popis priority 1.5: Oprava vodovodu Betlém 

Cílem v rámci tohoto opatření je oprava vodovodu Betlém. Toto opatření povede k 

zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství, zvýšení zabezpečení 

stability dodávky pitné vody. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.5: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření by mělo být realizováno v roce 2020. 

 

 

 

Popis priority 1.6: Oprava ČOV „Za školou“  

Cílem v rámci tohoto opatření je oprava ČOV „Za školou“. Toto opatření povede 

k lepšímu čistění odpadních vod. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.6: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

PRIORITA 1.5: Oprava vodovodu Betlém 

PRIORITA 1.6: Oprava ČOV „Za školou“ 
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 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

 

Oprava ČOV „Za školou“ bude realizována v roce 2020. 

 

 

Popis priority 1.7: Výstavba kanalizace  

Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba kanalizace. Nová kanalizace je chybějícím 

článkem k dobudování infrastruktury, kterým se zvýší kultura bydlení a zlepší životní 

prostředí v daném území. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.7: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

Výstavba kanalizace je naplánována na rok 2026. 

 

 

 

PRIORITA 1.7: Výstavba kanalizace 
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PRIORITA 2. Občanská vybavenost 

 

Strategický cíl: 

Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat 

mladé lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly 

zlepšeny životní podmínky obyvatel v obci. 

 

 

 

Popis priority 2.1: Výstavba a opravy obecních bytů a domů: 

V rámci této priority je cílem výstavba a oprava obecních bytů. V rámci tohoto opatření 

bude realizována přestavba domu čp. 106 (stará školka) na bytový dům. Dále bude 

v rámci opatření uskutečněna výstavba a opravy obecních bytů a domů. Vzhledem ke 

vzrůstajícímu počtu obyvatel v obci je tato priorita pro obec významná. Toto opatření 

povede k rozvoji bydlení v obci a přispěje k možnosti občanů žít v obci kvalitní život. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.1: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

Přestavba domu čp. 106 na bytový dům je naplánována na rok 2018-2019. Výstavba a 

opravy obecních bytů a domů by měly probíhat v roce 2021-2027. 

 

 

PRIORITA 2.1: Výstavba a opravy obecních bytů a domů 
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Popis priority 2.2: Opravy a rekonstrukce obecních budov: 

V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov, zateplení a fasád. V rámci 

tohoto opatření bude provedeno zateplení, fasády, obnova dveřních a okenních výplní 

obecních budov, výměna střešních krytin. Toto opatření povede k snížení energetických 

nároků na vytápění objektů, zlepšení mikroklimatu v místnostech zateplených objektů, 

zlepšení estetického vzhledu objektu. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2: 

 Zadání projektové dokumentace/studie 

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

Realizace tohoto opatření je naplánována na rok 2018-2022. 

 

 

Popis priority 2.3: Oprava a rekonstrukce školy 

V rámci této priority je cílem oprava, výstavba a rekonstrukce školy – úprava šaten školy 

a oprava fasády školy na staré budově. Javornickou školu navštěvuje 140 žáků, z nichž 

polovina dojíždí z okolních horských obcí. Oprava a rekonstrukce školy je pro obec 

významná. Realizace tohoto opatření povede k navrácení školy do původního stavu. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3:  

 Zadání projektové dokumentace/studie  

 Výběr dodavatele 

PRIORITA 2.2: Opravy a rekonstrukce obecních budov 

PRIORITA 2.3: Oprava a rekonstrukce školy 
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 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

Rekonstrukce šaten je naplánována na rok 2018, realizace opravy fasády na staré budově 

by měla být realizována v letech 2019-2020. 

 

 

Popis priority 2.4: Výstavba dětského hřiště: 

V rámci tohoto opatření je cílem výstavba dětského hřiště (betonek škola). Toto 

opatření umožní dětem během pobytu v ZŠ a MŠ trávit více času pohybem na 

čerstvém vzduchu. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4: 

 Zadání projektové dokumentace/studie  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

 

Realizace tohoto opatření je naplánována na rok 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

PRIORITA 2.4: Výstavba dětského hřiště 
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Popis priority 2.5: Rozšíření sportoviště o volně přístupné sportovní aktivity 

V rámci tohoto opatření je cílem rozšíření sportoviště o volně přístupné sportovní 

aktivity. Toto opatření povede k rozšíření možností sportování v obci, k možnosti vést 

aktivní životní styl.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5:  

 Zadání projektové dokumentace/studie  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

Rozšíření sportoviště o volně přístupné sportovní aktivity by mělo být realizováno v roce 

2018. 

 

 

Popis priority 2.6: Zázemí pro kulturní akce v Památníku M. a V. 

Sedláčkových 

V rámci tohoto opatření je cílem vybudování zázemí pro kulturní akce v Památníku M. a 

V. Sedláčkových. Toto opatření povede k rozšíření kulturního života v obci 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.6: 

 Finanční podpora 

 Podpora propagace kulturních akcí 

 Vytváření vhodného prostředí pro činnost Památníku M. a V. Sedláčkových 

Toto opatření bude realizováno v roce 2019. 

PRIORITA 2.5: Rozšíření sportoviště o volně přístupné sportovní aktivity 

PRIORITA 2.6: Zázemí pro kulturní akce v Památníku M. a V. Sedláčkových 
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PRIORITA 3. Turistický ruch 

 

Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit, 

související infrastruktury a doplňkových služeb. 

 

Popis priority 3.1: Informační a orientační systém obce  

Cílem tohoto opatření je informační a orientační systém obce. Smyslem opatření je zvýšit 

informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce Javornice. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace informačního a orientačního systému obce 

Toto opatření bude realizováno v letech 2017-2018. 

 

 

Popis priority 3.2: Informační letáky, upomínkové předměty s  tématikou 

obce 

Cílem tohoto opatření je vytvoření informační letáků a upomínkových předmětů 

s tématikou obce. Smyslem opatření rozvoj lokálního cestovního ruchu.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2: 

 Výběr dodavatele 

 Tvorba návrhu 

 Posouzení zastupitelstvem 

PRIORITA 3.1: Informační a orientační systém obce 

PRIORITA 3.2: Informační letáky, upomínkové předměty s tématikou obce 
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 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Distribuce informačních letáků a upomínkových předmětů s tématikou obce 

Realizace tohoto opatření je naplánováno na rok 2018. 

 

 

Popis priority 3.3: Cyklostezky: 

V rámci tohoto opatření je cílem vybudování cyklostezky. Toto opatření povede k zvýšení 

podílu cyklistické dopravy na celkovém objemu dojížďky za každodenními aktivitami 

obyvatel obce, cyklostezka bude sloužit jako prostředek k aktivnímu životnímu stylu 

obyvatel.   

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.3: 

 Zadání projektové dokumentace/studie  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

Realizace opatření cyklostezky je naplánována v průběhu let 2022-2026. 

 

 

Popis priority 3.4: Turistické přístřešky, altány, informační tabule: 

V rámci tohoto opatření je cílem vybudování turistických přístřešků, altánů, informačních 

tabulí. Toto opatření povede k zvýšení atraktivity obce z hlediska cestovního ruchu. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.4: 

 Zadání projektové dokumentace/studie  

PRIORITA 3.3: Cyklostezky 

PRIORITA 3.4: Turistické přístřešky, altány, informační tabule 
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 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2018. 

 

PRIORITA 4. Životní prostředí 

 

Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci. 

Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a 

výsadba zeleně v intravilánu obce. 

 

Popis priority 4.1: Realizace sběrného dvora, místa  

Cílem tohoto opatření je zkvalitňování nakládání s odpady. Realizace opatření přispěje 

ke zvýšení efektivity třídění odpadů ke zlevnění likvidace odpadů. V rámci tohoto 

opatření například bude vybudován sběrný dvůr a sběrná místa pro odpad. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1:  

 Projektové práce 

 Výběr dodavatelů 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vytváření vhodného prostředí pro zkvalitňování nakládání s odpady 

 Zajištění zařízení na využívání odpadů, zejména na třídění a recyklaci 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

Toto opatření bude realizováno v letech 2017-2018. 

 

PRIORITA 4.1: Realizace sběrného dvora, místa 
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Popis priority 4.2: Protipovodňových opatření  

Cílem tohoto opatření je realizace protipovodňových opatření, zpevňování břehů potoka. 

Realizace opatření přispěje ke zmírnění průběhu případné povodně a jejích škodlivých 

následků. 

Aktivity vedoucí k naplnění  priority 4.2: 

 Zadání projektové dokumentace/studie  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

Opatření bude realizováno v letech 2018-2020. 

 

 

Popis priority 4.3: Využití prostoru lomu   

Cílem tohoto opatření je využití prostoru lomu. Realizace opatření přispěje k podpoře 

životního prostředí v obci. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3: 

 Zadání projektové dokumentace/studie  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

PRIORITA 4.2: Protipovodňová opatření, zpevňování břehů potoka 

PRIORITA 4.3: Využití prostoru lomu 
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Opatření bude realizováno v letech 2020-2025. 

 

 

Popis priority 4.4: Údržba zeleně a veřejných prostranství  

Cílem tohoto opatření je úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně 

v obci. Toto opatření povede ke zlepšení životního prostředí, k vytvoření příjemné 

atmosféry v obci. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4:  

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství 

Opatření bude realizováno v letech 2017-2020. 

 

PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život 

 

Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život, 

atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Spolky obce a 

neziskové organizace podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, jejich 

činnost má mezigenerační kontinuitu. 

 

Popis priority 5.1: 

Cílem této priority je odpovídající podpora spolků a sdružení, udržení bohatého 

spolkového života v obci Javornice.  

 

PRIORITA 4.4: Údržba zeleně 

PRIORITA 5.1: Podpora spolků 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1: 

 Finanční podpora 

 Podpora propagace činnosti spolků 

 Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků 

Toto opatření bude realizováno v letech 2017-2027. 

 

 

Popis priority 5.2: Podpora jednorázových společenských akcí  

Cílem je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem tohoto opatření je 

podpořit soudržnost obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahů, možnost 

společenských kontaktů v obci. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2:  

 Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce 

 Výběr vhodné lokality a data realizace 

 Personální zajištění organizačního týmu 

 Zajištění průběhu akce 

 Propagace akce 

Předpokládaná doba realizace opatření je v letech 2017-2027. 

 

 

 

Popis priority 5.3: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i 

seniorů 

Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně dětí, mládeže, ale také 

seniorů. Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení 

volného času a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou 

PRIORITA 5.2: Konání a podpora jednorázových společenských akcí 

PRIORITA 5.3: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů 



SENSEI consult s.r.o.  Strategický rozvojový plán 
Úvalská 33, Praha 10 

sensei@senseiconsult.cz Javornice 

 2016-2025  
  

 

59 

 

tyto aktivity významné z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i 

fyzického zdraví. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.3:  

 Vytipování vhodných volnočasových a náplně aktivit 

 Výběr vhodné lokality a data realizace 

 Personální zajištění volnočasových aktivit 

 Zajištění průběhu volnočasových aktivit 

 Propagace akce 

Opatření bude realizováno průběžně v průběhu let 2017-2027. 

 

PRIORITA 6. Podpora zaměstnanosti a trhu práce 

 

Strategický cíl: Cíl napomáhá ke snižování míry nezaměstnanosti a vytváření pracovních 

míst v obci.  

 

Popis priority 6.1: Využití objektu č.p. 13  

Cílem této priority je vytvoření prostředí pro využití objektu č. p. 13. Toto opatření 

povede k podpoře zaměstnanosti v obci, snížení negativních jevů případné dlouhodobé 

nezaměstnanosti obyvatel obce. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 6.1:  

 Vytváření vhodného prostředí pro využití objektu č. p. 13 

 Vyčleňování financí z rozpočtu obce 

Opatření bude realizováno průběžně v průběhu let 2018-2020. 

 

 

 

PRIORITA 6.1: Využití objektu č.p. 13 
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V. MONITOROVACÍ UKAZATELE 

Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a 

strategických cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a 

projektů a propojenost souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude 

vypovídat o rozvoji obce a naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování 

monitorovacích ukazatelů se může ukázat, že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených 

aktivit naplnit. V této chvíli je nutné uvažovat o úpravě či změně v rámci naplňování 

Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace Strategického plánu. 

Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů 

Zastupitelstvem obce. 

Zpracování Strategického plánu obce Javornice má potřebu střednědobého programování 

při využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného 

přístupu k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces 

postupného naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“. 

 

VI. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO 

ROZVOJOVÉHO PLÁNU 

Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech: 

- politické vůli a otevřenosti vedení obce, 

- jasných pravidel při naplňování Strategického plánu, 

- organizační struktuře, 

- komunikaci, informovanosti a propagaci, 

- kontrole, 

- zpětné vazbě a dalších specifických faktorů. 

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém 

rozvojovém procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k 
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naplňování Strategického plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální 

zajištění. Měl by být zaveden průhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se 

kterými nakládají důvěryhodní lidé. Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a 

efektivity vynakládaných finančních prostředků, což může být předmětem i různých 

sporů a diskuzí. 

U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených 

projektů. Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné 

o finanční podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se 

realizátoři budou ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát, 

EU či jiné). 

Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční 

prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv 

nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce. 

Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních 

prostředků jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich 

rozmělňování do velkého množství malých projektů do různých oblastí. 

Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické 

oblasti, jsou vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno. 

Strategický plán je celek, který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující 

instituce a vlivní jednotlivci města a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti 

vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace činností bude významnou součástí 

procesu implementace. 

- Monitoring implementace a komunikace s okolím 

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být 

dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se 

obecně říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění 

Strategického plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a  fyzické  

ukazatele, kvalita  a kvantita  odvedené  práce, hospodářské a sociální dopady, vliv 

projektů na životní prostředí, kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno 
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Zastupitelstvo obce. V případě potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů 

či dokonce úprava celého nastaveného systému. 

Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a  jeho cílů. Je  

nutné monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané 

změny v rozvoji města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím 

aktualizace Strategického plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje. 

Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi 

jednotlivými organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces, 

který si vyžaduje odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a 

začleněných organizací. Do této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními 

úřady a ostatními subjekty jak uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o 

organizace a podniky v zájmové sféře obce. 

Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké 

veřejnosti a snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce. 

Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci 

rozhodujících institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu 

podmínek, ke kterým patří odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota 

ke kompromisním řešením. Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při 

řešení problémů ve společně užívaném území. 

6.1. Vzor projektového listu 

Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně 

používán pro všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument 

v celém projektovém cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly. 

Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány 

údaje k dílčímu projektu. 

 

 

 

6.1.1. Projektový list 
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Tabulka č. 16 - Vzor projektového listu 

Karta projektu č.1 
Název projektu:   

Investor / nositel projektu Obec Javornice 

Odpovědná osoba   

Zařazení projektu do SP   

Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy 

projektu)   

Připravenost projektu 

Investiční záměr   

Projektová dokumentace   

Doklady dle staveb. zákona   

Výběrové řízení   

Smlouva o dílo se zhotovitelem   

Odhad celkových nákladů   

Předpokládaná doba realizace   

Možnosti financování  

Dotační   

Z rozpočtu obce   

Z darů   

Z jiných zdrojů   

Ostatní - poznámky a připomínky  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ 
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7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty 

Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k 

jejich naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o 

možnostech daného území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře 

posloužit analýza finančních možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtů obce, 

identifikace běžných a investičních výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a 

identifikace volných prostředků. Dále je třeba posoudit schopnost obcí sdružovat 

prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem identifikovat vlastní zdroje 

použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových projektů. Následně je třeba 

provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy možnosti, kde lze vratné nebo 

nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí, že donor určuje pravidla 

použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv na škálu 

realizovatelných činností. 

V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na 

jedné straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet 

o rozvojové fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy 

řízení projektů tak, aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky 

naplňovaly původní očekávání. 

 

7.2. Základní možnosti podpor 

7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020 

Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou 

spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces 

přípravy programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni. 

 

 

 

Graf č. 9 - Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020 
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Národní operační programy  

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu; 

2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy; 

3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; 

4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; 

5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; 

6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 

7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města 

Prahy; 

8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství; 

10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství; 

  

Programy přeshraniční spolupráce 

1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014%E2%80%932020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
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2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 

Cíl EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro 

místní rozvoj; 

5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, 

koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

  

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

1. Program nadárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením 

vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013); 

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj. 

4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III 

6. Program URBACT III 

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na 

národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových 

priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně 

zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly 

podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze 

strany partnerů. 

Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními 

partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci 

neziskového sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/ESPON-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-INTERACT-III
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-URBACT-III-(1)
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tak i EU bylo usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011     pověřeno Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR. 

 

7.3. Doplňkové možnosti 

V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2016 -2025, 

převážně z prostředků Evropského společenství. 

Obec Javornice má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev 

České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto 

programy jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech. 

Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory 

nebo podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např. 

www.edotace.cz, www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech 

financovaných z Evropské unie). 

Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních 

projektech a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro 

určitou cílovou skupinu obyvatel ve obci Javornice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/A9396B86098ACA1FC1257ACD003EC9A4/$FILE/867%20uv121128.0867.pdf
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VIII. DATABÁZE PROJEKTŮ 

Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý 

materiál“, který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích 

jednotlivých členů samosprávy obce.  

Tabulka č. 17 - Databáze projektů 

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU  INVESTIČNÍ NÁKLADY 

V KČ 
PRIORITA 

ANO NE 

01 Oprava místních obecních 

komunikací, mostů 

Ano  5-10 mil. Kč PRIORITA 1 

INFRASTRUKTURA 

OBCE 02 Opravy chodníků  Ano  1 mil. Kč 

03 Výstavba či rekonstrukce 

veřejného osvětlení 

Ano  1-3 mil. Kč 

04 Výměna starých 

autobusových zastávek 

 Ne 1,5 mil. Kč 

05 Opravy vodovodu - Betlém Ano  5 mil. Kč 

06 Oprava ČOV za školou Ano  2 mil. Kč 

07 Výstavba kanalizace Ano  50 mil. Kč 

08 
Přestavba domu č. p. 106 

(stará školka) na bytový 

dům 

Ano  8 mil. Kč PRIORITA 2 

OBČANSKÁ 

VYBAVENOST 

09 
Zateplení, fasády, dveřní a 

okenní výplně obecních 

budov, výměna střešních 

krytin 

Ano  2-4 mil. Kč 

10 
Výstavba a opravy 

obecních bytů a domů 

Ano  4 mil. Kč 

11 
Rekonstrukce školy – šatny 

Ano  1,5 mil. Kč 

12 
Oprava fasády školy – 

stará budova 

Ano  2 mil. Kč 

13 
Výstavba dětského hřiště – 

betonek škola 

Ano  1 mil. Kč 

14 
Rozšíření sportoviště o 

volně přístupné sportovní 

aktivity 

Ano  1 mil. Kč  

15 
Zázemí pro kulturní akce v 

Památníku M. a V. 

Sedláčkových 

 Ne 1 mil. Kč  
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Tabulka č. 18 - Databáze projektů - pokračování 

ČÍSLO NÁZEV 

PROJEKTU 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 

V KČ 

PRIORITA 

ANO NE 

16 
Informační a orientační 

systém obce  

 Ne 0,5 mil. Kč PRIORITA 3 

TURISTICKÝ 

RUCH 
17 

Informační letáky, 

upomínkové předměty s 

tématikou obce 

 Ne 0,2 mil. Kč 

18 
Cyklostezky 

Ano  5 mil. Kč 

19 
Turistické přístřešky, 

altány, informační 

tabule 

 Ne 1 mil. Kč 

20 Realizace sběrného 

dvora, místa 

Ano  3 mil. Kč PRIORITA 4 

ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 21 Protipovodňová opatření, 

zpevnění břehů potoka 

Ano  2 mil. Kč 

22 Využití prostoru lomu  Ne 10 mil. Kč 

23 Údržba zeleně  Ne 1 mil. Kč 

24 
Podpora spolků 

 Ne 2,5 mil. Kč PRIORITA 5 

SPOLKOVÝ A 

KOMUNITNÍ 

ŽIVOT 

25 
Podpora jednorázových 

společenských akcí 

 Ne 1 mil. Kč 

26 
Podpora volnočasových 

aktivit občanů-dětí, 

mládeže, seniorů 

 Ne 1 mil. Kč 

27 
Využití objektu č. p. 13 

 Ne 3 mil. Kč PRIORITA 6 

PODPORA 

ZAMĚSTNANOSTI 

A TRHU PRÁCE 
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