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1. Preambule 

 

Strategický plán rozvoje obce Orlické Záhoří je koncepčním dokumentem, jehož 

hlavním úkolem bylo rekapitulovat současný profil obce formou analýzy jednotlivých 

charakteristických rysů venkovského prostoru, výsledky analýzy vyhodnotit z hlediska silných 

a slabých stránek, příležitostí i hrozeb rozvoje obce, ve strategické části dokumentu pak 

stanovit vizi rozvoje obce a nastavit opatření a aktivity vedoucí k perspektivnímu a 

udržitelnému rozvoji obce.  

 

Strategický plán rozvoje obce Orlické Záhoří je výsledkem součinnosti vedení obce, 

návrhů a připomínek obyvatel, podnikatelů i neziskových organizací. 

 

Dokument je výchozím podkladem pro účast obce Orlické Záhoří v dotačních 

programech vyhlašovaných v rámci státní dotační politiky, krajské dotační politiky, ale také 

v rámci dotační politiky Evropské unie. 

 

Obec Orlické Záhoří žádný podobný koncepční materiál neměl až do současnosti, což 

ji často činilo nekonkurenceschopným oproti jiným obcím a to zejména při žádostech o dotace. 

Stává se tak koncepčním materiálem, který poskytuje nejen vedení obce, ale také široké 

veřejnosti, přehled o plánovaných investičních i neinvestičních aktivitách. Lze na něj odkazovat 

při podávání žádostí o dotace, úvěry či příspěvky a lépe tak prosazovat zájmy obce a jejích 

občanů. 

 

Obec Orlické Záhoří je obcí typického venkovského rázu s počtem obyvatel do 600, ve 

které v současné době vyvstává potřeba investičních i neinvestičních opatření potřebných pro 

uchování a zlepšení kvality života obyvatel, posílení soudržnosti obyvatel s obcí, zatraktivnění 

vzhledu obce a zajištění stabilního a zajímavého zázemí pro činnost podnikatelů, neziskových 

organizací a spolků. 
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2. Cíl strategického plánu rozvoje obce 

 

Strategický plán rozvoje obce Orlické Záhoří je zpracován jako strategický koncepční 

materiál s cílem definovat prioritní oblasti rozvoje obce v předem stanoveném časovém 

horizontu let 2018 - 2023. Východiskem strategického plánu rozvoje je průzkum a vyhodnocení 

demografického, sociálního, ekonomického a společenského stavu obce. Úkolem 

strategického plánu rozvoje je systematicky provázet vedení obce při zajišťování prosperity 

obce, uspokojování potřeb jejích obyvatel a při stanovování pravidel pro rozvoj 

podnikatelského sektoru.  

 

Cílem zpracování Strategického plánu rozvoje obce Orlické Záhoří je definice 

rozvojových priorit ve střednědobém výhledu let 2018 - 2023 s ohledem na předpokládaný 

vývoj řešeného území a vytvoření vodítka efektivního, vyváženého a udržitelného rozvoje 

venkovské oblasti s pomocí nenávratných finančních pomocí z národních, regionálních a 

krajských zdrojů, i ze zdrojů evropských. 
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3. Metodika zpracování dokumentu 

 

Dokument byl zpracován Mgr. Michaelou Prouzovou, která v průběhu celé přípravy 

spolupracovala s vedením obce Orlické Záhoří. 

V dokumentu byly využity následující zdroje dat a informací: 

 Český statistický úřad http://www.czso.cz, 

 Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/, 

 Regionální informační systém http://www.risy.cz, 

 Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz, 

 Portál veřejné správy http://portal.gov.cz, 

 Informační systém základních registrů http://www.iszr.cz, 

 Územní plán obce Orlické Záhoří, 

 interní informace o obci, 

 podněty a připomínky občanů, podnikatelských subjektů a ostatních subjektů 

v obci, 

 webové stránky obce Orlické Záhoří www.orlickezahori.eu 

 a další. 

 

Postup zpracování: 

 shromažďování a sběr informací, 

 podrobný popis vstupních informací – profil obce, 

 analýza dat a její vyhodnocení, 

 definice cíle rozvoje obce Orlické Záhoří, 

 stanovení a popis prioritních oblastí, 

 návrh konkrétních projektů, 

 analýza financování navržených projektů, 

 kompletace a finalizace dokumentu, 

 předložení dokumentu zastupitelstvu ke schválení, 

 schválení Strategického plánu rozvoje obce Orlické Záhoří na období let 2018 

– 2023 Zastupitelstvem obce Orlické Záhoří dne 14. 5. 2018 

 

Strategický plán rozvoje obce bude dle potřeby zaktualizován. V případě změny 

dokumentu budou tyto změny vždy předloženy Zastupitelstvu obce k odsouhlasení.  
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4. Charakteristika obce 

 

Obec Orlické Záhoří se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou, v kraji 

Královéhradeckém. Žije zde 187 obyvatel (zdroj: ČSÚ ke dni 1. 1. 2017). Rozkládá se 

v Orlickozáhorské brázdě, na pravém břehu řeky Divoké Orlice, při státní hranici s 

Polskou republikou. Jak název napovídá, hlavní hřbet Orlických hor odděluje obec od 

vnitrozemí Čech. Orlickým Záhořím probíhá silnice II/311.  

 

Obec Orlické Záhoří se nečlení na místní části, respektive je celá úředně počítána jako 

část jediná. V jejím rámci se pak vyčleňuje 6 základních sídelních jednotek na 5 katastrálních 

územích: Bedřichovka, Černá Voda, Jadrná, Kunštát, Trčkov a Zelenka. Obcí s rozšířenou 

působností je město Rychnov nad Kněžnou a obec s pověřeným obecním úřadem je město 

Rokytnice v Orlických horách. 

 

Katastrální výměra obce je 29,14 km2 a k 1. 1. 2017 zde žilo 187 obyvatel.  

 

Identifikační údaje obce 

 Status:  obec 

 ZUJ (kód obce): CZ0524 576603 

 IČO:  00275204 

 PSČ:  517 64  

 

Obec Orlické Záhoří řídí a spravuje  Obecní úřad v Orlickém Záhoří, dle zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Obrázek 1 – Letecký pohled na centrum obce 
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4.1. Historie obce 

Traduje se, že v obci Kunštát a jeho okolí byl "nějaký hrad". Ve 13. století byl na kopci 

nyní zvaném Homole uváděn dřevěný Vraní hrad (Krähenburg). Tento hrad byl údajně 

postaven v době panování Přemysla Otakara II. Obec (uvedeno městečko) byla pod hradem, 

dnešní obec leží východněji. V dochovaném dopise kronikáře Kreusela z Neratova je uvedeno: 

"Obec Kunštát byla po zničení v roce 1572 nově postavena". 

Osídlení obce Orlické Záhoří, jejíž název je z roku 1951, je spojeno s působením sklářů 

a dřevařů v Orlických horách z let 1590 - 1600. Dříve samostatné, dále jmenované obce 

spadaly pod majetkové zájmy tří panství: opočenské, kterému náležela obec Trčkov, solnické, 

kterému náležely obce Bedřichovka, Jadrná a Zelenka, rychnovské s obcemi Kunštát a Černá 

Voda. 

Nejvýznamnější dochovanou památkou je v místní márnici náhrobní deska 

významného skláře Johanna II. Friedricha z kladského Hausdorfu, narozeného dle dostupných 

pramenů v letech   1567 - 1573, který se dožil 68 let věku. Roku 1614 mu bylo uděleno nejstarší 

a adresné privilegium pro mistra skláře v oblasti Orlických hor. Na pravém břehu Divoké Orlice 

vystavěl sklářskou huť, jež se stala základem pozdější vsi Friedrichswald, od roku 1928 s 

názvem Bedřichovka. 

První zmínka o vsi Kunštát, nyní Orlické Záhoří je z roku 1623, popisuje inventář 

majetku na statku Svinné Karla z Vlkanova a části solnického panství, majetku na vsi Kunštát 

jinak Vracov. 

První zpráva o místní části Kunštát pochází z Kladského urbáře z roku 1571, kde se 

uvádí polesí „oberhalb Neuweistritz, von der Hegerei Verlorenwasser anfangend, der Orlitz 

nach bis an die „alte wüste Stadt“, die man die Kronstadt nennt“. Další písemná zmínka o obci 

pochází z roku 1628. Nejstarším známým rychtářem (Gerichtsvogt) „Grundstadtu“ byl Michael 

Neugebauer, který zemřel před rokem 1630. Dalšími rychtáři byli 1651 Bartl Niederfier a 1663 

Mertten Köller. 

Název obce Orlické Záhoří vznikl v roce 1951 po sloučení obcí Kunštátu, Bedřichovky, 

Jadrné, Trčkova, Zelenky a Černé Vody. 

 

Povstání na Kunštátských horách 1628 

 

Opočenské panství patřilo od druhé poloviny 16. století Trčkům z Lípy. Ti byli nekatolíky a 

podle jejich vzoru byli silně evangeličtí i téměř všichni poddaní jejich rozsáhlého panství. Za 

účelem rekatolizace byly po obnoveném zřízení zemském v každém kraji byla zřízeny po roce 

1627 protireformační komise, pro hradecký kraj byli jejími členy opat strahovského 
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premonstrátského kláštera Kašpar z Questenbergu a krajští hejtmané Otto z Oppersdorfu (na 

Častolovicích) za stav panský a za stav rytířský Jiří Ostrovský ze Skalky. 

Komise byla hned přednostně vyslána na Opočensko, protože si hradecký arciděkan 

stěžoval, že Trčkové trpí na svém panství kacířské predikanty a tisícihlavá shromáždění 

kacířů. Stále ale trvala třicetiletá válka a Trčkové byli dosti dobře obeznámeni s poměry u státní 

administrativy, „mladý pán“ Adam Erdmann Trčka byl navíc významným valdštejnským 

generálem. Zkoušeli tedy, co si mohou dovolit. 26. ledna 1628 přečetl opočenský purkrabí 

dobrušským konšelům císařský mandát o přestupu ke katolické církvi, ale dobrušská obec 

Trčkovi přestup odmítla. 2. února přijela krajská protireformační komise a předvolala si na 3. 

až 5. února jednotlivé obce. Následující den však vesnice přišly najednou a se zbraněmi. Adam 

Erdmann sice proti nim vyjel s několika jezdci, aby komisi dokázal snahu, ale jednání bylo 

zmařeno. Sedláci na místě ztrestali několik odpůrců z vlastních řad - jednoho zabili, jednoho 

ztloukli a jeden utekl. Komise chtěla okamžitě pozvat vojsko, ale Adam Erdmann dohodl s 

Questenbergem náhradní termín na 8. února. 

Už 7. února jednal Adam s horskými vsemi v Dobrušce a s krajskou komisí v 

Třebechovicích. Obce odmítly přestup a současně začaly organizovat odpor. Pro nesouhlas s 

povstáním byl ubit rychtář Jeroným z Nového Hrádku. Byla zřízena služba jízdních kurýrů mezi 

obcemi a z každé usedlosti se měl účastnit „vojenské služby“ jeden muž. Pro každý ze tří 

praporů bylo určeno „verbovací“ a „bojové“ teritorium a stanoven postup. Vzniklo i několik 

dalších samostatných oddílů. Povstání se navíc účastnilo více než 100 zběhlých mušketýrů, 

kteří dodali vojenské zkušenosti. Vysoko v „Kunštátských“ horách probíhal výcvik vojska. 

Počet aktivních povstalců nakonec dosáhl asi 4 tisíc. 

Protireformační komise povolala 12. února obecní rychtáře a konšely na náchodský 

zámek, opět však přišli všichni poddaní a přestup ke katolické církvi odmítli. Také se zde 

odehrál se první střet s vojskem, ve kterém byly zástupy poddaných rozehnány jízdou a 40 

povstalců bylo uvězněno. Asi 50 mužů pod vedením jistého Roštlapila a krejčího z Kostelce 

vydrancovala Žalmanovu Lhotku. Následující den byli znovu předvoláni rychtáři a konšelé, 

ovšem ve dvě hodiny odpoledne se objevily houfy ozbrojených sedláků a náchodský zámek 

obklíčily. V téže době poslali povstalci shromáždění u Kunštátu dopis Kosteleckým, ve kterém 

jim vyhrožovali, aby nepřestupovali ke katolické víře. Jiný oddíl táhl od Žalmanovy Lhotky ke 

Kostelci a Častolovicím. 14. února byl mezi poddané poslán vyjednávat regent trčkovských 

panství Jindřich Kustoš a ten přislíbil náboženskou svobodu, jen aby dav uklidnil. Sedláci v 

jeho souhlasu viděli tolik žádanou vstřícnost vrchnosti. 

V této době se už zapojili poddaní z trčkovských panství Opočno, Náchod, Nové Město, 

Smiřice a Rychnov. Samotná jmenovaná města byla ale proti, k povstalcům se přidala pouze 

Dobruška a Třebechovice. Zajímavá je postava Václava Králíka z Brocné, byl to hejtman Lesliů 
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na panství Nové Město nad Metují a tvrdě se zastával poddaných proti jejich přehnanému 

ždímání proti svému skotskému zaměstnavateli až do té míry, že hrozil odstoupením. 

Poddaní projevili pozoruhodné organizační schopnosti. Táhli prý pod korouhvemi s 

kalichy (možná však šlo o korouhve zabavené v kostelích). K organizátorům patřil i Pavel 

Špalkař, vysloužilý stavovský voják a dřevař z Kunštátských hor. Zorganizovány byly i sbírky 

peněz na nákup zbraní. 1. praporu velel hejtman sedlák Krystof (padl při dobývání Opočna), 

lajtnanty byl sedlák Jan Samek a Zoufal z Houdkovic, fendrychem krejčí z Jeníkovic. Dalšími 

veliteli byli Jan Kuncl z Rychnovka, Vlach z Dobrušky a zeman Zdeněk Straka z Nedabylic na 

Hoděčíně. Povstalci dobyli Opočno a zámek Skalku. Koncem února táhl zástup z Rychnovska 

na Třebechovicko, měšťané z Kostelce a Častolovic však povstalce u Lible přepadli a způsobili 

jim ztráty. 7. března povstalci dobyli zámek Nové Město nad Metují, zajali regenta Kustoše a 

ukořistili 5 tisíc dukátů. Vybuchl přitom střelný prach a zahynulo 150 lidí. Dalším cílem byl 

Náchod a Hradec Králové. Krajský hejtman Otto z Oppersdorfu ale mezitím uprchl do Hradce 

Králové a požádal místodržící o vojsko. To skutečně během týdne dorazilo do samého ohniska 

povstání, které v krátké době porazilo: 14. března 1628 dobyl plukovník Martin de Hoeff Huerta 

Nové Město nad Metují a 15. března byly povstalecké oddíly poraženy Valdštejnovými vojáky 

u Hradce Králové. Na 500 povstalců bylo pobito a 600 zajato. 

 

Dominantou obce Orlické Záhoří je pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1754 - 

1763, kterému předcházel kostel dřevěný z roku 1612. V současnosti je kostel využíván mimo 

církevních obřadů také ke kulturním a výstavním akcím obce. Bude zde umístěna stálá 

expozice věnovaná významnému baroknímu malíři skla a porcelánu Ignáci Preisslerovi (1676 

- 1741) a sklářství. V roce 2006 byla slavnostně u kostela odhalena malířova pamětní deska, 

kterou si připomínáme jeho život a dílo v Kunštátu na panství hrabat Kolowratů Libštejnských 

ve východních Čechách. Od roku 2007 je kostel sv. Jana Křtitele ve vlastnictví obce. 

V září roku 1779 navštívil Kunštát císař Josef II., který na jedné ze svých inspekčních 

cest Kunštátem kosil oves na poli sedláka Nutze. Obnovený pomník z roku 1996 připomíná 

místo, kde oves kosil. 

 

Mezi další významné osobnosti patří: 

Ignác Rohrbach (1691 - 1747) řezbář - slezský sochař, narozen v Kaiserswalde (Lasówka) naproti 

Bedřichovce. 

 

Karel Plachetka (1877 - 1961) - významný ornitolog, narozen v Bedřichovce, jeho ucelená bohatá 

sbírka 255 ptačích druhů je uložena v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. 
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Obrázek 2 – Historický snímek obce 

 

 
Obrázek 3 - Pohled na Jadrnou a Kunštát - 60. léta 
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4.2. Lokalita 

Obec Orlické Záhoří leží v okrese Rychnov nad Kněžnou v Královéhradeckém kraji.  

 

Umístění obce dle NUTS: CZ0524 576603 

 NUTS 5 (obec): Orlické Záhoří  

 NUTS 4 (okres):  Rychnov nad Kněžnou 

 NUTS 3 (kraj):  Královéhradecký kraj 

 NUTS 2 (region):  Severovýchod 

 

Zeměpisné souřadnice obce jsou 50°16′43″ s. š., 16°28′30″ v. d. Nadmořská výška 

polohy obce je 682 m n.m..   

 

 
Obrázek 4 – Katastrální území obce Orlické Záhoří 

Orlické Záhoří leží na základě podnebných charakteristik (např. množství srážek v létě 

či v zimě, teplota vzduchu, počet mrazivých dnů, počet dnů se sněhovou pokrývkou aj.) 

v chladné podnebné oblasti. 

Téměř všechny horské hřebeny, které obec obklopují, mají zhruba směr severovýchod 

- jihovýchod a značně ovlivňují vývoj podnebí. V oblasti převládají především západní větry, v 

zimním období vane z Kladska nepříjemný vítr, jemuž se říká Polák nebo Bergwind. 
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Roční úhrn srážek se pohyboval v roce 2017 okolo 1400 mm, což je nadprůměrná 

hodnota srážek vůči celé České republice. 

 
Obrázek 5 – Úhrn srážek v roce 2017 

Průměrná roční teplota se zde v roce 2017 pohybovala kolem 4°C. 

 
Obrázek 6 – Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2017 
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CHKO Orlické hory 

 

Orlické Záhoří leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Na území obce se 

nachází vícero maloplošných chráněných území: 

 

    PR Bedřichovka 

    PR Hraniční louka 

    PR Komáří vrch 

    NPR Trčkov 

    PR Trčkovská louka 

    PP U Kunštátské kaple 

    PP Velká louka 

 

Z chráněných živočichů zde žije např. chřástal polní, kvůli jehož ochraně je v části 

obce vyhlášena chráněná ptačí oblast. 

 

 
Obrázek 7 – Oblast CHKO Orlické hory 

 



Strategický plán rozvoje obce Orlické Záhoří na období let 2018 - 2023 

 

Aktualizováno ke dni 19.12.2019       Strana 16 z 46 

 

4.3. Institucionální zajištění 

V České republice je problematika obcí a měst upravena zákonem 128/2000 Sb. o 

obecním zřízení a zákonem 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. 

Pojmem obec se v českém právu rozumí teritoriálně ohraničené samosprávné územní 

celky, které disponují právní subjektivitou a vlastním majetkem. Obce jsou přímo ústavou a 

zákonem oprávněny vykonávat veřejnou správu na svém území ve vlastní působnosti. 

 

4.3.1. Orgány obce 

Orgánem obce je zastupitelstvo. Navenek obec reprezentuje starosta, který stojí v čele 

obecního úřadu a je členem zastupitelstva.  

V oblasti samosprávy je zastupitelstvo obce hlavním samosprávným orgánem, 

rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo rozhoduje mj. 

např. o opravě chodníků, otevření mateřské školky, o pronájmu obecních prostor, zajišťuje 

osvětlení, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život v obci, atd. 

 

V současné době tvoří zastupitelstvo 7 osob: 

 starostka obce Vojtěch Špinler 

 místostarosta Ing. Libor Krček 

 zastupitel Karel Vychytil 

 zastupitel Mgr. Milan Greguš 

 zastupitel Antonín Špinler 

 zastupitel Eva Poislová 

 zastupitel Roman Lukáč 

 

Dalšími orgány ustanovenými zastupitelstvem obce jsou finanční a kontrolní výbor. 

 

4.3.2. Obecní úřad 

Obec Orlické Záhoří řídí a spravuje  Obecní úřad v Orlickém Záhoří, dle zákona 

č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Obecní úřad plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo a pomáhá jednotlivým komisím a 

výborům zastupitelstva obce v jejich činnosti. Obecní úřad zároveň v rámci své působnosti 

vykonává státní správu v rozsahu vyplývajícího ze zákonů a to pouze pro vlastní území.  

 

Oficiální název: Obec Orlické Záhoří 

Adresa: Orlické Záhoří 34, 517 64 
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Telefon: + 420 494 593 143 

E-mail: obec@orlickezahori.eu 

IČO: 00275204 

DIČ: CZ00275204 

Číslo účtu: 1240015329/0800 

Datová schránka: x5ea6bu  

Web: www.orlickezahori.eu 

 

4.3.3. Organizace obce 

Obec zřídila tyto organizace:  

• Sbor dobrovolných hasičů Orlické Záhoří 

• Základní škola a Mateřská škola Orlické Záhoří 

• Turistické informační centrum Orlické Záhoří 

• S.O.M. spol. s r.o. – technické služby obce 

• Skiareál Orlické Záhoří s.r.o. 

 

4.4. Obyvatelstvo 

Na území obce Orlické Záhoří k 1. 1. 2017 žilo 187 trvale přihlášených obyvatel. Vývoj 

počtu obyvatel od roku 2000 má mírně klesající tendence. Mezitím co k 1. 1. 2000 žilo 

v Orlickém Záhoří 213 trvale hlášených obyvatel, v současné době zde žije o 26 obyvatel více.  

 

 
Graf 1: Vývoj počtu obyvatelstva obce v letech 2000 - 2016 
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4.4.1. Demografický vývoj 

Větší nárůst obyvatel v byl za období 2000 – 2016 zaznamenán v letech 2001 a 2012. 

       V roce 2001 klesl počet vystěhovalých a v roce 2012 výrazně stoupl počet přistěhovalých (22). 

Obec Orlické Záhoří zaznamenává velký zájem o bydlení v obci, ale převládá zájem o 

chalupaření než o trvané pobyty. Zejména mladí lidé se stále častěji stěhují za prací do větších 

měst, kde zakládají rodiny a již se na venkov nevrací. Tento fakt má výrazný vliv na počet 

narozených v obci. 

 

 
 

 Graf 2: Demografický vývoj v letech 2000 -2016 

 

V období let 2000 – 2016 se narodilo nejvíce děti v letech 2004 a 2005 – pět dětí, 

naopak v roce 2016 žádné. Úmrtnost v obci není tolik ovlivnitelným faktorem. Nejvyšší hodnoty 

dosáhla v roce 2015 – 5 zemřelých, v roce 2016 pak nezemřel nikdo. Migrace mladých má 

významný vliv na stárnutí populace, kdy průměrný věk obyvatel se dnes pohybuje kolem 39,1 

let. Nejsilnější skupinou jsou obyvatelé ve věku 15-65 let, kteří tvoří převážnou část 

obyvatelstva. 

 

 
Graf 3: Vývoj věkového průměru 
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V letech 2013 – 2016 se průměrný věk obyvatel obce Orlické Záhoří pohyboval mezi 

37,4 a 39,1 lety. V porovnání s celorepublikovým průměrným věkem obyvatel (k 1. 1. 2016 byl 

42 let) je populace obce vyrovnaná. 

Dlouhodobě žije v obci mírně více mužů než žen. 

 
Graf 4: Vývoj složení obyvatelstva podle pohlaví 

 

Složení obyvatelstva dle různých kritérií přibližují výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 

2011. Tyto výsledky jsou veřejně dostupné na portálu ČSÚ.  

 

4.4.2. Obyvatelstvo podle kritérií SLDB 2011 

V Orlickém Záhoří žije o několik více mužů než žen. Z hlediska rodinného stavu žije 

v obci přibližně stejný počet svobodných a ženatých či vdaných obyvatel. Rozvedení tvoří 

přibližně 12 % obyvatelstva a ovdovělí přibližně 4 % obyvatel. 100 % ovdovělých jsou ženy. 

 

 
Graf 5: Obyvatelstvo podle rodinného stavu dle SLDB 2011 
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70 % obyvatelstva Orlického Záhoří tvoří skupina obyvatel ve věku 15 – 64 let. 

 

 
Graf 6: Obyvatelstvo podle věku dle SLDB 2011 

 

V Orlickém Záhoří žijí obyvatelé převážně s českou národností (70,3 %). Další 

obyvatelé uvedli národnost slovenskou, ukrajinskou a německou (1,1 %), polskou, moravskou 

a slezskou (0,5 %) a 23,2 % obyvatel svojí národnost neuvedlo. 

33,5 % obyvatelstva Orlického Záhoří je bez náboženské víry. Dalších 37,8 % 

obyvatel náboženskou víru neuvádí. Věřící tvoří zbývajících 28,7 % obyvatelstva a z toho větší 

polovina se nehlásí k žádné církvi ani náboženské společnosti, menší polovina se pak hlásí 

k církvi římskokatolické a pravoslavné.  

 

4.5. Domovní a bytový fond a občanská vybavenost 

 

4.5.1. Domovní a bytový fond 

V Orlickém Záhoří je evidováno celkem 42 domů, z toho je 28 rodinného typu a 10 

bytových domů. Převážná část domů, tedy 78,6 %, je obydlená. Nejvíce domů vlastní fyzické 

osoby, pár domů je ve vlastnictví obce a část je také ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. 

 

Nejstarší domy pocházejí i z období před rokem 1919 a tvoří zhruba 19 % všech domů. 

Z období let 1920 – 1970 pochází 53 % domů, z let 1971 – 1990 pochází 10 % domů, od roku 

1991 do 2000 bylo vystavěno dalších 6 % domů a od roku 2001 jich bylo postaveno také 6 %. 

Průměrné stáří obydlených domů je 61,2 let. 
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Obydlených je 21 rodinných domů a 10 bytových domů. Na území obce je 8 

neobydlených domů s byty. 

 

 
Graf 7: Rodinné domy z hlediska vlastnictví dle SLDB 2011 

 

 
Graf 8: Rodinné domy z hlediska stáří dle SLDB 2011 

 

 

4.5.2. Občanská vybavenost 

Občanská vybavenost je vzhledem k velikosti obce dostačující. Nachází se zde obecní 

úřad, pošta, smíšený obchod, turistické informační centrum a knihovna. Lékařská péče je 

zajištěna ve zdejším zdravotním středisku, ve kterém své služby poskytuje praktický lékař pro 

dospělé a děti. Za další lékařskou péčí dojíždějí obyvatelé nejčastěji do Rychnova nad 

Kněžnou či Náchoda a specializovanou lékařskou péči vyhledávají také v Hradci Králové. 

Hospitalizováni jsou nejčastěji v Rychnově nad Kněžnou nebo v Náchodě. 
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V  areálu školy je dětské hřiště s různými herními prvky. Lavičky pro odpočinek 

návštěvníků i obyvatel jsou umístěny např. u vodní nádrže pod kostelem. 

 

 
 

Obrázek 8 – Výhled u vodní nádrže pod kostelem 

 

Obecní úřad sídlí v centru obce, kde se kromě kanceláří nachází také obřadní místnost, 

zdravotní středisko, turistické informační centrum a knihovna. Po domluvě je zde možnost 

připojení k internetu. 

Základní škola a mateřská škola jsou popsány v dalších kapitolách. 

Kulturní činnosti jsou soustředěny na hřiště, kde je dobré zázemí. Veřejná zasedání 

jsou uskutečňována v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 
 

Obrázek 9 – Kulturní akce na hřišti 
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4.6. Vzdělání a zaměstnanost 

 

Zaměstnanost v Orlickém Záhoří v podstatě kopíruje situaci v celém kraji. 

Nezaměstnanost v Královéhradeckém kraji dosahuje výše 3,7 %, v obci Orlické Záhoří 3,1 %. 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva Orlického Záhoří je na nižší úrovni. Zároveň však 

zůstává otázkou, zda venkovské obyvatelstvo nemá vyšší vzdělání, protože ho nepotřebuje a 

zcela vědomě upřednostňuje obory odborné s vyučením.  

 

 
Obrázek 10 – Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v KHK k 31.12.2015 

 

 

4.6.1. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

Dosažené vzdělání většiny obyvatel odpovídá venkovskému charakteru, kdy místní lidé 

jsou vedeni více k manuální a řemeslné činnosti než k vědeckému studiu.  

Podle výsledků SLDB 2011 žije v obci 151 obyvatel ve věku 15 let a více, což tvoří 81,6 

% všech obyvatel obce. Z toho 64 % obyvatel získalo střední vzdělání bez maturity, 40 % 

základní vzdělání včetně neukončeného, 26 % obyvatel úplné střední vzdělání s maturitou, 2 
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% obyvatel s vyšším odborným, 5 % nadstavbovým vzděláním a 9 % vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel (všichni ukončili magisterské studium), 1 % bez vzdělání. 

 
Graf 9: Obyvatelstvo podle vzdělání dle SLDB 2011 

 

Střední vzdělání bez maturity získalo 39 % mužů a 25 % žen, základní vzdělání včetně 

neukončeného 18 % mužů a 22 % žen, úplně střední s maturitou shodně 13 % mužů i žen, 

vysokoškolské studium 7 % mužů a 2 % žen, nástavbové studium ukončilo 2 % mužů a 3 % 

žen, vyšší odborné studium ukončilo shodně 1 % mužů i žen a bez vzdělání zůstalo 1 % mužů. 

 

4.6.2. Základní škola a Mateřská škola 

 

Oficiální název: Základní škola a Mateřská škola Orlické Záhoří 

Adresa: Orlické Záhoří 22, PSČ 517 64 

Telefon: +420 493 034 209 

E-mail: zs.orlickezahori@email.cz 

IČO: 

Datová schránka: 

28859235 

eg7pm27 

Web: https://zsams-orlickezahori.webnode.cz/ 
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Obrázek 11 – ZŠ a MŠ Orlické Záhoří 

 

Základní a Mateřská škola Orlické Záhoří je školou rodinného typu. Mateřskou školu 

tvoří jedna třída. Její prostředí vybízí k rodinnému způsobu výchovy a maximálnímu 

individuálnímu přístupu. Cílem naší mateřské školy je vychovávat zdravé, šťastné a 

sebevědomé děti. 

 

Základní škola je školou malotřídní s 1. - 5. ročníkem. Vzhledem k počtu žáků si 

můžeme dovolit individuální přístup a lépe tak s žáky pracovat podle jejich individuálních 

potřeb. Škola má k dispozici asistentku pedagoga. 

 

Základní a mateřská škola jsou v těsném kontaktu, spolupracují a podílejí se na celé 

řadě akcí, což pomáhá klidnému přestupu dětí z mateřské školy do školy základní. 

 

Součástí školy je také školní družina a školní jídelna.  

 

4.6.3. Zaměstnanost 

V Orlickém Záhoří žilo v roce 2011 185 obyvatel, z toho 98 ekonomicky aktivních. 

Necelých 86 % pak bylo zaměstnaných. Nyní dosahuje míra nezaměstnanosti 3,1 %. Vývoj 

zaměstnanosti má tedy příznivý vývoj. 
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 V okrese Rychnov nad Kněžnou dosáhl podíl nezaměstnanosti v roce 2016 v průměru 

1,66 %, čímž se řadí mezi okresy s nejnižší mírou nezaměstnanosti v České republice. 

Největší zaměstnavatelem je Škoda Auto v Kvasinách. 

 

Také v Orlickém Záhoří existují zaměstnavatelé. Jedná se přímo o Obec Orlické 

Záhoří, která zaměstnává zaměstnance přímo na obecním úřadě a další pracovníky 

zaměstnané v institucích zřízených obcí. Hojně zastoupeným zaměstnáním je práce v lese. 

Další pracovní místa poskytují místní podnikatelé. Z Orlického Záhoří velká část 

zaměstnaných obyvatel vyjíždí mimo obec a to nejčastěji do průmyslové zóny v Kvasinách.  

K 31. 12. 2017 bylo v obci Orlické Záhoří registrováno celkem 68 podnikatelských subjektů, 

z toho 46 fyzických osob a 21 právnických osob. Největší podíl registrovaných podnikatelských 

subjektů zaměřuje svou činnost na oblast Zemědělství, lesnictví, rybářství, celkem 41 % 

z celkového počtu podniků se zjištěnou aktivitou. 

 
Graf 10 : Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti 

 

 

4.7. Hospodářství a životní prostředí 

Katastrální území obce Orlické Záhoří dosahuje celkové výměry 2 915,03 ha. Zhruba 

69 % zaujímá nezemědělská půda, jejíž převážnou část tvoří lesní porosty. Ty tvoří 65 % a 30 

% pak trvalý travní porost. Na území obce se nachází 11,22 ha orné půdy. 

 

Území obce se vyznačuje malou hustotou osídlení (6 osob / km2), migrací mladší 

kvalifikované populace od větších měst a nízkým počtem narozených dětí.  
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Graf 11: Druhy pozemků k 31.12.2017 

 

Královéhradecký kraj lze charakterizovat jako zemědělsko-průmyslový s bohatě 

rozvinutým cestovním ruchem. Průmysl je soustředěn do velkých měst, intenzivní zemědělství 

do oblasti Polabí. V zemědělství převažuje v rostlinné výrobě pěstování obilovin (pšenice, 

ječmen), řepky a kukuřice, významná je též produkce cukrovky a pěstování ovoce (zejména 

jablek, rybízu, třešní a višní) a zeleniny (mrkev, cibule, zelí). V živočišné výrobě se jedná 

především o chov skotu a prasat. V průmyslu převažuje z odvětvového hlediska podle počtu 

zaměstnanců zpracovatelský průmysl, v jeho rámci pak výroba motorových vozidel, výroba 

elektrických zařízení a textilní výroba. V České republice však kraj nepatří mezi rozhodující 

průmyslové oblasti, podíl na tržbách průmyslových podniků v roce 2015 činil 4,2 %. 

 

Při hranicích s Polskem se rozvíjí mnoho forem přeshraniční spolupráce. 

 

Obec se rozkládá se v Orlickozáhorské brázdě, na pravém břehu řeky Divoké Orlice, 

při státní hranici s Polskou republikou. Orlickozáhorská brázda je údolí a geomorfologický 

okrsek Orlických hor, který odděluje jejich hlavní hřbet od sousedních hor Bystřických. 

Orlickozáhorská brázda náleží do geomorfologického celku Orlické hory a podcelku Deštenská 

hornatina. Dlouhá je asi 16 kilometrů a je orientována ve směru severozápad - jihovýchod. 

Počátek se nachází na Černém potoku severně od osady Bedřichovka, konec pak u obce 

Neratov. Dělí se na dvě samostatné části, které od sebe odděluje bezejmenný příčný potok na 

jižním okraji obce Orlické Záhoří. Severně od něj se nachází plošší Bedřichovecká část, jižně 

uzavřenější Neratovská část. Západně je brázda ohraničena hlavním hřebenem Orlických hor, 
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konkrétně sousedními okrsky Deštenský hřbet, Kunštátský hřbet a Anenský hřbet. Východně 

je ohraničena Bystřickými horami. Osu brázdy tvoří tok Divoké Orlice, kterým je současně 

vedena i česko-polská státní hranice. Bedřichoveckou část vyplňuje rozsáhlá luční enkláva, v 

Neratovské části se střídají luční enklávy menší velikosti s pásy zalesněnými převážně 

hospodářskými smrčinami. Status přírodních rezervací získaly podmáčené a rašelinné louky 

zejména v severním zakončení brázdy (Bedřichovka, Trčkovská louka, Hraniční louka a Velká 

louka, v jižním zakončení pak Neratovské louky). Česká část brázdy se nachází na území 

CHKO Orlické hory. 

 

Orlické Záhoří leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Na území obce se nachází 

vícero maloplošných chráněných území: národní přírodní památka Trčkov, přírodní rezervace: 

Bedřichovka, Hraniční louka, Komáří vrch, Trčkovská louka, a přírodní památky: U Kunštátské 

kaple a Velká louka. U rybníka v centru obce lze pozorovat unikátní žabí výlez a rybí přechod. 

Trčkov je národní přírodní rezervace ev. č. 730 poblíž obce Orlické Záhoří v okrese 

Rychnov nad Kněžnou. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Orlické hory. Důvodem 

ochrany je zbytek přirozeného smíšeného porostu dřevin autochtonní provenience v Orlických 

horách.  

Bedřichovka je přírodní rezervace ev. č. 732 u části Bedřichovka obce Orlické Záhoří 

v okrese Rychnov nad Kněžnou. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Orlické hory. 

Rezervace je rozdělena do dvou částí, z nichž východní leží u hranice s Polskem. V rezervaci 

byly zjištěny tyto chráněné a ohrožené druhy: prstnatec májový, prvosenka vyšší, úpolín 

evropský, kozlík dvoudomý, růže alpská, bledule jarní. Zoologicky je rezervace zajímavá 

výskytem 67 druhů ptáků: např.: krahujec obecný, jestřáb lesní, čáp černý, moták pilich, hýl 

rudý, chřástal polní. Ze savců se vyskytuje silně ohrožený rejsek horský, z obojživelníků čolek 

horský a obecný, skokan hnědý a ostronosý, ropucha obecná, z plazů užovka obojková a zmije 

obecná. 

Hraniční louka je přírodní rezervace ev. č. 735 poblíž obce Orlické Záhoří v okrese 

Rychnov nad Kněžnou. Důvodem ochrany je rašelinná louka s bohatou květenou v nivě 

Černého potoka. 

 

Komáří vrch je přírodní rezervace ev. č. 574 poblíž obce Orlické Záhoří v okrese 

Rychnov nad Kněžnou. Důvodem ochrany je horská bučina na hřebeni Orlických hor. 
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Trčkovská louka je přírodní rezervace ev. č. 

733 poblíž obce Orlické Záhoří v okrese Rychnov nad 

Kněžnou. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO 

Orlické hory. Důvodem ochrany je zachovat 

podmáčenou louku s vlastními rašelinnými 

neohraničenými prameništi, bohatou botanicky: 

arnika, prstnatec Fuchsův a májový, kruštík širolistý, 

suchopýr úzkolistý; a také zoologicky: jestřáb lesní, 

čáp černý, hýl rudý, pěnice černohlavá a hnědokřídlá, 

čolek horský a obecný, skokan hnědý a ostronosý, 

ropucha obecná a zmije obecná. 

 

Přírodní památka U Kunštátské kaple se 

nachází v chráněné krajinné oblasti Orlické hory, 

jihozápadně od Orlického Záhoří, mezi JV vrcholem 

hory U Kunštátské kaple a Kunštátskou kaplí. Byla 

zřízena v roce 1973 na ploše o rozloze 2,86 ha. Cenné 

je zejména z floristického hlediska, vytvořilo se zde 

mechové a bylinné patro se zvláště chráněnými druhy 

typickými pro společenstva rašelinišť, jako je rosnatka 

okrouhlolistá, bradáček srdčitý, kyhanka sivolistá, 

ostřice bažinná nebo prstnatec Fuchsův. Ze živočichů se vyskytuje tyrfobiontní slíďák 

rašelinný. 

Velká louka je přírodní památka ev. č. 734 poblíž obce Orlické Záhoří v okrese Rychnov 

nad Kněžnou. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Orlické hory. Důvodem ochrany je 

rašelinná louka s bohatou květenou. 

Krajina území Orlického Záhoří a okolí jsou silně ovlivněny vlivy CHKO Orlické hory. V 

uvedeném prostoru se neevidují překračovaní hygienických norem znečištění ovzduší, 

prašnosti ani hluku. Stav životního prostředí je zde velice dobrý. Pracovníci obce se pravidelně 

starají o údržbu a čistotu obce.  

 

Obec se nachází v údolí řeky Divoká Orlice, která zároveň tvoří přírodní hranici mezi 

Českou a Polskou republikou.  V obci se nachází víceúčelová vodní nádrž. Celé území se 

nachází v chráněné zóně CHOPAV. 

 

Odpadové hospodářství zajišťují technické služby obce S.O.M. spol. s r.o.. V obci je 

volně přístupné sběrné místo, ve kterém mohou občané a chalupáři zanechat odpad. Jsou zde 

Obrázek 12 - Trčkov 

Obrázek 13 - Přírodní památka U 
Kunštátské kaple 
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kontejnery na papírové, plastové, skleněné a kompozitní obaly. Počet kontejnerů na tříděný i 

směsný odpad jsou nedostačující a je potřeba pořídit další. Odpad dále zpracovává EKOLA 

České Libchavy. 

 

4.8. Památky a architektura 

 

4.8.1. Kostel sv. Jana Křtitele 

Dominantou obce je pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1754–1763, kterému 

předcházel kostel dřevěný, uváděný už v roce 1612. Kostel je jednolodní, obdélníkový se 

zaoblenými rohy. Hranolová věž se šindelovou střechou přiléhá k pravoúhlému presbytáři. Lze 

zde spatřit fresky z 2. poloviny 19. století. Zařízení kostela je barokně-klasicistní, pocházející 

z doby kolem roku 1770. Hlavní oltář se sochami sv. Jana Nepomuckého, Zikmunda, Václava 

a Vojtěcha je zajímavým dokladem uctívání českých národních světců v poněmčeném 

pohraničí. Můžeme zde vidět i malý obraz Madony s Ježíškem. V lodi jsou dva 

pseudorománské oltáře. U kostela se nachází jednolodní, obdélníková, plochostropá márnice 

se šindelovou valbovou střechou, údajně je to zdejší původní kostel. Pozdně gotická Kalvárie 

z roku 1500 byla přenesena do kostela sv. Kříže v Klášterci nad Orlicí – původně stála v 

márnici na hřbitově. Od roku 2007 je kostel v majetku obce, která jej postupně opravuje. Kostel 

je chráněn jako národní kulturní památka České republiky. Od roku 2018 zpřístupněna věž 

kostela, která slouží na vyhlídkové místo. Pravidelně se zde konají bohoslužby, ale také různé 

kulturní akce – celoroční výstavy, adventní koncerty apod. 

 

 
Obrázek 14 – Kostel sv. Jana Křtitele 
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Na hřbitově u kostela se nachází jednolodní, obdélníková, plochostropá márnice se 

šindelovou valbovou klenbou, která je údajně částí původního kostela. Původně v ní byla 

umístěna pozdně gotická Kalvárie z roku 1500, která byla přenesena do kostela sv. Kříže v 

Klášterci nad Orlicí. 

 
Obrázek 15 - Areál hřbitova 

 

4.8.2. Kaple Navštívení Panny Marie v Černé Vodě 

Kaple z r. 1850, vysvěcena v následujícím roce. V r. 1870 byla kaple nákladem obce 

opravena. R. 1916 došlo k odebrání jednoho zvonu pro válečné účely. R. 1917 byl odebrán i 

druhý zvon. 

 
Obrázek 16 - Kaple v Černé Vodě 
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4.8.3. Linie lehkého opevnění 

Linie lehkého a těžkého opevnění s pěchotními sruby R-S 90/I a R-S 90/II a 

dělostřeleckou pozorovatelnou R-S 91 budovaná v rámci systému československého 

opevnění na obranu před nacistickým Německem. 

 
Obrázek 17 - Linie lehkého opevnění 

 

4.8.4. Kaplička sv. Václava v Bedřichovce 

Malá kaplička zasvěcená sv. Václavu na sjezdovce u Bedřichovky. Nápis nad 

vchodem: Sv. VÁCLAVE Nedej zahynouti nám ni budoucím. 

 

 
Obrázek 18 – Kaplička sv. Václava v Bedřichovce 
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4.9. Technická a dopravní infrastruktura 

Vybavenost technickou infrastrukturou v Orlickém Záhoří je na dobré úrovni.  

 

Zásobování vodou: Vodovod - je napojen na místní zdroje, lokality možno napojit na 

stávající vodovod vedoucí podél komunikace II/311. Provoz vodovodu zajišťují technické 

služby obce S.O.M. spol. s r.o. 

Kanalizace: obec nemá soustavnou kanalizační síť, jednotlivé objekty mají žumpy 

nebo septiky, tudíž bude třeba vyřešit odvod odpadních vod lokálně v předmětné ploše. 

Obcí prochází elektrické vedení VN 35kV a nachází se zde transformační stanice 

VN/NN.  

Obec není plynofikována a vzhledem k charakteru zástavby se s plynofikací ani 

neuvažuje. 

Obec nemá centrální vytápění, vytápění si obyvatelé řeší individuálně pomocí elektřiny 

nebo jiným zdrojem. Obecní budovy jsou vytápěny pelektami. 

 

Chodníky jsou vybudovány pouze v centru obce u budovy obecního úřadu a přilehlých 

bytových domů. Jejich technický stav je celkově špatný. Ve většině obce chodníky zcela chybí. 

 

Orlickým Záhořím probíhá silnice II/311, která vesnici spojuje s okolními obcemi. 

Vlastníkem je Královéhradecký kraj. Stav silnice je uspokojivý. Místní komunikace jsou 

z velké části ve špatném stavu a potřebují opravu (Cesta na Pěticestí a další). V obci je silniční 

hraniční přechod do Polska pro pěší, cyklisty, osobní vozidla a autobusy. Nejbližší čerpací 

stanice je buď v Rokytnici v Orlických horách, nebo v Deštném v Orlických horách. 

 

Autobusová doprava slouží především k přepravě obyvatel za prací a dětí do škol. 

Autobusová doprava je také využívána k přepravě za specializovanými doktory. Vzhledem 

k rozlehlosti obce se zde nachází devět autobusových zastávek, na kterých zastavuje celkem 

šest linkových autobusů, které zajišťují přímé spojení s Deštným v Orlických horách, Novým 

Městem nad Metují, Litomyšlí, Borohrádkem nebo Rokytnicí v Orlických horách. V letní 

turistické sezóně do obce zajíždí cyklobusy. 

    Nejbližší železniční stanice Rokytnice v Orlických horách ležící na trati č. 023 (Rokytnice 

v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí) je vzdálena 13 km. 

Veřejné vnitrostátní letiště Žamberk je vzdálené cca 20 km, mezinárodní letiště 

Pardubice vzdálenost cca 60 km. 

Labská vodní cesta (Pardubice) - Chvaletice - Mělník - Hřensko - SRN, nejbližší 

veřejný přístav Týnec nad Labem vzdálený zhruba 85 km. 
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4.10. Kultura, sport a volný čas 

Obec má bohatý kulturní a společenský život. Obec společně s MŠ a ZŠ Orlické Záhoří 

a Sdružením Za horami každoročně pořádá několik tradičních akcí: 

 

1) závod na saních rohatých 

2) masopustní veselí 

3) maškarní karneval 

4) pálení čarodějnic 

5) vernisáž výstavy 

6) pouťové oslavy 

7) Orlicko-bystřický putovní pohár 

8) Kunštátský drvoštěp 

9) Pašerácká stezka 

10) Drakiáda 

11) Adventní koncert, jarmark 

12) Poznávací výlety pro obyvatele obce 

 

V Orlickém Záhoří funguje Sbor dobrovolných 

hasičů. Jedná se o neziskovou organizaci 

s vlastní identitou a hospodařením. 

Podporována je obcí Orlické Záhoří. Organizace 

funguje velmi dobře a ve své oblasti se rozvíjí. 

Každoročně se členové účastní školení a 

cvičení, včetně mezinárodních. Spolupráce 

s hasiči z polské strany hranice je na velice 

dobré úrovni. 

V Orlickém Záhoří dále působí sdružení 

Za horami Orlické Záhoří, z.s., které se věnuje rozvoji občanské společnosti pořádáním 

různých vzdělávacích programů pro dospělé (přednášky, semináře, workshopy). 

     Jedním z jeho dalších cílů je naplňovat volný čas dětí a mládeže žijících za vrcholky 

Orlických hor. V daném prostředí – vzdáleném od měst a možností, více než bývá v dnešní 

době běžné, je to úkol velmi důležitý a ne zrovna lehký.  

     Děti žijící za horami mají do zájmových kroužků i za kulturou a dalším vyžitím do 

okolních měst celkem daleko a dopravní obslužnost není zdaleka dostačující. Občanské 

sdružení se tedy snaží zajistit i akce, které by dětem umožnily užívat si stejných radostí jako 

děti na druhé straně Orlických hor. 

Obrázek 19 - Kunštátský drvoštěp 

Obrázek 20 - Orlicko-Bystřický putovní pohár 
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Mezi tradiční akce, které sdružení pořádá, patří Drakiáda, Pašerácká stezka a 

Maškarní karneval. Pro děti a mládež organizuje rybářský a keramický kroužek. 

 
Obrázek 21 - Rybářský kroužek 

  

V obcí působí také Jezdecký klub Orlické Záhoří stáje Ekolife. Jezdecký klub 

poskytuje jezdecký výcvik pro začátečníky i pokročilé a ustájení koní. V nabídce je také 

projížďka kočárem. 

 

Volný čas mohou obyvatelé obce trávit na následujících místech: 

 vodní nádrž pod kostelem 

 dětské hřiště u školy 

 hřiště v centru obce 

 hotel Kunštát – venkovní bazén 

 penzion Černá Voda 

 penzion U Cvrčků – krytý bazén 

 naučné stezky, cyklostezky, lyžařské běžecké trasy 

 nasvícený lyžařský běžecký okruh v Jadrné 

 skiareály – Jadrná, Bedřichovka, Černá Voda 

 údolí Divoké Orlice 
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Obrázek 22 – Vodní nádrž pod kostelem 

 

 
Obrázek 23 - Údolí Divoké Orlice v Bedřichovce 

4.11. Členství 

 

Obec Orlické Záhoří je členem Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – 

Euroregionu Glacensis, Dobrovolného svazku obcí „Region Orlické hory“, Mikroregionu 

Rychnovsko, Místní akční skupiny Splav a Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. 
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5. Shrnutí východisek pro strategii rozvoje 

 

5.1. Vyhodnocení 

Obec Orlické Záhoří je tvořena jednou místní částí a rozkládá se na 5 katastrálních 

územích. Celková katastrální výměra obce je 29,14 km2, 65 % této výměry tvoří lesní pozemky. 

Orlické Záhoří spadá do působnosti obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou.  

Obec Orlické Záhoří má zpracovanou Územně plánovací dokumentaci. Území obce 

Orlické Záhoří je řešeno v rámci Územního plánu velkého územního celku Orlické hory a 

podhůří. Pro obec Orlické Záhoří vyplývají omezení související s polohou v rámci CHKO Orlické 

hory a s následujícími prvky zasahujícími do řešeného území: Ptačí oblast Orlické Záhoří – 

Natura 2000, Evropsky významná lokalita Zaorlicko – Natura 2000, prvky ÚSES regionálního a 

nadregionálního charakteru, evropsky významná lokalita Divoká Orlice, přírodní rezervace, 

CHOPAV Orlické hory.  

Obec Orlické Záhoří patří do oblasti s tradicí zemědělské výroby, na kterou navazují i 

soukromí podnikatelé a zemědělci. Dominantu však zaujímá podnikání v oblasti cestovního 

ruchu. 

Ekonomická aktivita v Orlickém Záhoří je tvořena především obyvateli zaměstnanými, 

žije a funguje zde i několik menších zaměstnavatelů v oblasti zemědělství a cestovního ruchu. 

Podíl nezaměstnaných v obci dosahoval v roce 2016 hodnoty 3,1 %. V současné době jsou 

zde 4 uchazeči o zaměstnání.  

Počet nových domů neustále pozvolna roste. Převážně se však budují objekty, které 

slouží pro rekreační účely. 

Z Orlického Záhoří je dobrá dopravní dostupnost ve směru Rychnov nad Kněžnou i ve 

směru Bystrzyca Kłodzka nebo Rokytnici v Orlických horách. Vzhledem k odlehlosti obce volí 

obyvatelé ve většině případu dopravu vlastními vozidly. Veřejná doprava zde sice funguje, ale 

intervaly linkových spojů nejsou příliš časté. V létě do obce zajíždí cyklobusy. 

V obci žije nejvíce lidí s nižším vzděláním. 

V Orlickém Záhoří funguje Základní škola i Mateřská škola. Základní škola poskytuje 

vzdělání od 1. do 5. třídy. Dále se zde nachází ordinace praktického lékaře pro děti i dospělé. 

V obci je dále pošta, turistické informační centrum, knihovna a obchod. 

Technická a dopravní infrastruktura celkově není úplně vyhovující. Stávající 

infrastruktura z části vyžaduje rekonstrukci (místní komunikace, veřejné osvětlení) a v části 

obce zcela chybí napojení na vodovod. Ve špatném stavu jsou chodníky, v některých místech 

zcela chybí. 
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Obec Orlické Záhoří má velmi dobrý potenciál pro cestovní ruch. Rozvinutá je zejména 

zimní turistická nabídka. Obec zajišťuje úpravu lyžařských běžeckých tras, od roku 2017 je 

v provozu nasvícený lyžařský běžecký okruh v Jadrné. Chybí potřebná infrastruktura, která by 

zajistila přesun turistů na vrcholové partie Orlických hor. 

Kulturní, společenský a volnočasový život v obci je dostačující, ale by dobré rozšířit 

nabídku pro trávení volného času.  

Obec má zajištěn sběr i svoz komunálního i nebezpečného odpadu.  

 

5.2. SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

- velká úspěšnost využívání dotačních titulů 

- velmi dobře rozvinutá přeshraniční 

spolupráce s partnerskými gminami 

- základní a mateřská škola v obci 

- hasičský sbor, informační centrum, 

knihovna 

- pozvolný růst počtu obyvatel 

- výstavba nových rodinných domů 

- téměř nulová nezaměstnanost 

- nevelká vzdálenost od zóny Kvasiny 

- venkovský ráz krajiny 

- schválený Územní plán obce 

- fungující péče o veřejné prostranství 

- starousedlíci 

- turistické zajímavosti – kostel sv. Jana 

Křtitele, osvětlený lyžařský běžecký okruh, 

skiareály Jadrná, Bedřichovka a Černá 

Voda, linie lehkého opevnění, turistické trasy 

- chráněná krajinná oblast Orlické hory 

- ordinace praktického lékaře, pošta a 

obchod přímo v obci 

- průtahová silnice obcí v dobrém stavu 

- podnikatelé v obci 

- spolková činnost obyvatelstva – hasiči, 

sdružení Za horami Orlické Záhoří 

- poměrně velká vzdálenost od větších měst 

- nízký počet žáků MŠ a ZŠ 

- malý počet pracovních míst 

- stěhování mladých do měst 

- špatný stav hřiště u MŠ a ZŠ 

- budovy MŠ a ZŠ ani obecního úřadu nejsou 

bezbariérové 

- nevyužitý turistický potenciál 

- chátrající objekty – budova bývalé 

peletkárny 

- špatný stav místních komunikací ve 

vlastnictví obce 

- špatný stav veřejného osvětlení v 

Bedřichovce 

- nezájem obyvatel o místní knihovnu 

- absence vodovodu v místní části Jadrná 

- nedostatek kontejnerů na komunální a 

tříděný odpad 

- špatný stav chodníků 

- chybějící technika k údržbě veřejných 

prostor – sečení luk, příkopů, v zimě 

odklízení sněhu, námraz apod. 

- chybějící technika k údržbě běžeckých tras, 

které nelze upravovat rolbou 

- nedostatečné počet startovacích bytů pro 

mladé 
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Příležitosti Hrozby 

- úprava nebezpečného místa při vstupu do 

ZŠ a MŠ a vybudování bezbariérového 

přístupu do školy 

- obnova dětského hřiště u ZŚ a MŠ 

- podpora udržení služeb přímo v obci – 

pošty, informačního centra, lékařů, obchodu, 

pohostinství 

- rekonstrukce budovy obecního úřadu a její 

rozšíření o bytové jednotky 

- příprava a realizace projektu na vybudování 

lanové dráhy v Jadrné 

- spolupráce s místními spolky, podpora 

společenského života, povzbuzení obyvatel 

ke spolupráci a aktivnímu životu 

- revitalizace veřejného osvětlení s cílem 

úspor elektrické energie 

- odkoupení objektu bývalého peletkárny a 

její přestavba na environmentální centrum 

s třídírnou a druhotným zpracováním 

odpadů 

- vybudování vodovodu v místní části Jadrná 

- zhoršování technického stavu objektů ve 

vlastnictví obce 

- nedostatek finančních prostředků na 

investiční i neinvestiční aktivity obce 

- nespokojenost obyvatel a jejich stěhování 

mimo obec 

- snížení počtu žáků MŠ a ZŠ – neschopnost 

obce dotovat její provoz 

- omezení příjmů rozpočtu obce ze státního 

rozpočtu v důsledku úsporných opatření 

státu 

- pokračující zhoršování už nyní špatné 

dopravní obslužnosti veřejnou dopravou 

- snižování životní úrovně obyvatel 

- odchod mladých lidí za prací 

- nesoudržnost obyvatel s venkovem 

- nevyřešení nakládání s odpady 

- stárnutí obyvatelstva 

- omezení provozu v průmyslové zóně 

Kvasiny by vedlo k navýšení míry 

nezaměstnanosti 
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6. Strategie rozvoje obce 

 

6.1. Vize rozvoje a priority obce Orlické Záhoří 

Vize rozvoje obce Orlické Záhoří byla stanovena na základě vyhodnocení stávajícího 

profilu obce. Záměrem je využít potenciál (příležitosti) k eliminaci či odstranění slabých stránek 

obce a k posílení stránek silných. Zároveň hrozby proměnit příležitosti pro rozvoj budoucí. 

 

Vize rozvoje obce 

Obec Orlické Záhoří se v roce 2023 bude prezentovat jako obec s typickým 

venkovským rázem poskytující však moderní žití občanů v každém věku spočívající v kvalitní 

infrastruktuře, úplné občanské vybavenosti, životu příjemným životním prostředím a v bohatém 

společenském a volnočasovém vyžití a dále jako obec s turistickým zázemím vhodná pro 

návštěvu tuzemskými i zahraničními návštěvníky. 

 

 

Za účelem naplnění vize rozvoje obce byly stanoveny následující priority: 

 Občanská vybavenost 

 Technická a dopravní infrastruktura 

 Péče o životní prostředí a krajinu 

 Obnova tradic, kulturního dědictví a památek 

 Posílení potenciálu turistické oblasti 

 

Realizace prioritních oblastí bude probíhat v souladu s Územním plánem obce Orlické 

Záhoří. 

 

6.2. Návrh opatření 

6.2.1. Občanská vybavenost 

Občanskou vybavenost obce nyní tvoří: 

 Budova obecního úřadu se zdravotním střediskem, knihovnou a turistickým 

informačním centrem 

 Základní a Mateřská škola 

 Hasičská zbrojnice 

 

Rozsah občanské vybavenosti je dostačující potřebám obyvatelstva. Proto je navržena 

pouze technická obnova stávajících objektů. 
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Budova obecního úřadu se zdravotním střediskem, knihovnou a turistickým 

informačním centrem 

Budova vyžaduje celkovou rekonstrukci. Počítá se s vybudování nástavby, ve které by 

vznikly nové bytové jednotky, budova potřebuje kompletní zateplený, částečnou opravu 

střechy. Budova nedisponuje bezbariérovým přístupem. Ve vnitřních prostorách je potřeba 

provést udržovací práce jako je výmalba. Celkovou rekonstrukci a modernizaci si zasluhuje 

také zasedací místnost, která je zastaralá. 

 

Základní škola a Mateřská škola 

Základní škola má nové zateplení a dřevěná okna. I vnitřní prostory jsou postupně 

modernizovány. Je potřeba v této modernizaci dále pokračovat, aby škola udržela standard. 

Revitalizaci vyžaduje zejména okolí školy. Je potřeba vyřešit bezbariérový přístup do budovy, 

nebezpečné místo před hlavním vchodem, kde bezprostředně navazuje komunikace II/311. 

Obnovu vyžaduje dětské hřiště a prostory za školní budovou. 

 

Hasičská zbrojnice 

Budova je v dobré stavu, v současné době nevyžaduje žádné stavební úpravy. 

 

Obci chybí vlastní zázemí pro parkování techniky, proto by chtěla odkoupit budovu 

bývalé peletkárny, ve které byla umístěna veškerá technika. Přesunulo by se sem také sběrné 

místo a tříděný odpad by byl dále zpracováván. K tomu bude nutné zakoupit potřebnou 

techniku – drtičku plastů, lis, apod.  

 

 

6.2.2. Technická a dopravní infrastruktura 

V oblasti technické a dopravní infrastruktury je navrhováno soustředit se na tato 

témata: 

 Vodovod 

 Veřejné osvětlení 

 Bezpečnostní řešení u školy 

 Místní komunikace 

 

Vodovod 

V současné době na území obce částečně chybí. Do budoucna by zcela vyřešila odvod 

splašků. Její realizace je však finančně velmi náročná a je potřeba řádné přípravy projektu a 

získání dotačních prostředků. Nejakutnější situace je v Jadrné, kde není na vodovod napojeno 

80 domů. 
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Veřejné osvětlení 

Z důvodu naprosto nevyhovujícího technického stavu navrhuje provést výměnu 

veřejného osvětlení v místní části Bedřichovka. Dále navrhuje se provést pasportizaci 

veřejného osvětlení v celé obci a vyhodnocení jeho stavu. 

 

Bezpečnostní řešení u školy 

Prostor před budovou školy, který bezprostředně navazuje, na čím dal frekventovanější 

komunikaci II/311, je velmi nebezpečný. Vzhledem k malému prosto hrozí vběhnutí dětí do 

vozovky. Navrhuje se vybudování ochranné zídky a bočního bezbariérového vstupu do školy. 

 

Místní komunikace 

Je potřeba vyhodnotit stav místních komunikací a navrhnout a provést rekonstrukci, 

např. cesta na Pěticestí a další. 

 

 

6.2.3. Obnova tradic, kulturního dědictví a památek 

V obci Orlické Záhoří je neustálá snad o oživování tradic. Obec pořádání každoročně 

tradiční akce jako masopustní veselí, adventní koncerty atd. Navrhuje se pokračovat v konání 

těchto akcí, prohlubovat tradice, ale také vytvářet nové. Bylo by vhodné, aby v konání akcí 

nadále spolupracovala obec, škola a místní spolky. V případě možnosti se navrhuje 

financování akcí z dotačních prostředků. 

Největší kulturní památkou je kostel sv. Jana Křtitele. Navrhuje se nadále tuto kulturní 

památku udržovat v co nejlepším stavu, postupně jej opravovat a využívat k nejrůznějším 

kulturním a společenským akcím. Na rekonstrukce se navrhuje využít dotační prostředky. 

Celkovou rekonstrukci by si zasloužily také drobné sakrální památky, kterých je na 

území obce několik desítek. Navrhuje se provést monitoring stavu jednotlivých památek a 

připravit projekt vhodný pro získání dotačních prostředků. 

 

6.2.4. Posílení potenciálu turistické oblasti 

Obec Orlické Záhoří disponuje několika místy, která tvoří silný potenciál turistické 

oblasti. Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele, který se nachází v centru obce. Na území 

obce jsou naučné stezky, turistické trasy, pravidelně udržované lyžařské běžecké trasy, 

cyklotrasy, vodní nádrž, nasvícený lyžařský běžecký okruh a další. Ve vrcholových partiích 

Orlických hor se nachází linie lehkého opevnění, které je však obtížně dostupné. Návrhem je 

vybudovat potřebnou infrastrukturu sloužící k zpřístupnění stávajících turistických atraktivit a 
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zároveň rozšířit nabídku cestovního ruchu o další atraktivity, které by zde udrželi návštěvníka 

na více dní. Jednalo by se zejména o: 

- výstavba lanové dráhy a parkoviště v Jadrné 

- rozšíření stávající lyžařských běžeckých tras 

- vybudování nových turistických tras směřovaných na rodiny s dětmi 

- vytvoření samoobslužného informačního centra 

- tvorba atraktivních produktů cestovního ruchu 

- vybudování systému zasněžování nasvíceného lyžařského běžeckého okruhu 

 

6.3. Aktivity rozvoje obce Orlické Záhoří 

V rámci naplnění prioritních oblastí strategického rozvoje obce Orlické Záhoří byly k 1. 

5. 2018 navrženy k přípravě a realizaci v období let 2018-2023 následující projekty: 

 Občanská vybavenost 

− Zateplení a nová fasáda objektu obecního úřadu 

− Vybudování nástavby objektu obecního úřadu 

− Oprava střechy objektu obecního úřadu 

− Úprava prostranství před Základní a Mateřskou školou (hlavní vchod) 

− Úprava zahrady Základní a Mateřské školy 

− Revitalizace hřiště u Základní a Mateřské školy 

− Odkoupení budovy bývalé peletkárny 

 

 Technická a dopravní infrastruktura 

− Vybudování vodovodu v Jadrné 

− Bezpečnostní řešení u školy 

− Revitalizace veřejného osvětlení 

− Rekonstrukce a opravy místních komunikací 

 

 Obnova tradic, kulturního dědictví a památek 

− pořádání kulturních a společenských akcí 

− postupná rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele 

 

 Posílení potenciálu turistické oblasti 

− výstavba lanové dráhy a parkoviště v Jadrné 

− rozšíření stávající lyžařských běžeckých tras 

− vybudování nových turistických tras směřovaných na rodiny s dětmi 

− vytvoření samoobslužného informačního centra 
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− tvorba atraktivních produktů cestovního ruchu 

− vybudování systému zasněžování nasvíceného lyžařského běžeckého 

okruhu 

 

Jelikož Strategický plán rozvoje obce je živým dokumentem, který bude dle potřeb a 

podnětů vedení obce, soukromé i veřejné sféry a občanů aktualizován, je tento výčet projektů 

informativní.  

 

6.4. Akční plán pro rok 2019 

Akční plán shrnuje prioritní projekty, které má v plánu obec zrealizovat v roce 2019. Na 

jednotlivé projekty bude žádat o podporu z národních fondů i fondů EU. Akční plán byl 

schválen zastupitelstvem obce Orlické Záhoří dne 15. 1. 2019. 

 

Seznam plánovaných projektů:  

       - podpora turistického informačního centra  

- úprava lyžařských běžeckých tras v obci Orlické Záhoří a jejím okolí v zimní turistické sezóně 

2019/2020 

- nákup kontejnerů na tříděný odpad 

- zajištění akceschopnosti JSDH Orlické Záhoří – rozšíření řidičského oprávnění z typu B na 

typ C 

- odkup a rekonstrukce budovy bývalé peletkárny 

- rekonstrukce zastřešení ohradní zdi hřbitova  

- vybudování parkoviště – sever 

- vybudování lanové dráhy 

- vybudování kamerového systému v obci 

- pořádání kulturně-společenských akcí 

- výsadba aleje v Černé Vodě 

- zakoupení vybavení hasičům k řešení krizových situací 

- dostavba vodovodu v Jadrné 

 

6.5. Akční plán pro rok 2020 

Akční plán shrnuje prioritní projekty, které má v plánu obec zrealizovat v roce 2020. Na 

jednotlivé projekty bude žádat o podporu z národních fondů i fondů EU. Akční plán byl 

schválen zastupitelstvem obce Orlické Záhoří dne 19.12.2019. 

 

 



Strategický plán rozvoje obce Orlické Záhoří na období let 2018 - 2023 

 

Aktualizováno ke dni 19.12.2019       Strana 45 z 46 

 

Seznam plánovaných projektů:  

       - podpora turistického informačního centra – přesun do větších prostor  

- úprava lyžařských běžeckých tras v obci Orlické Záhoří a jejím okolí v zimní turistické sezóně 

2020/2021 

- rozšíření lyžařských běžecký tras – trasy, které nelze upravovat rolbou 

- nákup kontejnerů na tříděný odpad 

- nákup techniky pro snížení objemu odpadu  

- rekonstrukce budovy bývalé peletkárny 

- rekonstrukce zastřešení ohradní zdi hřbitova  

- vybudování parkoviště – sever 

- vybudování lanové dráhy 

- rozšíření kamerového systému v obci 

- pořádání kulturně-společenských akcí 

- výsadba stromů 

- zakoupení vybavení hasičům k řešení krizových situací 

- návrat zvonu do kostela sv. Jana Křtitele 

- podvlečení trámů v kostele sv. Jana Křtitele 

- nákup čtyřkolky se sněžnými pásy včetně vybavení pro úpravu lyžařských běžeckých tras, 

které nelze upravovat rolbou 

- rozvíjení česko-polské spolupráce 

- podpora místní prodejny 

- vybudování bezbariérového vstupu do budovy ZŠ a MŠ Orlické Záhoří 

- vytvoření česko-polské knihovny 

- propagace obce jako turistické destinace 

- vytvoření veřejné historicko-naučné expozice 
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7. Závěr 

 

V rámci Strategického plánu rozvoje obce na období let 2018 - 2023 jsou definovány 

základní priority rozvoje obce pro období následujících 5 let. Jejich vlastní realizace je závislá 

na zdrojích financování.  Zde je počítáno s kombinací zdrojů z Fondů Evropské unie pro 

období 2014 -2020 a zdrojů ze státního rozpočtu, krajského rozpočtu i z rozpočtu obce.  

 

Je patrné, že objem finančních prostředků přesahuje několikanásobně možnosti 

rozpočtu obce, proto je možné, že se nepodaří všechny priority v uvedeném období realizovat 

a bude nutné je přesunout do následujícího období.  

 

Hlavními prioritami obce v oblasti investic je jednoznačně vyřešení neutěšeného 

technického stavu některých objektů občanské vybavenosti, revitalizace technické a dopravní 

infrastruktury, posílení potenciálu cestovního ruchu a v neposlední řadě obnova tradic, 

kulturního dědictví a památek.  

Obec a její vedení musí vyvinout maximální snahu být aktivní ve vyhledávání zdrojů 

financování a úspěšní při splnění podmínek jednotlivých dotačních programů.  

 

Strategický plán rozvoje obce je neustále se měnící materiál. Z hlediska evaluace je 

nezbytné pravidelné monitorování a hodnocení realizace stanovených priorit a současně i 

souladu aktivit jiných subjektů s tímto materiálem.  

 

Současně je nezbytné průběžně shromažďovat připomínky a podněty k aktualizaci 

strategie rozvoje (např. doplňování konkrétních projektových záměrů nebo aktualizace 

stanovených cílů a priorit). Zastupitelstvo obce by mělo dle potřeby projednat zprávu o realizaci 

Strategie plánu rozvoje obce Orlické Záhoří na období let 2018 - 2023 a rozhodnout o jeho 

aktualizaci či doplnění.  

 

 


