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1 Úvod 

Strategie rozvoje Svazku obcí Jestřebí hory představuje základní plánovací dokument, jakým směrem  

by se měla činnost a aktivity svazku ubírat v následujících letech. 

Celý dokument je rozdělen do třech hlavních oblastí. 

První je analytická část, která popisuje stávající situaci v území Svazku obcí Jestřebí hory (SOJH). 

Převážně je zde věnována pozornost charakteristice SOJH, která je rozdělena do sedmi hlavních kapitol 

– území, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, vybavenost, životní prostředí a správa svazku. Dále 

je v této části obsažena i tzv. analýza SWOT.  

Druhou je strategická část. Zde je formulována vize, která definuje to, o co v území usilujeme  

a čeho chceme dosáhnout. Následně jsou formulovány strategické cíle (prioritní rozvojové oblasti), 

které vyplynuly z vyhodnocení současného stavu a z provedených šetření, a na které by bylo vhodné 

se v následujících letech zaměřit. V rámci jednotlivých strategických cílů jsou navržena konkrétní 

opatření a aktivity, jejichž realizace by měla vést k naplnění a dosažení daných strategických cílů.  

Třetí je implementační část, která definuje, jakým způsobem bude organizačně zajištěna realizace 

strategie. Dále jsou popsány možné způsoby financování rozvojových opatření a aktivit, jak bude 

strategie aktualizována a jakým způsobem bude probíhat monitoring a průběžné vyhodnocování 

naplňování strategických cílů a realizace opatření stanovených tímto dokumentem. 

 

Celý proces aktualizace Strategie rozvoje území Svazku obcí Jestřebí hory na období let 2021-2027 (dále 

jen Strategie) byl zahájen dne 1. března 2021. Zpracování dokumentu probíhalo postupně po výše 

zmíněných hlavních částech. 

Co se týče projednávání Strategie, první se uskutečnilo 30. 9. 2021 na setkání výboru SOJH 

v Batňovicích, kde byla diskutována analytická část Strategie. 

Na setkání výboru SOJH 2. 12. 2021 ve Chvalči byla diskutována a následně schválena analytická část 

Strategie. 

Druhé setkání proběhlo 6. 1. 2022 v zasedací místnosti Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, 

o.p.s. na tzv. Večeři se starosty, které se zúčastnili představitelé členských obcí SOJH a Společenství 

obcí Podkrkonoší. Na tomto setkání byla diskutována různorodá témata, na jaká by se chtěly členské 

obce v rámci SOJH do roku 2027 zaměřit. Výstupy z tohoto setkání byly zaneseny do strategické části 

dokumentu.  

 

V rámci zpracování dokumentu byly využity různorodé informační zdroje – knihy, odborné časopisy, 

statistické materiály, internetové zdroje, mapové podklady, strategické dokumenty (celostátní, 

regionální (strategie Královéhradeckého kraje, strategie Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, 

o.p.s.) a místní úrovně (strategické dokumenty členských obcí), které s tímto rozvojovým dokumentem 

přímo souvisí. Všechny použité zdroje dat jsou v dokumentu řádně citovány a jejich kompletní přehled 

je uveden v jeho závěru. Řada informací byla získána prostřednictvím různorodých konzultací. 

Strategie SOJH je v souladu s nadřazenými dokumenty České republiky, Královéhradeckého kraje a 

Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. 
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2 Analytická část 

2.1 Charakteristika Svazku obcí Jestřebí hory 

Charakteristika SOJH je rozčleněna na sedm hlavních oblastí – území, obyvatelstvo, hospodářství, 

infrastruktura, vybavenost, životní prostředí a správa svazku. Každá tato oblast se zabývá dílčí 

charakteristikou SOJH, která tematicky s danou oblastí souvisí. 

 

2.1.1 Území 

Geografická poloha 

SOJH se rozkládá v severovýchodní části Královéhradeckého kraje. V rámci kraje spadá územně  

do území obce s rozšířenou působností Trutnov, kde se rozkládá v její jihovýchodní části. Geografická 

poloha SOJH je znázorněna na obrázku 1.  

 

Obrázek 1: Geografická poloha SOJH 

 

Zdroje: Mapový portál Královéhradeckého kraje https://gis.kr-kralovehradecky.cz/, Internetové stránky Českého 

úřadu zeměměřičského a katastrálního https://www.cuzk.cz/; upraveno 

 

 

https://gis.kr-kralovehradecky.cz/
https://www.cuzk.cz/
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Členění svazku a základní informace o něm 

Ke květnu 2021 je SOJH tvořen 11 členskými obcemi. Jedná se o obce: Batňovice, Havlovice, Chvaleč, 

Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Suchovršice  

a Velké Svatoňovice. Celková rozloha SOJH k 31. 12. 2020 byla 12 454,3 ha. K 31. 12. 2020 na území 

SOJH žilo celkem 10 624 obyvatel1. Průměrná hustota zalidnění tak k 31. 12. 2020 byla 85 obyv./km2. 

Skladebnost správní, technické, evidenční a sídelní struktury členských obcí SOJH je znázorněna 

v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Skladebnost správní, technické, evidenční a sídelní struktury členských obcí SOJH 

Název obce 
Název  

katastrálního území 
Část obce 

Název základní  
sídelní jednotky (ZSJ) 

Batňovice Batňovice Batňovice 
Batňovice 

Kvíčala 

Havlovice Havlovice Havlovice 

Havlovice 

Podhradí 

Popluží 

Chvaleč 
Chvaleč Chvaleč Chvaleč 

Petříkovice u Trutnova Petříkovice Petříkovice 

Jívka 

Dolní Vernéřovice 

Jívka 

Dolní Vernéřovice 

Hodkovice u Trutnova Hodkovice 

Horní Vernéřovice 
Horní Vernéřovice 

Nové Domy 

Janovice u Trutnova Janovice 

Jívka Jívka 

Studnice u Jívky Studnice 

Libňatov Libňatov Libňatov 
Libňatov 

Svobodné 

Malé Svatoňovice 

Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice 

Odolov Odolov Odolov 

Petrovice u Strážkovic Petrovice Petrovice 

Strážkovice v 
Podkrkonoší 

Strážkovice Strážkovice 

Maršov u Úpice Maršov u Úpice Maršov u Úpice Maršov u Úpice 

Radvanice 
Radvanice v Čechách 

Radvanice 
Radvanice 

Slavětín u Radvanic Slavětín 

Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší 

Suchovršice Suchovršice Suchovršice Suchovršice 

Velké Svatoňovice 

Markoušovice 

Markoušovice 

Markoušovice 

Starý Sedloňov 
Sedmidomí 

Starý Sedloňov 

Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice 

Zdroj: Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí https://vdp.cuzk.cz/ 

 

 
1 Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/ 

https://vdp.cuzk.cz/
https://vdb.czso.cz/mos/
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2.1.2 Obyvatelstvo 

Vývoj počtu obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích SOJH shrnuje tabulka 2, která obsahuje i řetězové indexy 

vývoje počtu obyvatel2. 

 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v obcích SOJH v období 2010 až 2020 

  Počet obyvatel celkem 

Název obce 
rok 

/ 
období 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Batňovice 748 744 750 741 744 757 764 769 764 775 789 

Havlovice 932 963 963 970 984 984 989 988 991 991 981 

Chvaleč 604 647 650 650 651 663 673 675 674 658 657 

Jívka 597 581 583 573 561 542 557 568 571 576 574 

Libňatov 363 366 359 353 357 361 372 359 366 363 370 

Malé Svatoňovice 1 531 1 526 1 525 1 532 1 528 1 528 1 522 1 529 1 504 1 509 1 495 

Maršov u Úpice 162 168 171 177 182 189 183 185 190 191 183 

Radvanice 1 067 1 023 1 016 999 986 986 981 980 972 971 967 

Rtyně v Podkrkonoší 3 024 3 012 2 999 3 032 3 010 2 978 2 992 3 017 2 997 2 979 2 962 

Suchovršice 368 365 365 358 364 376 367 368 369 369 369 

Velké Svatoňovice 1 232 1 228 1 237 1 237 1 252 1 263 1 261 1 245 1 267 1 287 1 277 

ÚZEMÍ SOJH CELKEM 10 628 10 623 10 618 10 622 10 619 10 627 10 661 10 683 10 665 10 669 10 624 

Název 
obce 

rok 
/ 

období 

Řetězové indexy vývoje počtu obyvatel v % 

2011 
/ 

2010 

2012 
/ 

2011 

2013 
/ 

2012 

2014 
/ 

2013 

2015 
/ 

2014 

2016 
/ 

2015 

2017 
/ 

2016 

2018 
/ 

2017 

2019 
/ 

2018 

2020 
/ 

2019 

2020 
/ 

2010 

Batňovice 99,5 100,8 98,8 100,4 101,7 100,9 100,7 99,3 101,4 101,8 105,5 

Havlovice 103,3 100,0 100,7 101,4 100,0 100,5 99,9 100,3 100,0 99,0 105,3 

Chvaleč 107,1 100,5 100,0 100,2 101,8 101,5 100,3 99,9 97,6 99,8 108,8 

Jívka 97,3 100,3 98,3 97,9 96,6 102,8 102,0 100,5 100,9 99,7 96,1 

Libňatov 100,8 98,1 98,3 101,1 101,1 103,0 96,5 101,9 99,2 101,9 101,9 

Malé Svatoňovice 99,7 99,9 100,5 99,7 100,0 99,6 100,5 98,4 100,3 99,1 97,6 

Maršov u Úpice 103,7 101,8 103,5 102,8 103,8 96,8 101,1 102,7 100,5 95,8 113,0 

Radvanice 95,9 99,3 98,3 98,7 100,0 99,5 99,9 99,2 99,9 99,6 90,6 

Rtyně v Podkrkonoší 99,6 99,6 101,1 99,3 98,9 100,5 100,8 99,3 99,4 99,4 97,9 

Suchovršice 99,2 100,0 98,1 101,7 103,3 97,6 100,3 100,3 100,0 100,0 100,3 

Velké Svatoňovice 99,7 100,7 100,0 101,2 100,9 99,8 98,7 101,8 101,6 99,2 103,7 

ÚZEMÍ SOJH CELKEM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,3 100,2 99,8 100,0 99,6 100,0 

Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/  

 

Z tabulky 2 vyplývá, že ve sledovaném období byl v území SOJH počet obyvatel poměrně stabilní. 

Největší počet byl zaznamenán v roce 2017, nejnižší v roce 2012. 

Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích SOJH se ve sledovaném období lišil. Procentuálně největší 

počet obyvatel vzrostl v obcích Maršov u Úpice (o 13 %), Chvaleč (o 8,8 %), Batňovice (5,5 %)  

a Havlovice (5,3 %). Ve čtyřech obcích došlo k procentuálnímu poklesu počtu obyvatel, konkrétně 

v obcích Rtyně v Podkrkonoší (o 2,1 %), Malé Svatoňovice (o 2,4 %), Jívka (o 3,9 %) a Radvanice  

(o 9,4 %). 

 
2 Řetězový index vývoje počtu obyvatel je podíl počtu obyvatel v mladším časovém horizontu ku počtu obyvatel 
ve starším časovém horizontu vynásobený stem. 

https://vdb.czso.cz/mos/
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Přírůstek/úbytek obyvatel 

Následující graf 1 znázorňuje vývoj přírůstku a úbytku počtu obyvatel za období let 2010 až 2020,  

a to jak z pohledu přirozeného přírůstku/úbytku, tak z pohledu migračního salda a v konečném 

důsledku i v celkovém přírůstku/úbytku. 

 

Graf 1: Přírůstek/úbytek obyvatel v obcích SOJH za období let 2010-2020 

 
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce České republiky (ČR), dostupné z:  
https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr  

 

Z grafu 1 vyplývá, že z pohledu přirozeného přírůstku/úbytku byla ve sledovaném období naprostá 

většina obcí ztrátová, tj. více osob zemřelo, než se narodilo. Přirozený přírůstek zaznamenaly pouze 

obce Suchovršice (o 12 osob), Maršov u Úpice (o 6 osob) a Batňovice (o 1 osobu). Naopak největší 

přirozený úbytek zaznamenala Rtyně v Podkrkonoší (o 159 osob) a Malé Svatoňovice (o 24 osob). 

Co se týče migrace, většina obcí ve sledovaném období byla migračně zisková, tj. více osob se do obce 

přistěhovalo, než odstěhovalo – nejvíce do Rtyně v Podkrkonoší (101 osob), Velkých Svatoňovic  

(85 osob) a Havlovic (54 osob). Úbytek obyvatel v důsledku migrace zaznamenaly pouze tři obce – 

Radvanice (o 61 osob), Malé Svatoňovice (o 22 osob) a Jívka (o 3 osoby). Výše uvedený popis  

je pravděpodobně způsoben procesem suburbanizace, kdy řada lidí preferuje bydlení na vesnici 

v blízkosti větších měst, případně v menších městečkách. 

  

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150
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https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr
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Věková struktura obyvatelstva 

Graf 2 znázorňuje výši indexu stáří3 v obcích SOJH v letech 2011 a 2020. 

 

Graf 2: Index stáří v obcích SOJH v letech 2011 a 2020 

 
Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu  
              Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/ 

 

Z grafu 2 vyplývá, že v roce 2011 byl index stáří menší než hodnota 100 u 4 obcí SOJH (Radvanice, 

Chvaleč, Suchovršice, Havlovice), tj. v těchto obcích převažovala předproduktivní složka populace 

oproti poproduktivní. V roce 2020 již nebyl tento index menší než 100 v žádné obci SOJH, pouze 

v případě Suchovršic byla hodnota indexu 100, tj. v této obci byl v roce 2020 stejný počet obyvatel  

ve věku do 14 let a ve věku 65 a více let.  

Pouze u třech obcí SOJH došlo mezi lety 2011 a 2020 k poklesu hodnoty indexu stáří – ve Velkých 

Svatoňovicích o 8 %, v Jívce o 7 % a v Batňovicích o 4 %. U zbývajících obcí tento index v čase narostl – 

nejvíce ve Chvalči (o 44 %), Radvanicích (o 37 %) a Havlovicích (o 28 %). Z výše uvedeného popisu 

vyplývá, že obyvatelstvo SOJH v čase stárne. Nejvyšší hodnoty indexu stáří v roce 2020 byly 

zaznamenány v Libňatově (164) a ve Rtyni v Podkrkonoší (156). Co se týče hodnoty pro území SOJH 

jako celek, byl tento index v roce 2011 na hodnotě 121, v roce 2020 na hodnotě 136. Opět to jen 

dokládá fakt, že obyvatelstvo SOJH v čase stárne. 

 

2.1.3 Hospodářství 

Největší zaměstnavatelé z pohledu počtu zaměstnanců 

Následující tabulka 3 shrnuje podnikající společnosti, které mají sídlo na území obcí SOJH a zároveň 

jsou ve velikostní kategorii zaměstnanců 20 až 24 zaměstnanců a více. V území působí i další 

zaměstnavatelé v této velikostní kategorii, kteří ale mají sídlo mimo území obcí SOJH.

 
3 Index stáří představuje podíl počtu obyvatel ve věku 65 a více let ku počtu obyvatel ve věku 0-14 let vynásobený 
stem. Pokud je tento index větší než 100, převažuje v dané obci poproduktivní složka populace. Pokud je menší 
než 100, převažuje v dané obci naopak předproduktivní populace. 
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https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
https://vdb.czso.cz/mos/
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Tabulka 3: Podnikatelské subjekty mající sídlo na území obcí SOJH a spadajících do velikostních kategorií zaměstnanců 20 až 24 zaměstnanců a více 

Název firmy 
Název obce, kde 
má firma sídlo 

Hlavní předmět činnosti Adresa IČ Počet zaměstnanců Internetové stránky 

GEMEC – UNION a.s. Jívka 
výroba ocelových konstrukcí, strojních dílů a 

zařízení 
Jívka 187, 542 13 Jívka 25916581 100 – 199 zaměstnanců http://www.gemec.cz/  

NYPRO hutní prodej, a.s. 
Malé 

Svatoňovice 
velkoobchod s hutním materiálem 

Malé Svatoňovice 291 
542 34 Malé Svatoňovice 

25262068 100 – 199 zaměstnanců https://nyprohutni.cz/ 

Joyson Safety Systems 
Czech s.r.o. 

Rtyně 
v Podkrkonoší 

výroba bezpečnostních prvků, systému a 
technologií pro automobilový průmysl 

Na Ohradech 264 
542 33 Rtyně v Podkrkonoší 

05324335 100 – 199 zaměstnanců 
https://www.joyson 

safety.com/ 

NN STEEL s.r.o. Batňovice zpracování plechu a profilů 
Batňovice 269 

542 32 Batňovice 
26011905 50 – 99 zaměstnanců https://www.nnsteel.cz/ 

Bezpečnostně právní 
akademie, s.r.o., střední 

škola 

Malé 
Svatoňovice 

střední odborné vzdělávání 
17. listopadu 177 

542 34 Malé Svatoňovice 
27121313 50 – 99 zaměstnanců 

https://www.bpa-
svatonovice.cz/ 

Karel KULT – STAVO 
s.r.o. 

Rtyně 
v Podkrkonoší 

silniční nákladní doprava,  
oprava nákladních vozidel 

Sadová 715 
542 33 Rtyně v Podkrkonoší 

25964780 50 – 99 zaměstnanců 
http://www.kult 

stavo.cz/ 

Strunk Connect CZ s.r.o. Batňovice 
vývoj, konstrukce a výroba  

jednoúčelových strojů a zařízení  
pro průmyslovou automatizaci 

Batňovice 60 
542 37 Batňovice 

03107078 25 – 49 zaměstnanců 
http://www.strunk-

czech.cz/ 

Zemědělská společnost 
Svobodné a.s. 

Havlovice 
chov skotu, pěstování řepky ozimé,  

žita, ovsa 
Havlovice 307 

542 32 Havlovice 
25256114 25 – 49 zaměstnanců 

https://www.zs 
svobodne.cz/ 

ZDENĚK BEJR SPEDITION 
s.r.o. 

Malé 
Svatoňovice 

silniční nákladní doprava 
J. Masaryka 340 

542 34 Malé Svatoňovice 
64792277 25 – 49 zaměstnanců 

https://www.bejr 
spedition.cz/ 

ALFERO – GROUP s. r. o. 
Rtyně 

v Podkrkonoší 
výroba zámků a kování 

Úpická 455 
542 33 Rtyně v Podkrkonoší 

25291041 25 – 49 zaměstnanců nemají 

VLČEK a syn spol. s r.o. 
Rtyně 

v Podkrkonoší 
výroba drátěného pletiva, plotových rámů, 
ocelových konstrukcí, vrat, bran a branek 

nám. Horníků 472 
542 33 Rtyně v Podkrkonoší 

47450738 25 – 49 zaměstnanců nemají 

CASIA spol. s r.o. 
Velké 

Svatoňovice 
výroba obalového materiálu,  

silniční nákladní doprava 
Velké Svatoňovice 315 

542 35 Velké Svatoňovice 
25968424 25 – 49 zaměstnanců nemají 

Vavřena VAPO s.r.o. Batňovice silniční nákladní doprava 
Batňovice 163 

542 32 Batňovice 
07899963 20 – 24 zaměstnanci 

http://www. 
vavrena.cz/ 

POLYTEX, s.r.o. 
Malé 

Svatoňovice 
výroba netkaných textilií 

Úpická 120 
542 34 Malé Svatoňovice 

46505601 20 – 24 zaměstnanci 
https://www. 
polytex.eu/ 

PARTIS a.s. Suchovršice 
výroba a obchod  

s počítačovými komponenty 
Suchovršice 110 

542 32 Suchovršice 
25944967 20 – 24 zaměstnanci http://partis.cz/ 

Zemědělské družstvo 
Velké Svatoňovice 

Velké 
Svatoňovice 

rostlinná a živočišná výroba 
Velké Svatoňovice 59 

542 35 Velké Svatoňovice 
47468564 20 – 24 zaměstnanci 

https://www. 
zdvelkesvatonovice.cz/ 

Zdroje: Administrativní registr ekonomických subjektů https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz; Internetové stránky jednotlivých podnikatelských subjektů 

http://www.gemec.cz/
https://nyprohutni.cz/
https://www.joysonsafety.com/
https://www.joysonsafety.com/
https://www.nnsteel.cz/
https://www.bpa-svatonovice.cz/
https://www.bpa-svatonovice.cz/
http://www.kultstavo.cz/
http://www.kultstavo.cz/
http://www.strunk-czech.cz/
http://www.strunk-czech.cz/
https://www.zssvobodne.cz/
https://www.zssvobodne.cz/
https://www.bejrspedition.cz/
https://www.bejrspedition.cz/
http://www.vavrena.cz/
http://www.vavrena.cz/
https://www.polytex.eu/
https://www.polytex.eu/
http://partis.cz/
https://www.zdvelkesvatonovice.cz/
https://www.zdvelkesvatonovice.cz/
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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Z tabulky 3 vyplývá, že většina podnikatelských subjektů, které zaměstnávají 20 až 24 zaměstnanců  

a více, je svojí činností zaměřena na určité průmyslové odvětví. 

 

Registrované podnikatelské subjekty podle převažující činnosti 

Z pohledu struktury registrovaných podnikatelských subjektů podle převažující činnosti k 31. 12. 2020 

jsou ve všech obcích SOJH nejvíce zastoupeny podniky, které mají registrovánu jako hlavní činnost 

velkoobchod a maloobchod, průmysl či stavebnictví, přičemž velkoobchod a maloobchod měl největší 

procentuální zastoupení v 7 obcích (Batňovice, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice 

Rtyně v Podkrkonoší a Suchovršice). 

V některých obcích má poměrně výrazný podíl zastoupení ještě zemědělství, lesnictví, rybářství –  

ve Chvalči a Libňatově 14 % a v Jívce 13 %. 

Ojediněle měla v některé obci výraznější zastoupení i registrace k jinému druhu činnosti – v Jívce 

„ubytování, stravování, pohostinství“ (13 %), v Suchovršicích „profesní, vědecké a technické činnosti“ 

(13 %). 

 

Podnikatelské subjekty se zjištěnou aktivitou podle převažující činnosti 

I v případě podnikatelských subjektů podle převažující činnosti k 31. 12. 2020, u kterých byla zjištěna 

aktivita, převažuje ve většině obcí SOJH zastoupení podniků, které mají hlavní činnost velkoobchod 

a maloobchod, průmysl či stavebnictví. Jejich vzájemný podíl zastoupení se mezi sebou liší oproti 

situaci u registrovaných podnikatelských subjektů bez vazby na zjištěnou aktivitu. Pokles u všech obcí 

zaznamenal procentuální podíl zastoupení v oblasti velkoobchodu a maloobchodu, naopak u většiny 

obcí došlo k růstu procentuálního podílu zastoupení u průmyslu. V případě podniků se zjištěnou 

aktivitou byl u 9 obcí zaznamenán procentuální nárůst podílu zastoupení zemědělství, lesnictví, 

rybářství, přičemž v případě obcí Libňatov (20 %) a Maršov u Úpice (19 %) se jednalo o odvětví 

s nejvyšším podílem zastoupení.  

Obdobně jako v případě registrovaných podnikatelských subjektů bez vazby na zjištěnou aktivitu  

i v případě podniků se zjištěnou aktivitou měl v Jívce vyšší podíl zastoupení druh činnosti „ubytování, 

stravování, pohostinství“ (16 %) a v Suchovršicích druh činnosti „profesní, vědecké a technické 

činnosti“ (17 %). 

 

Největší rozdíl v podílu zastoupení registrovaných podnikatelských subjektů podle převažující činnosti 
a podílu podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou podle převažující činnosti 

Největší rozdíly byly zaznamenány u naprosté většiny obcí v zastoupení činnosti velkoobchod  

a maloobchod – podíl podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou v této činnosti byl poměrně 

výrazně nižší než v případě registrovaných podnikatelských subjektů bez vazby na zjištěnou aktivitu. 

Dále byl značný rozdíl zaznamenán u obce Maršov u Úpice v podílu zastoupení podnikatelských 

subjektů se zjištěnou aktivitou v zemědělství, lesnictví, rybářství (o 10 % více). 

Strukturu podnikatelských subjektů v území SOJH jako celku pro přehled znázorňuje graf 3. 
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Graf 3: Struktura podnikatelských subjektů v území SOJH jako celku k 31. 12. 2020 (v %) 

 

Vysvětlivky: č. = činnosti 
Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/ 

 

Podíl nezaměstnaných osob 

Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let 

ze všech obyvatel ve stejném věku4. Tento ukazatel de facto vyjadřuje nabídku pracovní síly v území 

SOJH, ale i v jeho okolí. Výše míry ukazatele závisí na aktuální situaci a dění na trhu práce jak v území 

SOJH, tak v celém regionu. 

Graf 4 znázorňuje podíl nezaměstnaných osob v obcích SOJH v dubnu 2015, v dubnu 2018 a v dubnu 

2021. 

  

 
4 Zdroj: Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/web/cz/upozorneni-na-
zmenu-metodiky  
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Graf 4: Podíl nezaměstnaných osob v % v obcích SOJH v dubnu 2015, v dubnu 2018 a v dubnu 2021 

 
Zdroj: Datové sady Ministerstva práce a sociálních věcí https://data.mpsv.cz/web/data/nezamestnanost-v-
obcich-od-brezna-2014  

 
Z grafu 4 vyplývá, že mezi dubnem v roce 2015 a dubnem v roce 2018 podíl nezaměstnaných osob  
ve všech obcích SOJH poklesl. Je to dáno tím, že v tomto období probíhal značný hospodářský růst, což 
se projevilo i na klesajícím podílu nezaměstnaných osob. 

Na druhé straně ve všech obcích SOJH podíl nezaměstnaných osob mezi dubnem v roce 2018  

a dubnem v roce 2021 stoupl. Na tomto nárůstu se bezpochyby projevuje vliv krize v souvislosti 

s koronavirem, kdy řada pracovních míst byla zrušena, což se podepsalo i na růstu podílu 

nezaměstnaných osob. Lze předpokládat, že trend nárůstu podílu nezaměstnaných osob bude 

minimálně ještě v následujících měsících pokračovat, než se podaří koronavirovou krizi překonat. 

 

Brownfieldy 

Na území SOJH jsou evidovány dva tzv. „brownfieldy“, které jsou vedeny v národní databázi 

brownfieldů5. V obou případech se jedná o brownfieldy v obci Radvanice. 

Zaprvé jde o objekt s názvem Průmyslová budova Kateřina II6, který byl dříve využíván k těžbě surovin. 

Jeho rozloha je 2 254 m2 a je v soukromém vlastnictví.  

Zadruhé jde o brownfield s názvem Část areálu někdejšího dolu „Jáma Kateřina II“7. Jedná  

se o pozemek bez objektů o celkové rozloze 27 859 m2, který je v soukromém vlastnictví. Dle stávajícího 

územního plánu se jedná o plochu výroby a skladování. 

 
5 Brownfield definujeme jako nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívána, zanedbána 
a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Vzniká jako 
pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity (zdroj a blíže viz Národní databáze 
brownfieldů http://www.brownfieldy.eu/). 
6 Odkaz na brownfield Průmyslová budova Kateřina II: 
https://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/Aplikace/bf-public-x.nsf/bf_read.xsp?id=1237  
7 Odkaz na brownfield Část areálu někdejšího dolu „Jáma Kateřina II“:  
https://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/aplikace/bf-public-x.nsf/bf_read.xsp?id=5937  
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Cestovní ruch 

Atraktivity cestovního ruchu 

Jestřebí hory a jejich okolí jsou díky své poloze, členitosti a rozmanitosti ideálním místem pro pěší 

turistiku a cykloturistiku. Regionem vede několik značených turistických tras a cyklistických stezek, 

které mají napojení až na sousední Polsko.  Jedná se tedy o region s velkým potenciálem pro oblast 

cestovního ruchu. Tento fakt si velmi významně uvědomuje Svazek obcí Jestřebí hory, který se snaží 

tento potenciál využít pro všeobecný hospodářský a společenský rozvoj regionu, a to především 

podporou šetrného cestovního ruchu. SOJH nepatří v současné době mezi turisticky exponovanou 

oblast především proto, že se nachází mezi dvěma turisticky přetíženými celky – Krkonošemi  

a Adršpašsko-teplickými skalami. SOJH má ovšem velký předpoklad stát se předvstupní turistickou 

zónou těchto vysoce atraktivních lokalit pro převis turistů v regionu, kde jsou příznivější ceny a více 

klidu. 

Území SOJH se vyznačuje nádhernou přírodou a zajímavou historickou architekturou. Nejvyšším 

bodem a hlavní dominantou Jestřebích hor je vrch Žaltman s novou rozhlednou. Z horní plošiny 

rozhledny je nádherný rozhled po celých Jestřebích horách. Výčet všeho, co je možné spatřit, je ale 

daleko větší. Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Soví a Javoří hory, Adršpašsko-teplické skály, Broumovské 

stěny, Úpicko, Hronovsko. Za jasného počasí je možné zahlédnout přehradní nádrž Rozkoš, Kralický 

Sněžník, Orlické hory, Zvičinu, Kumburk, Trosky i stolové hory v Polsku. 

 

Z přírodních zajímavostí lze jmenovat8:  

➢ celý hřbet Jestřebích hor a jeho okolí 

➢ část Adršpašsko-teplických skal – severovýchodní území obce Jívka 

➢ Araukarity – na celém území Jestřebích hor lze spatřit zkamenělé stromy, tzv. araukarity 

➢ Unikátní geologické souvrství v Malých Svatoňovicích – lze pozorovat tektonický styk permských 
slepenců a sedimentů svrchní křídy 

➢ Jánský vrch s vyhlídkou – při hranicích katastru Chvalče 

➢ vrch Žaltman s rozhlednou – na hranicích obcí Radvanice a Velké Svatoňovice 

➢ Čížkovy kameny – na hranici katastru Markoušovic 

➢ Kryštofovy kameny a Kryštofova skála – v severovýchodním cípu území města Rtyně  
v Podkrkonoší 

➢ Pramen řeky Metuje – v severním cípu území obce Jívka 

 

Z kulturně-historických zajímavostí lze jmenovat následující zajímavosti9: 

➢ Batňovice – kostel sv. Bartoloměje, pomník obětem 2. světové války, hrob rudoarmějce, budova 
Základní školy a mateřské školy, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Václava 

➢ Havlovice – hrad Vízmburk, muzeum hradu Vízmburk, kaple sv. Jana Nepomuckého, pomník 
obětem 1. a 2. světové války, zvonice, bývalý vodní mlýn (rodiště pátera Regnera Havlovického), 
dřevěný krytý věšadlový most, sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého, kamenný hraniční (mezní) 
kříž, pomník Ladislava Vika 

 
8 Zdroje: Internetové stránky SOJH https://jestrebihory.net/, Internetový mapový server Mapy.cz 
https://mapy.cz/ 
9 Zdroje: Internetové stránky SOJH https://jestrebihory.net/, Systém evidence památek Památkový katalog 
https://www.pamatkovykatalog.cz/  

https://jestrebihory.net/
https://mapy.cz/
https://jestrebihory.net/
https://www.pamatkovykatalog.cz/
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➢ Chvaleč – kostel sv. Jakuba Většího, kaple sv. Rodiny, křížová cesta, pomník Františka 
Opočenského 

➢ Jívka – vesnická památková zóna Dolní Vernéřovice, měděný důl Bohumír, kostel sv. Maří 
Magdalény, kaple sv. Jana Křtitele, kaple sv. Antonína Paduánského, sloup se sousoším Piety, 
sochy sv. Jana Nepomuckého, tři hraniční kameny 

➢ Libňatov – zvonice 

➢ Malé Svatoňovice – kostel sv. Panny Marie Sedmiradostné, kaple Panny Marie Lurdské, soubor 
kapliček s kaplí Božího hrobu, socha Panny Marie, socha Panny Marie Immaculaty, pomník bratří 
Čapků, pomník obětem fašismu, kostelnický domek, kaplička sv. Tří králů, hraniční kameny, 
budova školy s č. p. 131, dědičná štola Kateřina, Muzeum bratří Čapků, Muzeum vojenské historie 
regionu Jestřebí hory, terénní expozice důlních strojů, pěchotní srub T-S 27, památník obětem  
2. světové války 

➢ Maršov u Úpice – zvonice 

➢ Radvanice – vesnická památková zóna Horní Radvanice, kostel sv. Jana Křtitele, pozůstatky 
radvanického hradu ze 13. století, sousoší Kalvárie, pilíř s kamenným křížem, sloup se sochou 
Panny Marie, hrob rudoarmějce 

➢ Rtyně v Podkrkonoší – kostel sv. Jana Křtitele, rychta, dřevěná zvonice, hrob Antonína Nývlta, 
socha rychtáře Nývlta, Suchánkův vodní mlýn, pomník obětem 1. a 2. světové války, pomník 
osvobození, hvězdárna, Městské muzeum, pěchotní srub T-S 26 

➢ Suchovršice – dřevěná zvonice, pomník obětem 1. a 2. světové války, sloup se sochou sv. Jana 
Nepomuckého, dřevěné lávky, zlatá jáma 

➢ Velké Svatoňovice – kostel sv. Jana Křtitele, pomník obětem 1. a 2. světové války, tvrz s tvrzištěm, 
Hasičské muzeum, socha Josefa II. 

Opomenout nelze ani řadu venkovských domů a venkovských usedlostí.  

Stav řady kulturně-historických památek a zajímavostí je neutěšený, velmi negativně se na těchto 

stavbách podepsala poválečná změna majetkových vztahů a nyní chybí finanční prostředky na jejich 

opravu jak na straně církve, tak obcí. 

 

V rámci kulturně-historických zajímavostí nelze opomenout ani řadu kulturně-společenských akcí 

místního i regionálního významu (např. festival dechové hudby Koletova Rtyně, dny obcí, dálkový 

pochod Babička, putující biograf, pochod Václavice-Havlovice, sportovní turnaje, venkovní kino, dětské 

dny, masopust, čarodějnice aj.). 

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že území obcí SOJH nabízí po celý rok řadu aktivit a velký prostor  

pro lidi se potkávat. 

Nepředpokládá se, že by se území SOJH stalo masově turisticky využívanou zónou s velkými hotely, 

sjezdovkami apod. Potenciál oblasti tkví ve vhodném výběru cílových skupin (rodiny s dětmi, senioři, 

chalupáři) a ve využití šetrných forem turistiky (agroturistika, ekoturistika, cykloturistika, hipoturistika). 

 

Turistická infrastruktura 

Aby se cestovní ruch mohl dostatečně rozvíjet, je potřeba mít zajištěnu adekvátní infrastrukturu 

související s cestovním ruchem. Jedná se především o ubytovací a stravovací kapacity. Přehled 

ubytovacích kapacit na území obcí SOJH shrnuje tabulka 4.
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Tabulka 4: Přehled ubytovacích kapacit v členských obcích SOJH (k listopadu 2021) 

Název obce Název ubytovacího zařízení Adresa Kapacita Internetové stránky 

Batňovice Apartmány Eva Batňovice 59, 542 37 Batňovice 10 http://www.apartmaneva.cz/  

Batňovice Chata Mateřídouška Batňovice č. e. 29, 542 37 Batňovice 7 http://www.chatabatnovice.cz/  

Batňovice Chata pod Jestřebí horou Batňovice 49, 542 37 Batňovice 8 https://www.chatakrkonose.com/  

Batňovice Rekreační dům Antonín Batňovice 26, 542 37 Batňovice 4 https://houseantonin.webnode.cz/  

Havlovice Ubytovna TJ Sokol Havlovice Havlovice 146, 542 32 Havlovice 35 http://www.sokolhavlovice.cz/  

Chvaleč Chalupa Chvaleč Chvaleč 189, 542 11 Chvaleč 4 nemají 

Chvaleč Apartmány Irisis Chvaleč 65, 542 11 Chvaleč 20 nemají 

Chvaleč Chalupa Linia Petříkovice č. e. 5, 541 01 Chvaleč 9 https://www.linia.cz/chalupa/  

Chvaleč Chalupa Pod Sjezdovkou Petříkovice 80, 541 01 Chvaleč 10 
https://www.facebook.com/Chalupa 

-Pod-sjezdovkou-1029076080466315/  

Chvaleč Chalupa Pod Studánkou Petříkovice 14, 541 01 Chvaleč 15 https://villagio.webnode.cz/  

Chvaleč Chalupa U Matěje Petříkovice 5, 541 01 Chvaleč 20 http://www.chalupaumateje.cz/  

Chvaleč Chata U Huberta Petříkovice 5, 541 01 Chvaleč 8 http://www.chatauhuberta.cz/  

Chvaleč Penzion Jaroslav Petříkovice 6, 541 01 Chvaleč 14 https://www.penzion-jaroslav.cz/  

Chvaleč Penzion U Hada Chvaleč 108, 542 11 Chvaleč 11 https://www.penzion-u-hada.cz/  

Jívka Penzion Tyšerová Dana Jívka 342, 542 13 Jívka 12 https://www.joseftyser.cz/ 

Jívka Chalupa Adršpach Jívka 334, 542 13 Jívka 10 https://www.dovolena-adrspach.cz/ 

Jívka Chalupa Adršpach za humny Jívka č. e. 83, 542 13 Jívka 16 
https://chalupa-adrspach-za-

humny.webnode.cz/ 

Jívka Chalupa Rozálka Jívka č. e. 25, 542 13 Jívka 14 https://www.chalupa-rozalka.cz/ 

Jívka Chalupa U Adršpachu Jívka 154, 542 34 Jívka 20 https://www.chalupauadrspachu.cz/ 

Jívka Pension Jívka Jívka 170, 542 34 Jívka 96 http://www.pensionjivka.cz/  

Jívka Pension Pod Lesem Jívka 304, 542 13 Jívka 21 http://www.podlesem.adrspach.cz/  

Jívka Penzion Budopartner Jívka 43, 542 13 Jívka 20 https://www.budopartner.cz/  

Jívka Penzion Pod Kaštanem Jívka 307, 542 13 Jívka 25 http://www.podkastanem.wz.cz/ 

Jívka U Tátovy lípy Jívka 180, 542 34 Jívka 8 https://utatovylipy.cz/  

Jívka Penzion U Jeníčka Jívka 312, 542 13 Jívka 11 http://www.adrspach-pension.cz/ 

Jívka Usedlost Janovice Jívka 326, 542 13 Jívka 13 https://www.usedlost-janovice.cz/ 

  

http://www.apartmaneva.cz/
http://www.chatabatnovice.cz/
https://www.chatakrkonose.com/
https://houseantonin.webnode.cz/
http://www.sokolhavlovice.cz/
https://www.linia.cz/chalupa/
https://www.facebook.com/Chalupa-Pod-sjezdovkou-1029076080466315/
https://www.facebook.com/Chalupa-Pod-sjezdovkou-1029076080466315/
https://villagio.webnode.cz/
http://www.chalupaumateje.cz/
http://www.chatauhuberta.cz/
https://www.penzion-jaroslav.cz/
https://www.penzion-u-hada.cz/
https://www.joseftyser.cz/
https://www.dovolena-adrspach.cz/
https://chalupa-adrspach-za-humny.webnode.cz/
https://chalupa-adrspach-za-humny.webnode.cz/
https://www.chalupa-rozalka.cz/
https://www.chalupauadrspachu.cz/
http://www.pensionjivka.cz/
http://www.podlesem.adrspach.cz/
https://www.budopartner.cz/
http://www.podkastanem.wz.cz/
https://utatovylipy.cz/
http://www.adrspach-pension.cz/
https://www.usedlost-janovice.cz/
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Název obce Název ubytovacího zařízení Adresa Kapacita Internetové stránky 

Malé Svatoňovice Apartmány Odolov Odolov 38, 542 34 Malé Svatoňovice 5 nemají 

Malé Svatoňovice Chalupa U Smrku Petrovice 30, 542 34 Malé Svatoňovice 8 https://chalupa-u-smrku9.webnode.cz/  

Malé Svatoňovice 
Ubytovna Bezpečnostně  

právní akademie 
17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 175 https://www.bpa-svatonovice.cz/  

Malé Svatoňovice Penzion Berny Malé Svatoňovice 348, 542 34 Malé Svatoňovice 12 http://www.penzionberny.cz/ 

Maršov u Úpice Ubytování Tomáš Kundrt Maršov u Úpice 42, 542 32 Maršov u Úpice 5 nemají 
Radvanice Chata U Vleku Radvanice ev. č. 73, 542 12 Radvanice 8 https://chata123.webnode.cz/  

Radvanice Chata Jestřebí bouda – Řehačka Radvanice 204, 542 12 Radvanice 44 http://www.jestrebibouda.cz/  

Radvanice Lyžařský vlek s ubytováním Radvanice 233, 542 12 Radvanice 12 http://www.vlekradvanice.cz/  

Radvanice Pension a restaurace Radvanice Radvanice 170, 542 12 Radvanice 80 http://www.pensionradvanice.cz/  

Rtyně v Podkrkonoší Apartmány Rtyňka Partyzánů 66, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 12 https://www.ubytovanirtyne.cz/  

Rtyně v Podkrkonoší Růžová chalupa U Šimánků Úpická 24, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 12 http://www.ruzovachalupa.cz/ 

Rtyně v Podkrkonoší Pension – Školící středisko OPGT Na Zada 650, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 36 http://www.ubytovani-rtyne.cz/  

Rtyně v Podkrkonoší Ubytování "Na vejminku" Na Písku 339, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 22 https://www.vejminek.cz/  

Rtyně v Podkrkonoší 
Ubytovna Města  

Rtyně v Podkrkonoší 
Za Lékárnou 617, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 24 https://www.rtyne.cz/ubytovna-sbf/os-5222 

Rtyně v Podkrkonoší Vilka Rtyně v Podkrkonoší K Viaduktu 549, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 11 www.ceskehory.cz/vilka 

Rtyně v Podkrkonoší Zážitkové ubytování Jurta v lese Pod Hájovnou 101, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 4 https://www.jurtavlese.cz/  

Suchovršice Restaurace a penzion Suchovršice Suchovršice 124, 542 32 Suchovršice 12 
https://www.suchovrsice.cz/ 

obec-1/ubytovani-1/ 

Suchovršice Ubytování U Lávky Suchovršice 81, 542 32 Suchovršice 4 nemají 

Velké Svatoňovice Ubytovna Sokolovna Markoušovice Markoušovice 110, 542 32 Velké Svatoňovice 12 http://www.sokolovna-markousovice.cz/  

Zdroje: Internetové stránky ubytovacích zařízení, Internetové stránky portálu e-chalupy.cz https://www.e-chalupy.cz/, Internetové stránky portálu Booking.com 
https://www.booking.com/, Internetový mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/, trhací mapa SOJH, dostupná z: https://jestrebihory.net/uc/clanky/555/trhaci-mapa-
dohromady-fin.pdf, rozvojové strategické dokumenty jednotlivých obcí   

 

Z tabulky 4 vyplývá, že možnost ubytování je k dispozici v deseti obcích. Ubytovací kapacity nejsou k dispozici pouze v obci Libňatov. Celkově je na území 

členských obcí SOJH k dispozici 939 lůžek. Největším počtem disponují tyto obce: Jívka (266 lůžek), Malé Svatoňovice (200 lůžek)  

a Radvanice (144 lůžek).   

Přehled stravovacích zařízení a zařízení souvisejících se stravováním na území obcí SOJH shrnuje tabulka 5. 

 

https://chalupa-u-smrku9.webnode.cz/
https://www.bpa-svatonovice.cz/
http://www.penzionberny.cz/
https://chata123.webnode.cz/
http://www.jestrebibouda.cz/
http://www.vlekradvanice.cz/
http://www.pensionradvanice.cz/
https://www.ubytovanirtyne.cz/
http://www.ruzovachalupa.cz/
http://www.ubytovani-rtyne.cz/
https://www.vejminek.cz/
http://www.ceskehory.cz/vilka
https://www.jurtavlese.cz/
https://www.suchovrsice.cz/obec-1/ubytovani-1/
https://www.suchovrsice.cz/obec-1/ubytovani-1/
http://www.sokolovna-markousovice.cz/
https://www.e-chalupy.cz/
https://www.booking.com/
https://mapy.cz/
https://jestrebihory.net/uc/clanky/555/trhaci-mapa-dohromady-fin.pdf
https://jestrebihory.net/uc/clanky/555/trhaci-mapa-dohromady-fin.pdf
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Tabulka 5: Přehled stravovacích zařízení a zařízení souvisejících se stravováním v členských obcích SOJH (k listopadu 2021) 

Obec 
Název stravovacího zařízení a zařízení 

souvisejícího se stravováním 
Adresa Internetové stránky 

Batňovice Hospůdka Pod Verpánem Batňovice 106, 542 37 Batňovice https://www.facebook.com/Verpanek/  

Batňovice Pivnice Klondyke 
50.5182367 severní šířky 

16.0377075 východní délky 
nemají 

Batňovice Restaurace U Bulánka Batňovice 4, 542 37 Batňovice http://www.bulanek.cz/  

Havlovice Rodinný hostinec Amerika Havlovice 144, 542 32 Havlovice https://www.hostinec-amerika.cz/  

Havlovice Hostinec U Lávky Havlovice 109, 542 32 Havlovice https://www.facebook.com/hostineculavky/  

Havlovice Občerstvení na hradě Vízmburk 
50.4851178 severní šířky 

16.0498347 východní délky 
https://www.hrad-vizmburk.cz/  

Havlovice Občerstvení ve Sportovním areálu TJ Sokol Havlovice č. e. 81, 542 32 Havlovice https://www.facebook.com/sokolhavlovice/  

Chvaleč Kamenná hospůdka Chvaleč 58, 542 11 Chvaleč nemají 

Chvaleč Občerstvení u požární nádrže v Petříkovicích 
50.5996747 severní šířky 

15.9966072 východní délky 
nemají 

Chvaleč Občerstvení u požární nádrže ve Chvalči 
50.5961542 severní šířky 

16.0450050 východní délky 
https://www.facebook.com/ 

KoupalisteChvalec  

Jívka Hostinec Janovice Jívka 341, 542 13 Jívka https://www.joseftyser.cz/  

Jívka Obecní hospoda Jívka Jívka 50, 542 13 Jívka nemají 

Jívka Pension Tyšerová Dana Jívka 342, 542 13 Jívka https://www.joseftyser.cz/  

Libňatov Pohostinství Libňatov Libňatov 31, 542 36 Libňatov nemají 

  

https://www.facebook.com/Verpanek/
http://www.bulanek.cz/
https://www.hostinec-amerika.cz/
https://www.facebook.com/hostineculavky/
https://www.hrad-vizmburk.cz/
https://www.facebook.com/sokolhavlovice/
https://www.facebook.com/KoupalisteChvalec
https://www.facebook.com/KoupalisteChvalec
https://www.joseftyser.cz/
https://www.joseftyser.cz/
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Obec 
Název stravovacího zařízení a zařízení 

souvisejícího se stravováním 
Adresa Internetové stránky 

Malé Svatoňovice Cukrárna Malé Svatoňovice Nádražní 125, 542 34 Malé Svatoňovice 
https://cukrarnamale 

svatonovice.webnode.cz/  

Malé Svatoňovice Kavárna a Pizzerie Dášeňka Náměstí Karla Čapka 51, 542 34 Malé Svatoňovice http://www.pizzeriedasenka.cz/  

Malé Svatoňovice Pivnice Kamenka Náměstí Karla Čapka 1, 542 34 Malé Svatoňovice 
https://www.facebook.com/Pivnice 

-Kamenka-638756119502362  

Malé Svatoňovice Pivnice U Hašků 17. listopadu 5, 542 34 Malé Svatoňovice nemají 

Radvanice Jestřebí bouda – Řehačka Radvanice 204, 542 12 Radvanice http://www.jestrebibouda.cz/  

Radvanice Pension Radvanice Radvanice 170, 542 12 Radvanice http://www.pensionradvanice.cz/  

Radvanice Hospoda U Píšťalky Radvanice 20, 542 12 Radvanice nemají 

Radvanice Skibar u lyžařského vleku Radvanice 233, 542 12 Radvanice http://www.vlekradvanice.cz/  

Rtyně v Podkrkonoší Cukrárna a kavárna Přístav náměstí Horníků 647, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 
https://www.facebook.com/Kav%C3%A1rna-

P%C5%99%C3%ADstav-Rtyn%C4%9B-
102064094909975/  

Rtyně v Podkrkonoší Pivní bar Hampejz Školní 829, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší https://www.facebook.com/hampejzrtyne  

Rtyně v Podkrkonoší Restaurace U Vlčků Hornická 590, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší nemají 

Suchovršice Restaurace a penzion Suchovršice Suchovršice 124, 542 32 Suchovršice https://pensionsuchovrsice.webgarden.cz/  

Velké Svatoňovice Hospoda Na Puškvorci Velké Svatoňovice 376, 542 35 Velké Svatoňovice https://www.napuskvorci.cz/  

Velké Svatoňovice Sokolovna Markoušovice Markoušovice 110, 542 32 Velké Svatoňovice http://www.sokolovna-markousovice.cz/  

Velké Svatoňovice Restaurace K Klub Velké Svatoňovice 110, 542 35 Velké Svatoňovice https://restaurace-k-klub.webnode.cz/  

Zdroje: Internetové stránky stravovacích zařízení a zařízení souvisejících se stravováním, Internetový mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/, trhací mapa SOJH, dostupná 
z: https://jestrebihory.net/uc/clanky/555/trhaci-mapa-dohromady-fin.pdf, rozvojové strategické dokumenty jednotlivých obcí 

 

Z tabulky 5 vyplývá, že stravovací zařízení či zařízení související se stravováním je k dispozici v deseti členských obcích SOJH. Pouze v Maršově u Úpice 

k dispozici toto zařízení není. 

 

https://cukrarnamalesvatonovice.webnode.cz/
https://cukrarnamalesvatonovice.webnode.cz/
http://www.pizzeriedasenka.cz/
https://www.facebook.com/Pivnice-Kamenka-638756119502362
https://www.facebook.com/Pivnice-Kamenka-638756119502362
http://www.jestrebibouda.cz/
http://www.pensionradvanice.cz/
http://www.vlekradvanice.cz/
https://www.facebook.com/Kav%C3%A1rna-P%C5%99%C3%ADstav-Rtyn%C4%9B-102064094909975/
https://www.facebook.com/Kav%C3%A1rna-P%C5%99%C3%ADstav-Rtyn%C4%9B-102064094909975/
https://www.facebook.com/Kav%C3%A1rna-P%C5%99%C3%ADstav-Rtyn%C4%9B-102064094909975/
https://www.facebook.com/hampejzrtyne
https://pensionsuchovrsice.webgarden.cz/
https://www.napuskvorci.cz/
http://www.sokolovna-markousovice.cz/
https://restaurace-k-klub.webnode.cz/
https://mapy.cz/
https://jestrebihory.net/uc/clanky/555/trhaci-mapa-dohromady-fin.pdf
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V oblasti turistické infrastruktury jsou významná i turistická informační centra (TIC). Na území SOJH 

jsou dvě TIC:  

➢ TIC Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší (Kostelecká 141, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší): 
otevřeno od května do října denně od 9-12 a 12:30-16 

➢ TIC Muzeum bratří Čapků Malé Svatoňovice (Náměstí Karla Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice): 
otevřeno v květnu, červnu a září od úterý do neděle od 9-12 a 12:30-17; v červenci a srpnu  
od úterý do pátku 10-12 a 12:30-18 a v sobotu a neděli od 9-12 a 12:30-17; v říjnu od úterý do 
pátku od 9-12 a 12:30-16  

 

Je potřeba zmínit i TIC v Úpici, které se nachází na náměstí T. G. Masaryka v budově s č. p. 31. Toto TIC 

je spádové pro obce SOJH ležící v okolí Úpice (Batňovice, Suchovršice, Havlovice, Libňatov, Maršov  

u Úpice). 

 

Na území obcí SOJH se nachází dvě rozhledny: jedna na vrcholu Žaltman (na hranici obcí Velké 

Svatoňovice a Radvanice), druhá u bezejmenného vrchu na Markoušovickém hřebeni (území obce 

Velké Svatoňovice). Nelze opomenout ani vyhlídkovou věž u čerpací stanice pohonných hmot ve Rtyni 

v Podkrkonoší. 

 

Z pohledu turistické infrastruktury je záhodné zmínit i komunikace sloužící pro cykloturistiku,  

tj. různorodé místní a lesní komunikace, cyklotrasy, cyklostezka. Bližší informace k cykloturistické síti 

jsou uvedeny v kap. 2.1.4 Infrastruktura – část dopravní infrastruktura – cykloturistická síť. 

Významnou měrou na zkvalitnění infrastruktury cestovního ruchu se podílejí členské obce, neziskové 

organizace a soukromé subjekty (výstavba a údržba odpočívadel, stojanů na kola, informačních cedulí, 

propagačních materiálů, poskytování občerstvení atd.). 

 

Angažovanost SOJH v oblasti cestovního ruchu 

SOJH je velmi aktivní v oblasti cestovního ruchu. Svazek tvoří vlastní produkty a aktivity. Pravidelně 

aktualizuje trhací a rozkládací mapy, na webových stránkách svazku jsou uvedeny návrhy tematických 

cyklistických výletů a tras, dále vytvořil síť dobíjecích stanic pro elektrokola. SOJH zároveň aktivně 

podporuje cestovní ruch i skrze další instituce – Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s.  

(cyklovýlety, peníze na výstavbu cyklostezek), Kladské pomezí o.p.s. (turistické produkty, běžkařské 

trasy). 

Propagační materiály a informace k turistickému vyžití mohou občané a návštěvníci získat v TIC  

a na turistických informačních bodech – v kanceláři Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, 

o.p.s. (dále jen MAS KJH, o.p.s.), v budovách obecních úřadů jednotlivých obcí, na hradě Vízmburk, ve 

víceúčelovém sportovním areálu v Havlovicích, na koupališti v Petříkovicích a ve Chvalči, v areálech 

zimních vleků v Radvanicích a Petříkovicích, v Pensionu Radvanice, u měděného dolu Bohumír atd. 

Z dalších prvků v oblasti cestovního ruchu lze jmenovat ještě questy, které se v poslední době začínají 

rozvíjet.  
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2.1.4 Infrastruktura 

Dopravní infrastruktura 

Silniční síť a její kvalita 

Územím SOJH prochází jedna silnice I. třídy, konkrétně I/14. Silnice vede z Liberce, přes Tanvald, 

Vrchlabí, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí až k České Třebové (z obcí SOJH 

prochází tato silnice Rtyní v Podkrkonoší, Batňovicemi a Suchovršicemi). 

Dále přes území SOJH procházejí tři silnice II. třídy: 

➢ II/301 – propojuje Trutnov s Policí nad Metují (z obcí SOJH prochází přes Chvaleč, Radvanice  
a Jívku). Silnice je na území obcí SOJH v některých místech v přijatelném stavu, v některých 
místech je naopak její stav špatný a potřebuje rekonstruovat. 

➢ II/304 – propojuje Úpici s Týništěm nad Orlicí (z obcí SOJH prochází přes Havlovice a Libňatov). 
Silnice není na území obcí SOJH v odpovídajícím stavu a vyžaduje rekonstrukci. 

➢ II/567 – propojuje Rtyni v Podkrkonoší a Hronov (z obcí SOJH prochází pouze přes Rtyni 
v Podkrkonoší). Silnice je na území Rtyně v Podkrkonoší v některých místech v přijatelném stavu, 
v úseku směrem k Červenému Kostelci je však její stav špatný. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že silnice I. či II. třídy prochází celkem osmi obcemi SOJH, tj. pouze třemi 

obcemi SOJH neprochází silnice I. a II. třídy – Malými Svatoňovicemi, Maršovem u Úpice a Velkými 

Svatoňovicemi. 

 

Územím SOJH prochází celkem 9 silnic III. tříd: 

➢ III/3013 – začíná v Batňovicích vyústěním ze silnice I/14, prochází přes Velké Svatoňovice, 
Markoušovice a v Bohuslavicích zaúsťuje opět do I/14. Silnice je ve velmi špatném stavu  
a potřebuje rekonstruovat. 

➢ III/3014 – začíná vyústěním ze silnice III/3013 ve Velkých Svatoňovicích, prochází přes Malé 
Svatoňovice, Odolov a ZSJ Jívku, kde zaúsťuje do III/30119. Silnice není od křižovatky ulic Nádražní 
a J. Masaryka v Malých Svatoňovicích dále na Jívku v dobrém stavu a potřebuje rekonstruovat. 

➢ III/3015 – vyúsťuje z III/3013 v Markoušovicích a zajišťuje dostupnost značné části Markoušovic.  
I tato silnice vyžaduje rekonstrukci. 

➢ III/3041 – vyúsťuje z II/304 v Libňatově, prochází přes Maršov u Úpice a pokračuje dále do Hajnice. 
Silnice není v dobrém stavu. V roce 2021 mělo dojít k opravě této silnice, pravděpodobně však 
rekonstrukce proběhne až v roce následujícím.  

➢ III/01417 – vyúsťuje ze silnice I/14 ve Rtyni v Podkrkonoší, prochází přes Strážkovice, kde zaúsťuje 
do III/3014. Silnice je ve špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci. 

➢ III/30110 – začíná vyústěním ze silnice II/301 v České Metuji, prochází Teplicemi nad Metují, 
Adršpachem a zaúsťuje do silnice II/301 na území Chvalče. Silnice je na území SOJH v převážně 
dobrém stavu, pouze místy by jí prospěla lokální oprava. 

➢ III/30115 – začíná vyústěním ze silnice II/301 v Radvanicích poblíž autobusové zastávky 
„Radvanice, aut.st.“ a zajišťuje propojení se ZSJ Slavětín, kde také silnice končí. Silnice byla 
v nedávné době rekonstruována, a tudíž je její kvalita dobrá. 
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➢ III/30116 – začíná vyústěním ze silnice II/301 v Horních Vernéřovicích, pokračuje přes Janovice  
a Hodkovice a v lokalitě s místně zažitým názvem Krčmov (území obce Adršpach) zaúsťuje  
do III/30110. Silnice není na území obce Jívka v odpovídajícím stavu a prospěla by jí rekonstrukce. 

➢ III/30119 – začíná vyústěním ze silnice III/30118 nedaleko Stárkova a zajišťuje propojení se ZSJ 
Jívka. Silnice je ve špatném stavu a potřebuje rekonstruovat. V případě této silnice je nutné zmínit, 
že v ZSJ Jívka přechází v místní komunikaci a pokračuje tak až k vyústění do silnice II/301. Jedná  
se o místní komunikaci ve špatném stavu, která má však spíše charakter krajské silnice, neboť 
propojuje Úpicko a Radvanicko. 

 

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že silnice II. a III. tříd procházející územím SOJH nejsou 

v převážné většině v dobrém stavu a vyžadují rekonstrukci. Vzhledem k faktu, že vlastníkem 

zmíněných silnic je Královéhradecký kraj a hospodařit s tímto majetkem je pověřena Správa silnic 

Královéhradeckého kraje (dále SS KHK), je role obcí v zajištění jejich oprav v podstatě pouze iniciační.  

Kvalita místních komunikací v jednotlivých obcích je různorodá. Snahou obcí je postupně místní 

komunikace opravovat. 

 

Co se týče plánované dálnice D11 a R11 – A3 (spojující Prahu, Poděbrady, Hradec Králové, Jaroměř, 

Trutnov a Polsko), nebude procházet bezprostředně územím SOJH. 

  

Železniční síť a její kvalita 

Územím SOJH prochází dvě železniční tratě – č. 032 a č. 047. 

Trať č. 032 propojuje Trutnov s Jaroměří. V území SOJH prochází přes obce Suchovršice, Velké 

Svatoňovice, Malé Svatoňovice a Rtyni v Podkrkonoší. Jedná se o regionální trať, která není 

elektrifikovaná. 

Trať č. 047 propojuje Trutnov a Teplice nad Metují. V území SOJH prochází přes obce Chvaleč, 

Radvanice a Jívka. Jedná se taktéž o regionální trať, která není elektrifikovaná. 

Na území SOJH se nachází celkem 10 železničních stanic: 

➢ na trati č. 032: Suchovršice, Velké Svatoňovice, Malé Svatoňovice, Rtyně v Podkrkonoší a Rtyně 
v Podkrkonoší zastávka 

➢ na trati č. 047: Petříkovice, Chvaleč, Radvanice, Janovice u Trutnova a Hodkovice u Trutnova 

  

Cykloturistická síť 

Cykloturistická síť je tvořena cyklostezkami a cyklotrasami. 

V území SOJH je pouze jedna cyklostezka, která začíná v Havlovicích u všesportovního areálu a vede 

podél řeky Úpy směrem do Úpice. Úsek od všesportovního areálu ke krytému dřevěnému mostu byl 

vybudován za přispění prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, úsek od tohoto mostu 

k čistírně odpadních vod v Úpici byl vybudován za přispění dotačních prostředků z MAS KJH, o.p.s. 

Územím SOJH prochází celkem 12 cyklotras. Informace k nim podává tabulka 6. 
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Tabulka 6: Cyklotrasy procházející územím SOJH (ke květnu 2021) 

Číslo 
cyklotrasy 

Název 
Délka 
(km) 

Povrch Podrobná trasa 

22 
Trutnov-Adršpach  

(část Jizersko-Jesenické 
magistrály) 

17 asfalt Trutnov-Petříkovice-Chvaleč-Adršpach 

4018 Okruh Boženy Němcové 35 
asfalt, zpevněný 

povrch 

Studnice-Zlíč-Česká Skalice-Ratibořice-Havlovice-
Slatinský mlýn-Červený Kostelec-Havlovice-

Vízmburk-kemp Brodský-Studnice 

4020 Okruh Stolové hory 123 
asfalt, místy 

rozbitý 

Hronov-Velký Dřevíč-Turov-Chlívce-Stárkov-Dolní 
Vernéřovice-Horní Vernéřovice-Adršpach-
Zdoňov-Starostín-Meziměstí-Ruprechtice-

Broumov-Otovice-Malá Čermná-Velké Poříčí-
Hronov 

4036 
Teplice nad Metují-
Teplice nad Metují 

33,5 
asfalt, zpevněný 

povrch 
Teplice nad Metují-Skály-Janovice-Adršpach-

Zdoňov-Buková hora-Teplice nad Metují 

4090 
Radvanice-Úpice-

Slatinský mlýn 
33 

asfalt, zpevněné 
účelové a místní 

komunikace 

Radvanice-Paseka-Markoušovice-Suchovršice-
Úpice-Maršov u Úpice-Křižanov-Mečov-Boušín-

Slatinský mlýn 

4091 
Poříčí u Trutnova, 

odbočka Lhota – Zábrodí 
24,5 

asfalt, zpevněné 
místní a účelové 

komunikace 

Poříčí u Trutnova, odbočka Lhota-Lhota-Paseka-
Bílý kámen-Odolov-Horní Kostelec-Kostelecké 

Končiny-Horní Rybníky-Zábrodí 

4092 Úpice – Markoušovice 13 asfalt, šotolina 
Úpice-Kvíčala-Batňovice-Velké Svatoňovice-Malé 

Svatoňovice-Markoušovice 

4093 Jívka-Petříkovice 13,3 
asfalt, zpevněné 
účelové a místní 

komunikace 

Jívka II-Radvanice-Chvaleč-Petříkovice (hranice 
s Polskem) 

4094 Úpice – Jívka II 13,5 
asfalt, zpevněná 

cesta 
Úpice-Havlovice-zřícenina hradu Vízmburk-Devět 

křížů-Rtyně v Podkrkonoší-Odolov-Jívka II 

4095 
Rtyně v Podkrkonoší – 

Běloves 
19 

asfalt, zpevněný 
povrch místy silně 

erodovaný 

Rtyně v Podkrkonoší-Červený Kostelec-kemp 
Brodský-Zábrodí-Kramolna-Náchod-hraniční 
přechod Běloves u Náchoda/Kudowa-Slone 

(Polsko) 

4209 Lhota – Starý Sedloňov 6 
asfalt, v lesní partii 

zpevněná cesta 
Lhota-Starý Sedloňov 

4304 Krkavčina-Stárkov 8,5 
Asfalt, kamenitý či 

travnatý povrch 
Krkavčina-Chlívce-Jívka II-Stárkov 

Poznámka: Tučně jsou zvýrazněny lokality na území obcí SOJH. 
Zdroje: Internetové stránky serveru Cyklotrasy.cz http://cyklotrasy.cz/  
              Internetový mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/ 

 

Z tabulky 6 vyplývá, že územím SOJH (konkrétně přes území obce Chvaleč) prochází jedna dálková 

cyklotrasa, tzv. Jizersko-Jesenická magistrála (č. 22). Dále se jedná o dvě okružní cyklotrasy a o několik 

regionálních či lokálních cyklotras. 

Z tabulky také vyplývá, že každou členskou obcí SOJH prochází alespoň jedna cyklotrasa. 

  

http://cyklotrasy.cz/
https://mapy.cz/
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SOJH na vlastní náklady vytvořil síť dobíjecích stanic pro elektrokola, kterých se na území svazku 

nachází celkem 16, konkrétně na těchto místech: 

➢ Batňovice – u budovy obecního úřadu (Batňovice č. p. 4, se stojanem na kola i posezením, 
přístupná bez omezení) 

➢ Havlovice – u hostince U Lávky (Havlovice č. p. 109, se stojanem na kola i posezením, přístupná 
v době provozu restaurace) a ve všesportovním areálu (Havlovice č. e. 61, se stojanem na kola  
i posezením, přístupná bez omezení) 

➢ Chvaleč – u požární nádrže ve Chvalči (bez stojanu na kola, posezení v rámci přilehlého 
občerstvení, přístupná denně od 10 do 22 hodin) a u požární nádrže v Petříkovicích (se stojanem 
na kola i posezením, přístupná denně od 10 do 19 hodin)  

➢ Jívka – na budově obecní hospody (Jívka č. p. 50, se stojanem na kola i posezením, přístupná bez 
omezení) 

➢ Libňatov – u budovy smíšeného zboží (Libňatov č. p. 13, se stojanem na kola i posezením, 
přístupná bez omezení) 

➢ Malé Svatoňovice – na náměstí Karla Čapka (u budovy s č. p. 1, bez stojanu na kola, lavička poblíž, 
přístupná bez omezení) 

➢ Maršov u Úpice – u požární nádrže (bez stojanu na kola, s posezením, přístupná bez omezení) 

➢ Radvanice – u budovy obecního úřadu (Radvanice č. p. 160, se stojanem na kola a lavičkou 
k sezení, přístupná bez omezení) 

➢ Rtyně v Podkrkonoší – na Náměstí Horníků (budova s č. p. 440, se stojanem na kola, lavička poblíž, 
přístupná bez omezení) a u budovy Městského muzea (budova s č. p. 165, se stojanem na kola  
i posezením, přístupná bez omezení) 

➢ Suchovršice – u budovy hasičské zbrojnice (budova s č. p. 109, se stojanem na kola, posezení 
v rámci přilehlého občerstvení, přístupná bez omezení) 

➢ Velké Svatoňovice – na budově čističky odpadních vod (poblíž budovy s č. p. 135, bez stojanu  
na kola, s posezením,  přístupná bez omezení), u fotbalového hřiště (na budově občerstvení, 
bez stojanu na kola, posezení v rámci přilehlého občerstvení, přístupná bez omezení)  
a v Markoušovicích na návsi (se stojanem na kola i posezením, přístupná bez omezení) 

 

 

Co se týče cyklistických trailů, nedaleko, ve městě Trutnov (místní část Lhota U Trutnova) se nachází 

trailové centrum Trutnov Trails. V něm mohou návštěvníci využít tras s různou obtížností (od modré 

po černou), takže jsou tyto stezky vhodné pro všechny výkonnostní skupiny jezdců. Některé traily 

vedou i přes katastry členských obcí SOJH, konkrétně přes obce Chvaleč a Velké Svatoňovice. 
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Přes území SOJH prochází několik naučných stezek10: 

➢ Poznávací okruh U nás – stezka vede přes zajímavá místa obce Havlovice a seznamuje s touto 
vesnicí. Má celkem 24 zastávek a je dlouhá 24 km. 

➢ Po stopách erbu zlatého třmene – stezka seznamuje s bývalými tvrzemi a zříceninami hradů (Malá 
Skalice, Ratibořice, Rýzmburk, Červená Hora, Vízmburk). 

➢ Naučná stezka Suchovršice-Lhotka – krátká stezka v lesoparku se zaměřuje na různá přírodní 
témata. Tato stezka byla realizována za přispění dotace z MAS KJH, o.p.s. 

➢ Naučná stezka po významných stromech v Havlovicích – stezka provede návštěvníky  
po 30 významných stromech v Havlovicích. 

➢ Po stopách hornictví – stezka seznamuje s hornickou minulostí Jestřebích hor v okolí Malých 
Svatoňovic 

➢ Po hornických památkách – tzv. „Rtyňský okruh“ o hornické minulosti je dlouhý 9,6 km a má 
celkem má 5 zastávek 

➢ Naučná stezka Chvaleč – Petříkovice – má dohromady šest zastávek a začíná a končí  
v Petříkovicích (místní část obce Chvaleč). Stezka vede například přes Krausovu vyhlídku nebo 
studánku pod Jánským vrchem. 

 

Dopravní obslužnost 

Dopravní obslužnost byla zjišťována pomocí počtu spojů, které je možné v obcích SOJH využít. 

Obslužnost byla sledována podle aktuálních jízdních řádů, které platí do 11. 12. 2021. Obce SOJH jsou 

zapojeny do integrovaného regionálního systému dopravy IREDO, který funguje po celém území 

Královéhradeckého a Pardubického kraje. Organizátorem regionální dopravy je společnost OREDO 

s.r.o. se sídlem v Hradci Králové. 

  

 
10 Zdroje: Internetové stránky SOJH https://jestrebihory.net/, Internetový mapový server Mapy.cz 
https://mapy.cz/, Internetový portál NAUČNÉ-STEZKY.CZ https://www.naucne-stezky.cz/  

https://jestrebihory.net/
https://mapy.cz/
https://www.naucne-stezky.cz/
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Dopravní obslužnost autobusovou dopravou 

Dopravní obslužnost obce autobusovými spoji shrnuje tabulka 7. 

 

Tabulka 7: Dopravní obslužnost obcí SOJH autobusovými spoji podle jízdních řádů platných do 11. 
12. 2021 

Název obce 
Spádové 
centrum 

Pracovní den Sobota Neděle 

Počet 
spojů 
TAM 

Počet 
spojů 
ZPĚT 

Počet 
spojů 
TAM 

Počet 
spojů 
ZPĚT 

Počet 
spojů 
TAM 

Počet 
spojů 
ZPĚT 

Batňovice Úpice 43 40 18 18 17 18 

Havlovice Úpice 19 18 3 3 3 3 

Chvaleč Trutnov 11 12 0 0 1 1 

Jívka Trutnov 13 13 0 1 1 2 

Libňatov Úpice 19 17 3 3 3 3 

Malé Svatoňovice Úpice 17 20 10 10 10 10 

Maršov u Úpice Úpice 8 8 2 1 2 1 

Radvanice Trutnov 11 12 0 0 1 1 

Rtyně v Podkrkonoší Úpice 27 26 11 11 10 11 

Suchovršice Úpice 23 24 8 8 8 8 

Velké Svatoňovice Úpice 25 23 10 10 10 10 

Poznámka: Hodnoty počtu spojů jsou vztaženy k uvedeným spádovým centrům.  
Zdroj: Internetový jízdní řád IDOS https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/ 

 

Z tabulky 7 vyplývá, že dopravní obslužnost jednotlivých obcí SOJH autobusovými spoji je poměrně 

různorodá. Nejvyšší četnost autobusových spojů byla zjištěna u obce Batňovice, která leží na hlavní 

trase mezi Trutnovem a Náchodem a zároveň se u ní projeví i obslužnost autobusovými spoji jedoucími 

z Malých či Velkých Svatoňovic do Úpice či v opačném směru. Na druhé straně nejnižší četnost 

autobusových spojů byla zjištěna u obce Maršov u Úpice, která neleží na žádné hlavní trase a nižší 

četnost spojů je tak logická. 

Co se týče četnosti spojů v sobotu či v neděli oproti pracovním dnům, je výrazně nižší (o 50 % a více 

nižší četnost). V případě obcí Chvaleč a Radvanice nejede žádný autobusový spoj v sobotu do Trutnova 

či zpět, v případě obce Jívka nejede žádný autobusový spoj v sobotu ve směru do Trutnova, v opačném 

směru pouze jeden (konkrétně ovšem na zastávku „Jívka, odb. Tmavý Důl“, což zajistí obslužnost pouze 

pro malou část obce). 

 

Z pohledu autobusových dopravců provozuje od března 2021 naprostou většinu autobusových linek 

zajišťujících dopravní obslužnost v obcích SOJH společnost CDS s.r.o. Náchod. Pouze u čtyř obcí 

zajišťuje dopravní obslužnost ještě i jiná společnost, konkrétně v Suchovršicích společnost AUDIS BUS 

s.r.o. (linka č. 691301), ve Chvalči, Jívce a Radvanicích společnosti P-transport s.r.o. (linka č. 641408), 

Trutnovská autobusová doprava s.r.o. (linka č. 690106) a AUDIS BUS s.r.o. (linka č. 691408). 

  

https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
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Dopravní obslužnost vlakovou dopravou 

Dopravní obslužnost vlakovou dopravou shrnuje tabulka 8. 

 

Tabulka 8: Dopravní obslužnost obcí SOJH vlakovými spoji podle jízdních řádů platných do 11. 12. 
2021 

Číslo  
tratě 

Název železniční stanice 

Pracovní den Sobota Neděle 

Počet 
spojů 
TAM 

Počet 
spojů 
ZPĚT 

Počet 
spojů 
TAM 

Počet 
spojů 
ZPĚT 

Počet 
spojů 
TAM 

Počet 
spojů 
ZPĚT 

032 

Malé Svatoňovice 18 18 16 16 15 16 

Rtyně v Podkrkonoší 18 18 16 16 15 16 

Rtyně v Podkrkonoší zastávka 11 11 9 9 8 9 

Suchovršice 3 6 1 3 1 3 

Velké Svatoňovice 18 18 16 16 15 16 

047 

Hodkovice u Trutnova 

7 7 7 7 7 7 

Chvaleč 

Janovice u Trutnova 

Petříkovice 

Radvanice 

Zdroj: Vývěsné jízdní řády http://portal.idos.cz/ 

 

Z tabulky 8 vyplývá, že četnost vlakových spojení je podobná jak ve všední dny, tak o víkendu (vyjma 

zastávky v Suchovršicích). Všechny výše uvedené vlakové spoje jsou zajištěny společností České dráhy, 

a.s. 

V případě stanic Hodkovice u Trutnova, Petříkovice a Suchovršice vlak zastavuje jen na znamení nebo 

požádání. 

 

Obce a železniční zastávky ležící na trati č. 032 (vyjma Suchovršic) mají zajištěno velmi dobré spojení 

s krajským městem Hradcem Králové, neboť 15 spojů z 18 v pracovní dny jede přímo z a do Hradce 

Králové, v sobotu 15 spojů přímo do Hradce Králové a všech 16 spojů přímo z Hradce Králové a v neděli 

15 spojů přímo z a do Hradce Králové (v případě stanice Rtyně v Podkrkonoší zastávka je četnost nižší).  

Zároveň mají tyto obce zajištěno i dobré spojení s hlavním městem Prahou, neboť v pracovní dny  

a v sobotu 8 spojů jede přímo do Prahy a 7 spojů přímo z Prahy bez přestupu. V neděli se pak jedná  

o 7 přímých spojů z a do Prahy. 

Pokud se obyvatelé obcí Chvaleč, Radvanice a Jívka chtějí vlakem dostat do jiných obcí než těch, které 

leží na trati č. 047 (tedy Trutnov – Teplice nad Metují), musí přestupovat. 

  

http://portal.idos.cz/
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Dopravní obslužnost pro cykloturistiku 

Cykloturisté mohou k přepravě svých potřeb využít vlakovou dopravu, a to do vyčerpání kapacity.  

Další možností je pro cykloturisty využití cyklobusů. V případě obce Chvaleč se jedná o červenou linku 

cyklobusu Kladského pomezí11. V případě této linky by bylo dobré, aby cyklobus opět projížděl přes 

Radvanice, Horní Vernéřovice, Janovice a dále do Adršpachu (nyní jede z Chvalče přímo do Adršpachu), 

neboť v současné době je turistický cíl Měděný důl Bohumír mimo trasu cyklobusu. V případě obce 

Suchovršice se jedná o linku č. 4 Krkonošského cyklobusu12. Cyklobusy dovezou cykloturisty  

na zajímavá místa a zase zpátky. 

 

Technická infrastruktura 

Dostupnost sítí technické infrastruktury v obcích SOJH shrnuje tabulka 9. 

 

Tabulka 9: Dostupnost sítí technické infrastruktury v obcích SOJH ke květnu 2021 

Obec 
Veřejný 
vodovod 

Kanalizace ČOV Plynofikace Teplovod 
Obecní 
rozhlas 

Kabelová 
televize 

Optická 
internetová 

síť 

Batňovice ANO ANO NE* ANO NE ANO ANO NE 

Havlovice ANO NE NE NE NE ANO NE NE 

Chvaleč ANO NE NE NE NE ANO NE NE 

Jívka ANO ANO ANO NE NE ANO ANO NE 

Libňatov ANO NE NE NE NE ANO NE NE 

Malé Svatoňovice ANO ANO ANO ANO NE ANO NE ANO 

Maršov u Úpice ANO NE NE NE NE NE NE NE 

Radvanice ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO NE 

Rtyně v Podkrkonoší ANO ANO ANO ANO NE ANO NE ANO 

Suchovršice ANO NE NE NE ANO ANO NE NE 

Velké Svatoňovice ANO ANO ANO ANO NE ANO NE NE 

Vysvětlivky: ČOV = čistírna odpadních vod 
Poznámka: * = ČOV na území obce není, odpadní vody jsou odváděny na ČOV Úpice. 
Zdroje: Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Trutnov http://upd.trutnov.cz/uap/  
              Internetové stránky Regionálního Informačního Servisu https://www.risy.cz/ 
              Internetové stránky jednotlivých obcí 

 

Z tabulky 9 vyplývá, že ve všech obcích SOJH je dostupný veřejný vodovod. Kanalizační síť existuje 

v šesti obcích SOJH, přičemž svojí vlastní čistírnou odpadních vod (ČOV) disponuje pět obcí. Využití 

zásobování plynem je možné ve čtyřech obcích, zásobování teplem prostřednictvím horkovodu  

ve dvou obcích. Obecním rozhlasem disponují všechny obce vyjma Maršova u Úpice. Služby kabelové 

televize je možné využít ve třech obcích, připojení k internetu prostřednictvím optické sítě prozatím 

pouze ve dvou obcích. 

V případě vybavenosti technickou infrastrukturou je však důležité zmínit fakt, že ačkoliv některá daná 

síť v obci existuje, neznamená to, že by byla dostupná pro celé území obce. Mnohdy se jedná pouze  

o existenci dané sítě pouze v centrální části obce (např. plynovod a kanalizace jsou dostupné jen 

 
11 Blíže viz: Internetové stránky turistické oblasti Kladského pomezí https://kladskepomezi.cz/cyklobusy  
12 Blíže viz: Internetové stránky turistického regionu Krkonoše https://www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy  

http://upd.trutnov.cz/uap/
https://www.risy.cz/cs
https://kladskepomezi.cz/cyklobusy
https://www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy
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v centrální části obce Malé Svatoňovice, v Petrovicích, Strážkovicích a Odolově nejsou, vodovodní síť 

je vybudována v Jívce v lokalitách Dolní Vernéřovice, Horní Vernéřovice, Jívka a Janovice, v lokalitách 

Hodkovice a Studnice není apod.). 

Z dalších sítí technické infrastruktury lze jmenovat zásobování elektrickou energií, signál  

pro rozhlasové a televizní vysílání, mobilní telefonní signál či signál pro bezdrátové připojení  

k internetové síti. Tato vybavenost je dostupná ve všech obcích SOJH. 

 

2.1.5 Vybavenost 

Vybavenost členských obcí SOJH znázorňuje tabulka 10. 

 

Tabulka 10: Vybavenost členských obcí SOJH – k únoru 2021 

Název obce A B C D E F G H I J K L M N 

Batňovice ֍ ֍    ֍ ֍ ֍  ֍ ֍  ֍ ֍ 

Havlovice ֍ ֍    ֍ ֍ ֍  ֍ ֍  ֍ ֍ 

Chvaleč ֍ ֍ ֍   ֍ ֍ ֍ ֍  ֍ ֍ ֍ ֍ 

Jívka ֍  ֍   ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍  ֍ ֍ 

Libňatov ֍     ֍   ֍ ֍    ֍ 

Malé Svatoňovice ֍ ֍ ֍ ֍  ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍  ֍ ֍ 

Maršov u Úpice          ֍    ֍ 

Radvanice ֍ ֍ ֍ ֍  ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍  ֍ ֍ 

Rtyně v Podkrkonoší ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍  ֍ ֍ 

Suchovršice ֍      ֍ ֍ ֍ ֍   ֍ ֍ 

Velké Svatoňovice ֍ ֍ ֍   ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍  ֍ ֍ 

Poznámka: kolonka zelené barvy s obrázkem znamená, že daná vybavenost je v obci k dispozici. Prázdná kolonka 
bílé barvy znamená, že daná vybavenost není v obci k dispozici. 
Vysvětlivky: 

A = mateřská škola H = restaurace/jídelna, kde se vaří teplá jídla 

B = základní škola I = obchod se smíšeným zbožím či s potravinami 

C = všeobecné praktické lékařství J = kulturní dům/společenský sál 

D = existence další zdravotnické vybavenosti K = hřbitov 

E = poskytování sociálních služeb L = koupaliště 

F = pošta M = tělocvična 

G = knihovna N = venkovní hřiště 

Zdroje: 
Programy rozvoje jednotlivých obcí 
Rejstřík škol a školských zařízení https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/  
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb https://nrpzs.uzis.cz/  
Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz/  
Internetové stránky jednotlivých obcí 
Internetové stránky České pošty https://www.ceskaposta.cz/  
Internetový server Mapy.cz https://mapy.cz/  

 

Komentáře k jednotlivým vybavenostem obcí jsou uvedeny níže.  

  

https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/
https://nrpzs.uzis.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/
https://www.ceskaposta.cz/
https://mapy.cz/
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Školství 

Mateřská škola (MŠ) 

MŠ je ve všech obcích vyjma Maršova u Úpice. V pěti obcích se jedná o samostatnou MŠ (Jívka, 

Libňatov, Malé Svatoňovice Suchovršice, Rtyně v Podkrkonoší) ve zbývajících pěti obcích se jedná  

o sloučený subjekt, tj. MŠ společně se základní školou (ZŠ) – v Batňovicích, Havlovicích, Chvalči a 

Velkých Svatoňovicích konkrétně s 1. stupněm ZŠ, v Radvanicích s 1. i 2. stupněm ZŠ. 

Ve Velkých Svatoňovicích (místní část Markoušovice) funguje i dětská skupina. 

 

Základní škola (ZŠ) 

ZŠ je v sedmi členských obcích SOJH. Ve čtyřech obcích se jedná o sloučený subjekt 1. stupně ZŠ s MŠ 

(viz výše), v Radvanicích o sloučený subjekt 1. i 2. stupně ZŠ s MŠ. Ve Rtyni v Podkrkonoší se jedná  

o sloučený subjekt 1. i 2. stupně ZŠ se základní uměleckou školou. V Malých Svatoňovicích je 

samostatná úplná ZŠ (1. i 2. stupeň). Všechny výše uvedené školy jsou zřizovány obcemi. 

Ve Velkých Svatoňovicích (místní část Markoušovice) dále funguje soukromá ZŠ Mraveniště. 

 

Další školy a volnočasová školská zařízení 

Ve Rtyni v Podkrkonoší funguje základní umělecká škola. Zájemcům o studium nabízí vzdělávání 

v hudebním a výtvarném oboru.  

V Malých Svatoňovicích funguje soukromá střední škola, konkrétně Bezpečnostně právní akademie, 

s.r.o. Škola poskytuje studentům úplné střední odborné vzdělání, které je zakončeno maturitní 

zkouškou, v oboru Bezpečnostně právní činnost. 

 

Zdravotnictví 

Ordinace praktického lékaře pro dospělé je k dispozici v šesti obcích. 

Co se týče existence další zdravotnické vybavenosti, ta je dostupná pouze ve třech obcích, konkrétně 

se jedná o: 

➢ ordinace praktického lékaře pro děti a dorost – k dispozici pouze ve Rtyni v Podkrkonoší 

➢ ordinace stomatologa – v Malých Svatoňovicích, Radvanicích a Rtyni v Podkrkonoší 

➢ lékárna – pouze ve Rtyni v Podkrkonoší 

➢ zdravotnická dopravní služba – pouze v Malých Svatoňovicích – jedná se o Báňskou záchrannou 
službu Odolov a sídlo na území obce má ještě Dopravní zdravotní služba Asociace samaritánů ČR 
Trutnov Malé Svatoňovice 

 

Sociální služby 

Sociální služby jsou k dispozici pouze ve Rtyni v Podkrkonoší. Konkrétně se jedná o následující 

poskytované sociální služby: 

➢ „domov pro seniory“ a „domov se zvláštním režimem“ – poskytovány Domovem důchodců 
Tmavý Důl, jehož zřizovatelem je Královéhradecký kraj 

➢ „pečovatelská služba“ – poskytována Městem Rtyně v Podkrkonoší terénní formou  



Svazek obcí Jestřebí hory 
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČO 69155372, tel.: 499 888 140 
 

Stránka 31 z 89 
  

Pošta 

Pošta je k dispozici v devíti obcích SOJH. V případě sedmi obcí (Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé 

Svatoňovice, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Velké Svatoňovice) se jedná o běžnou pobočku. 

V případě obcí Batňovice a Havlovice se jedná o výdejní místo pošty. 

 

Knihovna 

Obecní/městská knihovna funguje ve všech obcích SOJH vyjma Libňatova a Maršova u Úpice. 

V Libňatově se nachází alespoň knihobudka. 

 

Restaurace/jídelna, kde se vaří teplá jídla 

Restaurací, jídelnou či hospodou, kde se vaří teplá jídla (např. hotová jídla, teplé večeře apod.), 

disponuje devět obcí SOJH. Tato vybavenost není k dispozici pouze v Libňatově a Maršově u Úpice. 

V některých obcích je restaurací či jídelen více (např. v Havlovicích či v Batňovicích). 

Zařízení související se stravováním, ve kterých jsou poskytovány pouze nápoje a občerstvení studené 

kuchyně, funguje ve většině obcí vyjma Maršova u Úpice, Suchovršic a Havlovic. 

Při různých společenských akcích se využívá mobilních stánků. 

 

Obchod se smíšeným zbožím či s potravinami 

Obchod se smíšeným zbožím či s potravinami lze nalézt v devíti obcích SOJH. Pouze na území obce 

Batňovice a Maršov u Úpice obchod není k dispozici. 

 

Kulturní dům/společenský sál 

Devět členských obcí SOJH disponuje kulturním domem či určitým společenským sálem (v případě 

obce Radvanice slouží pro tyto potřeby sál v Pensionu Radvanice, v případě Rtyně v Podkrkonoší 

Orlovna, v případě Suchovršic sál v místním pohostinství). Kulturní dům či společenský sál není 

k dispozici pouze ve Chvalči, přičemž zde je k dispozici alespoň zasedací místnost. 

 

Hřbitov 

Hřbitov se nachází na území osmi obcí. Nenachází se pouze v Libňatově, Maršově u Úpice  

a Suchovršicích. 

 

Koupaliště 

Koupaliště je z obcí SOJH pouze ve Chvalči. V některých obcích je ke koupání využívána požární nádrž 

(např. v Libňatově), případně rybník (např. Jívka). 
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Sportovní vybavenost 

Tělocvična 

Tělocvičnou disponuje devět členských obcí SOJH. V případě některých obcí se jedná o tělocvičnu 

(mnohdy i prostorově poměrně malou) fungující při ZŠ, avšak využitelnou i pro potřeby veřejnosti. 

V případě obce Jívka pro tyto potřeby slouží multifunkční sál. Sportovní hala je v Malých Svatoňovicích 

a ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Tělocvična není k dispozici v Libňatově a Maršově u Úpice, přičemž v těchto obcích jsou k určitým 

sportovním aktivitám (cvičení, stolní tenis) využívány místní kulturní sály. 

 

Venkovní hřiště 

Venkovním hřištěm13 disponují všechny obce SOJH. Z pohledu typů hřišť se v některých obcích jedná 

o multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem, v jiných o asfaltové či štěrkové hřiště, ale  

i o tenisové kurty, fotbalové hřiště aj. V Havlovicích je k dispozici i víceúčelový sportovní areál. 

 

Další sportovní vybavenost   

V Malých Svatoňovicích a ve Rtyni v Podkrkonoší je k dispozici atletický ovál se štěrkovým povrchem. 

V Radvanicích a Chvalči (místní část Petříkovice) se nachází areál pro sjezdové lyžování. 

Dětské hřiště či alespoň určité prvky pro děti se nachází ve všech obcích SOJH. 

Na hřebenu Jestřebích hor i směrem z Havlovic do Babiččina údolí dochází v zimním období 

k pravidelným úpravám běžkařských tratí. Úpravu těchto tratí garantuje SOJH ve spolupráci 

s Kladským pomezím. Nelze opomenout ani soukromé subjekty, které někde běžecké stopy také 

upravují. 

V Havlovicích a Malých Svatoňovicích bývá v případě příhodných klimatických podmínek v zimě 

vytvořena ledová plocha na kluzišti. 

 

Další kulturní vybavenost 

Ve čtyřech obcích je k dispozici muzeum – v Malých Svatoňovicích, Rtyni v Podkrkonoší, Velkých 

Svatoňovicích a Havlovicích. 

V Malých Svatoňovicích se jedná o Muzeum bratří Čapků (dvě expozice – jedna věnována Karlu 

Čapkovi, druhá Josefu Čapkovi) a Muzeum vojenské historie regionu Jestřebí hory (expozice zaměřená 

na vojenskou historii regionu).  

Ve Rtyni v Podkrkonoší to je Městské muzeum (tři expozice – jedna věnována historii města a životu 

jeho obyvatel, druhá selskému povstání z roku 1775 a třetí dolování uhlí). 

V případě Velkých Svatoňovic se jedná o Hasičské muzeum (jedna expozice zaměřená na historickou 

hasičskou techniku) a v případě Havlovic o muzeum hradu Vízmburk (jedna expozice archeologických 

nálezů vypovídající o životě posledních obyvatel hradu Vízmburk). 

 
13 Do venkovních hřišť nebylo zahrnuto dětské hřiště. 
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Kino je k dispozici pouze ve Rtyni v Podkrkonoší. V některých obcích promítají filmy formou letního 

venkovního kina. 

Divadlo a galerie není k dispozici v žádné členské obci SOJH. 

 

2.1.6 Životní prostředí 

Současný stav životního prostředí 

Zásah chráněné oblasti přirozené akumulace vod a zásah ochranných pásem vodních zdrojů do území 

členských obcí SOJH znázorňuje obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Zásah chráněné oblasti přirozené akumulace vod a zásah ochranných pásem vodních 
zdrojů do území členských obcí SOJH 

 
Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/ 

 

https://geoportal.gov.cz/
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Z obrázku 2 vyplývá, že chráněná oblast přirozené akumulace vod zasahuje pouze do severovýchodní 

části území SOJH a pouze do území obce Jívka. Ochranná pásma vodních zdrojů se nacházejí ve více 

lokalitách. 

 

Poddolované plochy zasahující do území obcí SOJH a důlní díla na území obcí SOJH znázorňuje obrázek 

3. 

 

Obrázek 3: Poddolované plochy zasahující do území obcí SOJH a důlní díla na území obcí SOJH 

 
Zdroj: Mapový server České geologické služby https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/  

 

Značná část území SOJH je poddolovaná a též se na území řady obcí SOJH nachází množství důlních děl. 

Týká se to především obcí, ve kterých probíhala v minulosti těžba černého uhlí, případně uranové  

či měděné rudy. 

 

https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/
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Na území členských obcí SOJH je evidováno celkem 5 lokalit, které jsou považovány za staré ekologické 

zátěže 14. Jedná se o následující lokality: 

➢ Halda bývalého dolu Kateřina v Radvanicích (typ: halda; katastrální území: Radvanice v Čechách) 

➢ Odkaliště IDA (typ: odkaliště; katastrální území: Rtyně v Podkrkonoší) 

➢ Skládka 3. pětiletka (typ: skládka TKO15; katastrální území: Starý Sedloňov) 

➢ Skládka Peterkův Dolec (typ: skládka TKO; katastrální území: Havlovice) 

➢ Skládka Petrovice (typ: skládka TKO; katastrální území: Malé Svatoňovice) 

 

Na území města Rtyně v Podkrkonoší se nachází skládka odpadů, konkrétně na adrese Na Rovni 849, 

542 33 Rtyně v Podkrkonoší. Na stejné adrese se nachází i sběrný dvůr a kompostárna16.  

 

Zemědělský půdní fond a jeho ochrana 

Zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované (orná půda, chmelnice, 

vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky 

obhospodařována, ale dočasně obdělávána není17. Následující graf 5 obsahuje informace týkající  

se zastoupení ZPF a nezemědělské půdy v členských obcích SOJH. 

 

Graf 5: Zastoupení ZPF a nezemědělské půdy v členských obcích SOJH k 31. 12. 2020 

 

Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/ 

 

Strukturu půdy podle procentuálního zastoupení jednotlivých druhů pozemků v obcích SOJH 

znázorňuje graf 6. 

  

 
14 Zdroj: Systém evidence kontaminovaných míst https://www.sekm.cz/  
15 TKO = tuhý komunální odpad 
16 Zdroj a blíže viz: Internetové stránky společnosti SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o. http://www.skladkartyne.cz/  
17 Zdroj a blíže viz § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
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Graf 6: Struktura půdy podle procentuálního zastoupení jednotlivých druhů pozemků v obcích SOJH 
k 31. 12. 2020 

 
Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/ 

 

Z grafu 5 a 6 vyplývá, že vyšší podíl nezemědělské půdy v obcích Radvanice, Jívka a Chvaleč je způsoben 

především díky značným rozlohám lesních pozemků. Naopak vyšší podíl ZPF v obcích Batňovice, 

Maršov u Úpice, Havlovice a Libňatov je způsoben především díky značným rozlohám orné půdy. 

 

Ohroženost půd vodní erozí na území obcí SOJH je znázorněna na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Ohroženost půd vodní erozí na území obcí SOJH (k červenci 2021) 

 
Zdroj: Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/ 

 

Z obrázku 4 vyplývá, že silně erozně ohrožené půdy (červená barva) a mírně erozně ohrožené půdy 

(béžová barva) se nacházejí ve všech obcích SOJH. Silně erozně ohrožené půdy se poměrově nejvíce 

nacházejí na území obcí Chvaleč a Malé Svatoňovice. 

Vyšší erozní ohroženost půd může být způsobena bezpochyby i mnohdy nevhodným zemědělským 

hospodařením, např. nepraktikováním hluboké orby, nevhodnými osevními postupy (např. nestřídání 

plodin) apod. 

 

Kvalita ovzduší 

Znečištění ovzduší představuje problém, jehož důsledky jsou široké. Jedná se např. o přímé negativní 

účinky látek znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu či materiály, dále vliv  

na strukturu a funkci ekosystémů atd.  

Na úvod je nutné vysvětlit dva pojmy – emise a imise. Emise v oblasti ekologie a životního prostředí 

vyjadřuje uvolňování znečišťujících látek do ovzduší. Imise jsou emise, které se dostaly do styku  

se životním prostředím a jsou nahromaděny např. ve vodě, půdě, organizmech. Imise jsou následkem 

https://geoportal.vumop.cz/
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emisí18. Jen velmi málo uvolněných znečišťujících látek si zachovává stále svou chemickou identitu  

po vstupu do ovzduší. Proto se pro účely hodnocení znečištění ovzduší měří imisní hodnoty. 

Látek znečišťujících ovzduší, u kterých se sleduje překročení imisních limitů, je řada, např. oxid siřičitý 

(SO2), suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů (PM10), oxid dusičitý (NO2), benzen 

atd.19 

Následující obrázek 5 znázorňuje, jak na tom bylo území obcí SOJH z hlediska množství polétavého 

prachu o velikosti 10 mikrometrů v ovzduší v roce 2018. 

 

Obrázek 5: Průměrná imisní koncentrace PM10 v ovzduší na území obcí SOJH v roce 2018 

 

Vysvětlivky: PM10 = suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů; ug/m3 = mikrogramy na metr 

krychlový 

Poznámky: Výsledky měření byly prováděny v lokalitách o velikosti 1x1 km. 

Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/ 

 

Z obrázku 5 vyplývá, že na většině území obcí SOJH byla v roce 2018 průměrná koncentrace PM10 

v ovzduší menší či rovna než 20 ug/m3. Pouze v jižní části území SOJH byla průměrná koncentrace PM10 

v ovzduší v rozmezí 20-28 ug/m3. Imisní limit za jeden kalendářní rok pro tyto částice v ovzduší  

je 40 µg/m3. Z toho vyplývá, že roční limit pro látku PM10 byl v roce 2018 dodržen. 

 

 
18 Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/ 
19 Imisní limity znečišťujících látek a jejich povolený počet překročení za kalendářní rok jsou definovány v příloze 
1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

https://geoportal.gov.cz/
https://cs.wikipedia.org/
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Roční imisní limity byly na území obcí SOJH dodrženy i u výskytu dalších látek znečišťujících ovzduší, 

u kterých se překročení či nepřekročení limitů sleduje – oxid siřičitý, oxid dusičitý, benzen atd.20 

 

Další oblasti týkající se stavu životního prostředí a mající na něj vliv  

Z pohledu zlepšování kvality životního prostředí je bezpochyby pozitivní, že dochází k postupné 

výměně starých kotlů na tuhá paliva za modernější, ekologičtější zdroje. 

Z pohledu životního prostředí nelze opomenout ani potřebu údržby vodních toků, což může přispět 

k minimalizaci negativních vlivů v případě hrozících záplav. V posledních letech jsou také zřetelné 

klimatické změny, kdy dochází k extrémním výkyvům počasí. 

V posledních letech se negativně na stavu lesních ploch podepsal kůrovec, kvůli kterému musela být 

řada jehličnatých stromů vykácena a bude nutné je nahradit novou výsadbou. 

Na přírodě území svazku se negativně podepsalo i derecho. Tento bouřkový komplex s rychlostí vyšší 

než 100 km/h se přes území SOJH (zasaženy byly nejvíce obce Libňatov, Maršov u Úpice a Havlovice) 

prohnal v srpnu roku 2017 a zanechal za sebou velké škody. Řada osob byla několik dní bez proudu  

a v důsledku derecha byly zničeny i značné rozlohy lesních pozemků. 

 

Ochrana životního prostředí 

Zásah chráněných území do území členských obcí SOJH znázorňuje obrázek 6. 

 

Obrázek 6: Zásah chráněných území do území členských obcí SOJH 

 
Poznámka: Béžovou barvou je znázorněn zásah soustavy Natura 2000. Zelenou barvou je znázorněn zásah 
chráněné krajinné oblasti Broumovsko a zelená čára vyznačuje hranici této chráněné krajinné oblasti. Žlutou 
barvou jsou znázorněny památné stromy. 
Zdroj: Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/ 

 
20 Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/ 

https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/
https://geoportal.gov.cz/
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Z obrázku 6 vyplývá, že chráněná území zasahují do obcí, které se rozkládají ve východní části svazku. 

Celé území obce Jívka, jižní část a částečně i východní část obce Radvanice, východní část obce Chvaleč, 

východní část obce Velké Svatoňovice, východní část a nepatrně i severní část obce Malé Svatoňovice 

spadá do velkoplošného zvláště chráněného území typu chráněná krajinná oblast – do chráněné 

krajinné oblasti „Broumovsko“. 

Do území nepatrné velikosti obcí Radvanice a Malé Svatoňovice (jižně od vrcholu Žaltman)  

a do východní části obce Velké Svatoňovice, zasahuje část soustavy Natura 200021, konkrétně 

evropsky významná lokalita „Žaltman“. 

Části soustavy Natura 2000 zasahují dále do území obce Jívka – do severovýchodní části zasahuje 

evropsky významná lokalita „Adršpašsko-teplické skály“ a ptačí oblast „Broumovsko“  

a do jihovýchodní části zasahuje evropsky významná lokalita „Stárkovské bučiny“. 

Do severovýchodní části území obce Jívka zasahuje i maloplošné zvláště chráněné území, konkrétně 

národní přírodní rezervace „Adršpašsko-teplické skály“. Do východní části území obce Velké 

Svatoňovice zasahuje maloplošné zvláště chráněné území, konkrétně přírodní památka „Žaltman“. 

 

Zásah územních systémů ekologické stability (ÚSES) nadregionálního a regionálního významu do území 

členských obcí SOJH znázorňuje obrázek 7. 

  

 
21 Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny 
státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních 
stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen 
na určitou oblast (zdroj: Internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
https://www.ochranaprirody.cz/).  

https://www.ochranaprirody.cz/
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Obrázek 7: Zásah územních systémů ekologické stability nadregionálního a regionálního významu do 
území členských obcí SOJH 

 
Vysvětlivky: NRBK = nadregionální biokoridor, NRBC = nadregionální biocentrum, RBK = regionální biokoridor, 

RBC = regionální biocentrum 

Zdroj: Mapový portál Královéhradeckého kraje https://gis.kr-kralovehradecky.cz/ 

 

Do území členských obcí SOJH zasahují následující prvky ÚSES nadregionálního významu: 

➢ NRBK č. 28 – propojuje NRBC č. 85 Prameny Úpy s NRBK č. 37 

➢ NRBK č. 36 – propojuje NRBC č. 45 Les Království s NRBK č. 37 

➢ NRBK č. 37 – propojuje NRBC č. 46 Adršpašské skály a č. 87 Peklo 

➢ NRBC č. 46 Adršpašské skály 

 

Do území členských obcí SOJH zasahují následující prvky ÚSES regionálního významu: 

➢ RBK č. H009 – propojuje RBC č. H029 Nad Debrným a RBC č. H032 Pod Janským vrchem 

➢ RBK č. H041 – propojuje NRBC č. 46 Adršpašské skály s RBC č. H074 Studnické bučiny 

➢ RBK č. 723/2 – propojuje RBC č. H029 Nad Debrným a RBC č. 1215 Čížkovy kameny 

➢ RBK č. 724/1 – propojuje RBC č. 1215 Čížkovy kameny a RBC č. H030 Nad Adamovem 

➢ RBK č. 724/2 – propojuje RBC č. H030 Nad Adamovem a RBC č. 1648 Houska 

➢ RBK č. 758 – propojuje RBC č. H032 Pod Janským vrchem s RBC č. 1198 Žaltman 

https://gis.kr-kralovehradecky.cz/
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➢ RBC č. H005 Smiřická stráň 

➢ RBC č. H007 Rač-Milíře 

➢ RBC č. H008 Rtyňské 

➢ RBC č. H029 Nad Debrným 

➢ RBC č. H030 Nad Adamovem 

➢ RBC č. H074 Studnické bučiny 

➢ RBC č. 1198 Žaltman 

➢ RBC č. 1215 Čížkovy kameny 

➢ RBC č. 1636 Náchodec 

➢ RBC č. 1637 Závora 

 

U všech výše zmíněných ÚSES jsou cílovými ekosystémy mezofilní bučinné ekosystémy. V případě NRBC 

č. 46 a RBC č. 1215 jsou cílovými ekosystémy navíc i borové ekosystémy22. 

 

2.1.7 Správa a činnost svazku 

Vznik a historie SOJH  

SOJH vznikl 1. října 2001 na základě tehdy nového zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.) a nahradil tak  

do té doby působící „Sdružení obcí Jestřebí hory“. Zakládajícími členy svazku bylo 12 obcí – Batňovice, 

Havlovice, Chvaleč, Jívka, Libňatov, Malé Svatoňovice, Maršov u Úpice, Radvanice, Rtyně 

v Podkrkonoší, Suchovršice, Úpice a Velké Svatoňovice. Sídlem svazku byla ustanovena adresa  

Pod městem 624, 542 32 Úpice.  

V roce 2015, konkrétně k 24. 2. 2015, vystoupilo ze svazku město Úpice. Od 1. 1. 2017 došlo ke změně 

sídla svazku na adresu Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší. 

Název Svazku obcí Jestřebí hory je odvozen od stejnojmenného převážně lesnatého hřebenu Jestřebích 

hor ve východní části okresu, který tvoří přirozenou osu rozdělující tento region od severozápadu  

na jihovýchod s tím, že naprostá většina obcí sdružených v této oblasti se rozprostírá v jeho nejbližším 

okolí. 

  

 
22 Zdroj: Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro území 
Královéhradeckého kraje, dostupné z:  
https://gis.kr-kralovehradecky.cz/assets/GIS/projekty/ziv-prostredi/Plan_USES_KHK.pdf 

https://gis.kr-kralovehradecky.cz/assets/GIS/projekty/ziv-prostredi/Plan_USES_KHK.pdf
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Orgány svazku 

Hierarchická struktura orgánů SOJH je znázorněna na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Hierarchická struktura orgánů SOJH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Stanovy Svazku obcí Jestřebí hory 

 

Výbor svazku 

Výbor je nejvyšším orgánem svazku a je tvořen starosty jednotlivých členských obcí. Každý člen výboru 

má při hlasování jeden hlas. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna ¾ většina členů. Schází  

se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Výčet pravomocí je uveden ve Stanovách svazku23. 

 

Předseda svazku 

Předseda je statutárním orgánem svazku, zastupuje svazek navenek a jedná jménem svazku. Řídí  

a zodpovídá za činnost svazku. Je volen na čtyři roky, přičemž může být zvolen opakovaně. 

 

Místopředsedové svazku 

Místopředsedové zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti. Jsou voleni také na čtyři roky a taktéž 

mohou být zvoleni opakovaně. 

 

Kontrolní komise 

Komise je složena ze tří členů (předseda a dva členové), přičemž členem nemůže být člen výboru. 

Kontroluje činnost svazku, správnost a úplnost hospodaření, dodržování právních předpisů aj. Členové 

komise jsou voleni na čtyři roky. 

 
23 Blíže viz: Stanovy Svazku obcí Jestřebí hory, dostupné z: https://jestrebihory.net/uc/urednideska/37/stanovy-
svazku-obci-jestrebi-hory.pdf  

Výbor svazku

Předseda svazku

Místopředsedové svazku

Kontrolní komise

https://jestrebihory.net/uc/urednideska/37/stanovy-svazku-obci-jestrebi-hory.pdf
https://jestrebihory.net/uc/urednideska/37/stanovy-svazku-obci-jestrebi-hory.pdf
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Předmět činnosti svazku 

Předmětem činnosti svazku je ochrana společných zájmů a podpora všech aktivit, které povedou 

k ekonomickému, kulturnímu a sociálnímu rozvoji svazku. Za tímto účelem lze zmínit především 

následující činnosti: 

➢ propagace svazku a regionu 

➢ rozvoj cestovního ruchu v regionu 

➢ podpora spolkové činnosti regionu 

➢ účast v národních a mezinárodních programech 

➢ příprava a realizace integrovaných projektů a rozvojových strategií 

➢ přeshraniční spolupráce 

➢ aktivity vedoucí k postupnému vyrovnávání rozvojového potenciálu členů  

 

Pro výkonnou část svých aktivit působil do roku 2006 ve svazku manažer.  V roce 2007 si pro tyto účely 

SOJH společně se Společenstvím obcí Podkrkonoší založily MAS KJH, o.p.s., jejíž organizační struktura  

je znázorněna na obrázku 9. 

 

Obrázek 9: Organizační struktura MAS KJH, o.p.s. 

 
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Království-Jestřebí hory, 

o.p.s. na období 2021–2027 

 

MAS KJH, o.p.s. zajišťuje za úplatu pro SOJH servisní činnost na základě mandátní smlouvy. Jedná se 

především o následující činnosti: 

➢ pomoc při přípravě grantové a dotační činnosti svazku obcí 

➢ dle rozhodnutí výboru svazku příprava a zpracování projektů svazku 

➢ správa přijatých grantů a dotací (administrativní a kontrolní činnosti) 

➢ poradenská činnost pro neziskové organizace v regionu 

➢ organizační zajišťování svazkových akcí 

➢ kompletní správa webových stránek svazku 
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➢ aktivní účast na přípravě programu a jednání výboru svazku 

➢ koordinace vydání zpravodaje SOJH – grafická práce, tisk a po dohodě s jednotlivými obcemi 
distribuce na obecní úřady nebo do poštovních schránek 

 
Podrobný popis služeb, které MAS KJH, o.p.s. pro SOJH vykonává, je uveden v tabulce 11. 

 
Tabulka 11: Přehled zajišťovaných služeb MAS KJH, o.p.s. pro SOJH v roce 2021 

Pilíř Oblast Činnosti 

Servis 
SOJH 

Školení 
Organizace, pronájem prostor, zajištění školitele, catering, 
zasílání podkladů a výstupů 

Jednání starostů SOJH 
Organizace, tvorba pozvánek, programu a výstupů (zápis, přílohy) 
včetně zajištění vyvěšení 

Krizová karta JPO II., III., V. 
včetně SDH 

Aktualizace, distribuce, prezentace myšlenky v rámci regionu, 
popř. ČR 

Servis vybavení 
Příjem objednávek zapůjčení vybavení SOJH a komunikace se 
správci lavic 

Úřední deska a 
komunikace s účetní 

Vyvěšování smluvených dokumentů na www, tvorba dokumentů 
dle potřeby 

Běžná administrativa 
Vyřizování korespondence, dotazů starostů, reakce na dotazy 
institucí, příprava podkladů pro potřeby SOJH 

Správa 
dotací 

Administrace dotací SOJH 
pro NNO 

Příprava pravidel, harmonogramu, formulář žádosti, vyhlášení, 
sběr žádostí, zpracování, hodnocení 

Dotace KHK „Podpora 
svazků obcí“ 

Vypracování žádosti o dotaci a povinných příloh, komunikace 
s KÚ, vyúčtování 

Jiné dotace pro SOJH Zpracování Strategie rozvoje Svazku obcí Jestřebí hory 

Propagace 
regionu 

Zpravodaj 
Sběr a sepsání článků, fotografie, spolupráce s grafikem, 
konzultace pro tisk, distribuce 

Správa webových stránek 
www.jestrebihory.net  

Zveřejňování aktualit, správa elektronické úřední desky, správa 
úložišť, naplňování jednotlivých rubrik, vyhledávání informací  
na stránkách jednotlivých obcí, komunikace s IT firmou  
(IT správcem) 

Tiskové zprávy, PR 
Tvorba výstupů z akcí SOJH – zápisy, tiskové zprávy, fotogalerie, 
články 

Tvorba propagačních 
materiálů  

Koordinace tvorby nových propagačních materiálů nebo revize 
stávajících – texty, korektury, komunikace s dodavateli atd.  

Zastupování na jednáních 
Účast na jednáních, kde to bude vhodné, například na KÚ KHK, 
Branka, o.p.s. atd.  

Vysvětlivky: SOJH = Svazek obcí Jestřebí hory, JPO = jednotka požární ochrany, SDH = Sbor dobrovolných hasičů, 
ČR = Česká republika, NNO = nestátní neziskové organizace, KHK = Královéhradecký kraj, KÚ = krajský úřad,  
PR = public relations 
Zdroj: Příloha č. 1 k dodatku mandátní smlouvy ze 26. 5. 2021 

 

Informační a propagační aktivity svazku 

Jedná se o průběžné informování o činnosti a aktivitách svazku na jeho webových stránkách 

https://jestrebihory.net/, kde lze nalézt např. základní informace o svazku, kalendář akcí a informace 

k nim, přehled kulturních a sportovních zajímavostí na území SOJH, fotogalerii, kontaktní informace aj. 

Dále má svazek založen profil „Jestřebí hory“ na sociální síti Facebook, kam mohou lidé vkládat 

různorodé příspěvky týkající se dění na území Jestřebích hor. 

http://www.jestrebihory.net/
https://jestrebihory.net/
https://www.facebook.com/groups/jestrebihory


Svazek obcí Jestřebí hory 
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČO 69155372, tel.: 499 888 140 
 

Stránka 46 z 89 
  

Jednou ročně je vydáván Zpravodaj Svazku obcí Jestřebí hory, kde jsou obsaženy aktuální informace 

o činnosti z jednotlivých členských obcí svazku, dále bývá součástí kulturní kalendář akcí konaných  

na území SOJH na období následujících dvanácti měsíců a podle potřeby uvedeny další informace. 

Zpravodaj je vydáván v počtu 4 500 kusů výtisků, je pro občany obcí SOJH zdarma a distribuce probíhá 

prostřednictvím jednotlivých obcí. 

Dále svazek o svém území a konaných aktivitách informuje prostřednictvím různorodých propagačních 

materiálů, které vydává. Opomenout nelze ani vydávání skládacích a trhacích map v papírové podobě. 

Dále jsou informace o činnosti a aktivitách svazku zveřejňovány prostřednictvím webových stránek 

MAS, obecních zpravodajů jednotlivých členských obcí či nárazově prostřednictvím médií (noviny, 

rádia, regionální televize apod.). 

V rámci území MAS KJH, o.p.s. vznikla i krizová karta. Na této kartě jsou uvedeny kontakty na 

představitele obcí, klíčové činovníky JPO a SDH včetně jejich vybavení. Konkrétně se jedná o informace 

za členské obce sdružené v SOJH, ve Společenství obcí Podkrkonoší a dále o město Úpice a obec Staré 

Buky. 

Pro další informovanost používají členské obce další informační kanály – Facebookové stránky, SMS, 

mobilní aplikace apod. 

 

Spolupráce a partnerství svazku 

SOJH spolupracuje na základě podepsané partnerské smlouvy z roku 2000 s polským regionem Jelcz – 

Laskowice. Hlavním důvodem této spolupráce je výměna zkušeností a spolupráce mezi neziskovým 

sektorem. 

SOJH je členem společnosti Kladské pomezí, o.p.s. Organizace má za cíl podporovat trvale udržitelný 

rozvoj cestovního ruchu na území regionu Kladské pomezí24. 

SOJH dále spolupracuje s řadou dalších subjektů (MAS, další svazky obcí, neziskové organizace aj.)  

na bázi neformální vzájemné spolupráce. 

 

2.2 SWOT analýza 

Analýza SWOT představuje shrnutí a zhodnocení výsledků dosažených v dílčích analýzách. SWOT  

je zkratkou pro jednotlivá hodnocení: S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky), 

O – Opportunities (příležitosti) a T – Threats (hrozby)25. Existuje více přístupů, jak přikročit k tvorbě 

SWOT analýzy. V tomto dokumentu byl využit přístup, kdy silné a slabé stránky představují faktory, 

které se týkají daného problému v současnosti. Příležitosti a hrozby představují faktory, které se týkají 

daného problému v budoucnosti, tj. mohou a nemusí nastat26. 

  

 
24 Zdroj a blíže viz: Internetové stránky turistické oblasti Kladské pomezí https://www.kladskepomezi.cz/  
25 Zdroj: PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105 
26 Zdroj a blíže viz: PŮČEK, M. a kol. (2013): Metodika strategického řízení pro meziobecní spolupráci, 40 s. 

https://www.kjh.cz/
https://www.kjh.cz/
https://www.kladskepomezi.cz/
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SILNÉ STRÁNKY 

Různorodé přírodní podmínky – členitost terénu, atraktivní krajina, příhodné klima 

Strategická poloha pro cestovní ruch – blízkost Krkonoš, Polska a jiných turistických cílů 

Dostupnost okolních regionů a velkých měst 

Příznivé životní prostředí nezatížené těžkým průmyslem 

„Fungující“ malé obce 

Lídři v jednotlivých obcích 

Velké množství fungujících spolků a dalších neziskových organizací 

Dobrá meziobecní spolupráce 

Dobrá spolupráce s okolními obcemi, dalšími organizacemi (MAS, další svazky atd.) 

Různorodá nabídka turisticky atraktivních míst v regionu a okolí 

Velké množství pamětihodností – objekty, vazba významných osobností na region 

Dostatek přírodních zdrojů vody 

Zavedený systém třídění komunálního odpadu 

Dobrá spolupráce obcí, neziskových organizací a podnikatelského sektoru 

Region není turisticky „přelidněn“ 

Dostatek sportovních a kulturních akcí v obcích 

Aktivní společenské organizace a spolky 

Dobrá úroveň a dostupnost zdravotní péče 

Množství MŠ a ZŠ v regionu 

Dobrá informovanost místních aktérů (webové stránky, rozhlas, periodika) 

Fungující zásobování základními energiemi – elektřina, plyn, voda, teplo 

Dostatečná síť místních komunikací pro pěší a cyklodopravu 

Aktivní činnost sborů dobrovolných hasičů v oblasti ochrany majetku a zdraví obyvatel 

Investice do infrastruktury v globálu – staví a opravuje se – přínos MAS, KHK, ČR 

Množství ubytovacích kapacit 

Existence knihovny a kulturní/společenský sál téměř ve všech obcích 

Vazba bývalých sudetských Němců na region 

Nízké množství emisí znečišťujících látek v ovzduší 
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SLABÉ STRÁNKY 

Vysoká administrativní náročnost činností spojených se správou obcí 

Špatná kvalita obdělávání zemědělské půdy – skladba plodin, rozorávání mezí, nedělá se hluboká 
orba – ztrácení vody z krajiny 

Nedostatek startovacích bytů a sociálního bydlení 

Zvýšený přenos povinností státu na obce (například řešení odpadů, služby a bezpečnost) 

Nevyhovující stav veřejného osvětlení 

Špatný stav vodovodní sítě v řadě obcí 

Špatný stav či neexistence kanalizačních zařízení a ČOV v řadě obcí 

Řada neudržovaných pozemků 

Nevyhovující stav řady sakrálních staveb, hřbitovů, památek, kulturních památek 

Nedostatek osob s kvalifikovaným vzděláním pro místní poptávku trhu práce 

Nedostatečná kapacita mobilních sociálních služeb – pečovatelská služba, osobní asistence 

Nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb 

Vodní plochy (rybníky, nádrže) nejsou mnohdy přizpůsobeny k rekreačním účelům 

Nedostatečná nabídka cyklostezek a udržovaných cyklotras 

Absence komunitního a nízkoprahového zařízení 

Absence instituce se zaměřením na prevenci výskytu sociálně-patologických jevů pro mládež 

Nedostatek doplňkové infrastruktury pro cestovní ruch (informační kiosky, mapy, www, navigační 
systémy, informační tabule, rozcestníky, sociální zařízení, odpočívadla, parkoviště atd.) 

Absence koordinátora aktivit v oblasti cestovního ruchu 

Relativně nízký počet stravovacích zařízení 

Nevyhovující stav řady kulturních zařízení, muzeí i knihoven 

Absence koupališť 

Malé využití alternativních energetických zdrojů 

Malý podíl čištěných odpadních vod 

Nedostatečná údržba stávajících vodních ploch a vodních toků a výstavba nových retenčních nádrží 

Nízká podpora výsadby a obnovy lesů, úprava lesních cest 

Nedostatečná péče o krajinu – přirozené krajinné prvky 

Nízká podpora osvěty v oblasti EVVO 

Zvyšování eroze půdy – nedostatečná výsadba a úprava stávajících ploch 

Stárnoucí síť vodovodů a dešťové kanalizace 

Nedostatek chodníků a přechodů pro chodce 

Horší možnosti financování projektů malých obcí s malými obecními rozpočty 

Nárůst nákladní dopravy na silnicích II. a III. třídy a snížení bezpečnosti pro cyklodopravu 

Nevyhovující technický stav řady silnic a místních komunikací, mostů a mostků 

Nedostatek bezpečnostních prvků na komunikacích (zpomalovací retardéry, přechody pro chodce, 
radary, kamerové systémy, zrcadla, oddělení cyklistů od autoprovozu, dopravní značení) 
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PŘÍLEŽITOSTI 

Možnost využití grantů, fondů, dotací a nadací 

Další rozvoj meziobecní spolupráce 

Lepší využití vodních zdrojů a zvýšení úrovně čištění odpadních vod 

Napojení na budoucí dálnici, propojení s Polskem 

Navázání spolupráce se zahraničními partnery, další rozvoj spolupráce s regionálními i nadregionálními 
institucemi 

Podpora inovativních projektů a SMART řešení (aplikace pro občany, činnost samospráv, inovativní 
technologie a metody v podnikatelském prostředí apod.) 

Rozvoj podnikatelské činnosti a vytváření nových pracovních míst 

Rychlý rozvoj IT – zlepšení informovanosti a možnost práce pro lidi s handicapem na trhu práce 

Využití nových směrů v oblasti zdravotní a sociální péče 

Podpora možností celoživotního vzdělávání 

Podpora subjektů podnikajících v sociální sféře 

Další rozvoj školství a vzdělávání – škola jako komunitní centrum 

Propojení aktivit místních firem a škol 

Spolupráce obcí a obchodníků pro udržení obchodů v obcích 

Revitalizace a opětovné využití nevyužívaných průmyslových staveb 

Zajištění poradenských služeb pro aktéry v oblasti čerpání prostředků z dotačních titulů (EU, ČR, …) 

Intenzivnější využití netradičních forem šetrné turistiky (hornické tradice, hvězdárny, agroturistika apod.) 

Podpora nových trendů v cestovním ruchu (geocaching, veletrhy řemesel, farmářské trhy, využití historických 
a kulturních tradic regionu atd.) 

Podpora vodní turistiky na řece Úpě – vybudování zázemí 

Podpora zázemí pro NNO a organizace pro volnočasové aktivity 

Podpora zázemí pro SDH a JPO II-V – hasičské zbrojnice a vybavení Integrovaného záchranného systému 

Možnost trvalého dosídlení venkova – mladí spoluobčané hledající zdravý životní styl bydlení 

Dořešení využití vodních zdrojů a čištění odpadních vod 

Systematická podpora místních producentů a firem 

Zlepšit druhové složení nově osazovaných lesů 

Spolupráce se silnějšími turistickými regiony v okolí 

Zvýšení podpory kultury a sportu – lidské zdroje a financování 

Podpora modernizace infrastruktury cestovního ruchu – ubytování, stravování a nabídka aktivit 

Podpora revitalizace, rekonstrukce a modernizace kulturních památek 

Podpora rozvoje návštěvnických a edukačních center, muzeí a knihoven 

Podpora změny způsobu vytápění – tlak na znečišťovatele ovzduší 

Ochrana přírodního bohatství regionu 

Obnova a vytváření nových malých vodních ploch 

Podpora výstavby startovacích bytů a sociálního bydlení 

Podpora alternativních zdrojů energie, částečná soběstačnost některých oblastí 

Podpora EVVO, prezentace motivačních projektů, příklady dobré a špatné praxe 

Podpora zemědělské prvovýroby – zdravé potraviny 

Opatření na udržení vody v krajině 

Další rozvoj systémů svozu tříděného komunálního odpadu 

Zvýšení počtu tříděných komodit z komunálního odpadu 

Posílení rekreační funkce lesa – stezky, altány, volnočasové aktivity 

Podpora zkvalitnění místních a lesních cest 

Zavádění opatření na podporu bezpečnosti na místních komunikacích 

Opravy a rekonstrukce místních komunikací a silnic nižších tříd 

Podpora výstavby a rekonstrukcí mostů a propustků 

Budování nových a pravidelná údržba stávajících cyklostezek a cyklotras 

Systémové propojení obcí cyklostezkami – návaznost na národní i místní cyklostezky a cyklotrasy 

Zvýšení osvěty – mobilita do zaměstnání 

Propojení zájmů aktérů pro podporu cyklodopravy – obce, podnikatelé, NNO atd. 
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HROZBY 

Zvyšování cen (energií, materiálu atd.) 

Nedostatek vlastních financí na spolufinancování rozvojových aktivit 

Politická situace ve státě, nevyhovující a komplikované zákonodárství 

Ekonomická a politická nestabilita – omezení činnosti v krizové situaci (nouzový stav) 

Zvyšování administrativní náročnosti činností spojených s přenesenou působností státní správy 

Změny v oblasti životního prostředí (ekologické katastrofy, klimatické změny…) 

Stále těžší udržitelnost rozsahu veřejných služeb z důvodu nedostatku finančních prostředků 

Izolace občanů a omezení pohybu osob v době nouzového stavu (pandemie, živelné katastrofy) 

Nízká kvalita signálu mobilních operátorů v některých oblastech 

Častější vliv přírodních živlů – kalamity, polomy, záplavy, kůrovec 

Rozbujelá byrokracie ve státní správě i v EU – snížení konkurenceschopnosti místních firem 

Rostoucí rizika v oblasti nežádoucích sociálních jevů – kriminalita, vandalismus 

Nízká úroveň využití moderních informačních technologií – např. internet, sociální sítě 

Neustále se zvyšující potřeba zdravotních a sociálních služeb – stárnutí obyvatelstva 

Ekonomická globalizace – zánik malého a středního podnikání v důsledku činnosti velkých obchodních řetězců 

Nedostatečná komunikace – mezi lidmi, mezi lidmi a úřady, mezi úřady navzájem 

Další zhoršující se stav dopravní infrastruktury a její nedostatečná údržba 

Stále se zvyšující ekonomický tlak na obyvatele, zvláště pak na mladé rodiny a seniory 

Odliv obyvatelstva z regionu, další stárnutí populace 

Nedostatečné internetové připojení 

Strukturální nesoulad mezi nabídkou a poptávkou pracovních sil – nedostatek kvalifikovaných řemeslníků 

Ztráta podpory cestovního ruchu ze strany obcí, státu a nepodnikatelských institucí (destinační společnosti 
atd.) 

Klesající zájem o sportovní a kulturní dění 

Vyhoření a nedostatek členů neziskových organizací při řešení dobrovolné práce 

Další nárůst silniční dopravy 

Nákup pozemků spekulanty a subjekty k aktivitám nevhodným pro životní prostředí 

Nechuť obcí spolupracovat s ostatními subjekty 

Neřízený motorismus v krajině – ohrožení lesní krajiny 

Nešetrné hospodaření v lesnictví a zemědělství 

Střet zájmu místních zemědělců s ekonomickými aktivitami nových nájemců zemědělských ploch – např. 
pěstování rychle rostoucích dřevin 

Nevhodná státní zemědělská politika 

Průzkum a těžba břidlicových plynů nebo jiných nerostných surovin s negativním dopadem na životní prostředí 

Opakující se období sucha a nedostatek pitné vody 

Nevhodné složení nově osázených lesů 

Zastaralá dešťová kanalizace a vodovodní síť 

Zvýšení nákladů na řešení odpadů – dopad na obce 

Zhoršování dopravní obslužnosti, zejména malých obcí 

Narušení krajinného rázu nevhodnou výstavbou 

Nedostatečný počet bezpečných a kvalitních komunikací pro cyklisty 

Nespolehlivá dodávka energií (voda, elektřina, plyn) 

Vypouštění odpadů do řek a potoků, zhoršující se stav splaškové kanalizace   

Neudržitelný rozvoj turistického ruchu v území 

Malý zájem lidí o veřejné dění 

Konkurence (okolní svazky a regiony, více známé, větší, ekonomicky silnější) 

Nízká úspěšnost žadatelů o finanční prostředky z národních a evropských fondů   

Spekulativní prodeje pozemků 

Neujasněná a měnící se pravidla pro čerpání finančních prostředků z fondů   
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3 Strategická část 

Další částí tohoto dokumentu je strategická část. Nejprve je formulována vize, a to na základě získaných 

informací z jednání představitelů členských obcí SOJH a dalších informací zjištěných v analytické části 

Strategie. Následně byly definovány prioritní osy rozvoje. V rámci těchto prioritních os byly poté 

zformulovány jednotlivé strategické cíle, které obsahují konkrétní opatření. Postupnou realizací 

opatření dojde k naplnění jednotlivých cílů a tím zároveň i k naplnění definované vize. 

Na úvod této části je potřeba zmínit její číslování. Hlavní kapitoly jsou číslovány 3.1 (Vize) a 3.2 (Prioritní 

osy rozvoje). Číslování prioritních os rozvoje je postupné (3.2.1, 3.2.2 a 3.2.3). Číslování strategických 

cílů v rámci jednotlivých prioritních os je takové, že první číslo označuje příslušnost k prioritní ose, 

druhé číslo pořadí cíle v rámci dané prioritní osy (první cíl v prioritní ose 1: 1.1, první cíl v prioritní ose 

2: 2.1, druhý cíl v prioritní ose 2: 2.2 apod.). Opatření jsou číslována v podobném duchu jako strategické 

cíle. První dvě čísla vyjadřují příslušnost k prioritní ose a strategickému cíli, třetí číslo vyjadřuje pořadí 

opatření v rámci daného strategického cíle (první opatření u prvního cíle v prioritní ose 1: 1.1.1, druhé 

opatření u druhého strategického cíle v prioritní ose 3: 3.2.2 apod.). 

 

3.1 Vize 

Vize představuje dlouhodobý obraz žádoucího budoucího stavu území regionu, k čemuž přispívá jak 

činnost SOJH jako organizace, tak aktivity samotných členských obcí a dalších organizací ovlivňujících 

život v řešeném území. Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje27. 

 

 

 

 

 

3.2 Prioritní osy rozvoje 

Na základě informací zjištěných v analytické části dokumentu, informací získaných ze setkání starostů 

a informací vyplývajících z nadřazených strategických dokumentů byly definovány v oblasti rozvoje 

SOJH tyto prioritní osy (PO): 

➢ Prioritní osa 1: SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE 

➢ Prioritní osa 2: SLUŽBY A SERVIS SVAZKU 

➢ Prioritní osa 3: PROSTŘEDÍ ÚZEMÍ SVAZKU 

 
  

 
27 Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo  
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s. 

Území Svazku obcí Jestřebí hory je propojeným, spolupracujícím a komunikativním regionem, 

který nabízí atraktivní kvalitní prostředí a dobrou vybavenost jak pro život trvale bydlících 

obyvatel, tak pro potřeby trávení volného času a udržitelného cestovního ruchu. 
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Definované prioritní osy nejsou izolovanými celky, nýbrž se vzájemně prolínají, doplňují a ovlivňují. 

Mezi cíli, které jsou definovány v rámci těchto prioritních os, a mezi opatřeními definovanými v rámci 

jednotlivých cílů, existuje v mnoha případech určitá provázanost. Naplnění některých konkrétních 

opatření jednoho cíle napomůže i k naplnění cíle jiného a všeobecně prioritních os, tj. v mnoha 

případech bude využito synergických efektů jednotlivých cílů a opatření. 

Aby nedocházelo k duplicitě dat, je každé opatření uvedeno pouze jednou, pod jedním daným cílem, 

ačkoliv by mohlo být uvedeno i v rámci jiného cíle (viz výše zmiňovaná provázanost). 

 

 

V úvodu každé prioritní osy je přehledové schéma, které graficky znázorňuje strategické cíle a opatření 

dané prioritní osy. Vyznačeny jsou i vazby mezi jednotlivými úrovněmi.  

Každé opatření je následně podrobně specifikováno a obsahuje následující informace: 

➢ žadatel 
➢ partneři  
➢ popis 
➢ zdůvodnění a přínos pro rozvoj svazku 
➢ typ opatření 
➢ předpokládané náklady 
➢ předpokládané zdroje financování 
➢ místo realizace 
➢ stav připravenosti 
➢ předpokládaný odpovědný subjekt 

 
Některá opatření se týkají všech členských obcí SOJH, některá svým zaměřením jsou či budou naopak 

relevantní pouze pro některé členské obce. Relevantnost opatření pro jednotlivé členské obce se odvíjí 

od toho, zdali se jich daná problematika dotýká či nikoliv.
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3.2.1 PO 1: SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE 

 

PRIORITNÍ OSA 1

SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE

Cíl 1.1
Pokračovat v aktivitách vzájemné komunikace 

a sdílení dobré praxe

Opatření 1.1.1
Nadále pořádat společná setkání a školení

Opatření 1.1.2
Rozvíjet společné komunitní aktivity

Opatření 1.1.3
Uvažovat o zapojení města Úpice do aktivit SOJH

Opatření 1.1.4
Nadále rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty, 

podporovat rozvoj zahraniční spolupráce

Cíl 1.2
Podporovat a rozvíjet osvětu a komunikační aktivity 

a podle potřeby řešit společně různá témata

Opatření 1.2.1
Společně řešit témata a služby, 

které se dotýkají činnosti SOJH a členských obcí

Opatření 1.2.2
Pokračovat ve stávající informovanosti 
do území a podle potřeby ji posilovat

Opatření 1.2.3
Nadále podporovat a rozvíjet osvětovou činnost
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Cíl 1.1: Pokračovat v aktivitách vzájemné komunikace a sdílení dobré praxe 

Opatření 1.1.1: Nadále pořádat společná setkání a školení 

žadatel SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s., Společenství obcí Podkrkonoší (SOP) 

popis 

Smyslem tohoto opatření je pokračovat ve stávajícím fungujícím systému 
pravidelného setkávání. To znamená nadále pořádat tzv. „snídaně“ či „večeře“ 
pro představitele obcí, pořádat další setkání výboru svazku. Na těchto 
setkáních probíhá otevřená diskuze nad různorodými tématy, dále dochází ke 
vzájemnému sdílení dobré i špatné praxe a obecně k rozvoji vzájemné 
komunikace a pospolitosti s regionem. 

Obdobně jako v případě pravidelného setkávání je žádoucí pokračovat i ve 
vzdělávacích aktivitách. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

podpora rozvoje vzájemné komunikace a spolupráce 

utužování a rozvoj vztahů a společných aktivit v rámci SOJH 

podpora znalostí a dovedností starostů členských obcí 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek tis. Kč/setkání 

součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

dotační prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím fungujícím systému 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

MAS KJH, o.p.s. 
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Opatření 1.1.2: Rozvíjet společné komunitní aktivity 

žadatel SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s., SOP 

popis 

V území SOJH již druhým rokem funguje tzv. Putující biograf v Jestřebích 
horách. V rámci této aktivity je v průběhu letního období v jednotlivých obcích 
SOJH pořádáno letní kino. Akce si mezi obyvateli obcí získala značnou oblibu. 

Vzhledem k faktu, že se výše uvedená akce v regionu osvědčila, lze doporučit 
v obdobných aktivitách v území SOJH pokračovat a v čase jejich variabilitu 
rozšířit. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

podpora sounáležitosti a vazeb obyvatel s místním regionem 

zvýšení variability dostupných volnočasových aktivit 

typ opatření investiční i neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v případě pořádání komunitní aktivity – v řádu jednotek tis. Kč/aktivita 

v případě potřeby pořízení nového vybavení – náklady se budou odvíjet od 
typu a množství potřebného vybavení 

koordinace Putujícího biografu v Jestřebích horách je součástí mandátní 
smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

pořádání komunitní aktivity – vlastní zdroje SOJH a jednotlivých členských obcí 

pořízení nového vybavení – dle možností MAS KJH, o.p.s., další dotační zdroje 

– vlastní zdroje SOJH 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti 
Putující biograf v Jestřebích horách – pokračování v této aktivitě 

další společné komunitní aktivity – záměr 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

SOJH a členské obce zapojené do společných komunitních aktivit, koordinátor 
MAS KJH, o.p.s. 
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Opatření 1.1.3: Uvažovat o zapojení města Úpice do aktivit SOJH 

žadatel Město Úpice 

partneři SOJH 

popis 

Město Úpice v minulosti vystoupilo ze SOJH. V té době však bylo na radnici jiné 
vedení. Stávající vedení města projevilo zájem ke spolupráci s obcemi SOJH. 
V tomto ohledu je na druhé straně důležitá otázka důvěry ostatních členů, 
neboť při některých dalších komunálních volbách může dojít k obměně 
zastupitelstva v tom smyslu, že vstupu nakloněno nebude. Z toho důvodu lze 
jako prvotní krok doporučit zapojení města Úpice do některých aktivit prozatím 
na bázi neformální, nikoliv z pozice členství. Postupem času se otázka členství 
může kdykoliv otevřít, pokud bude panovat mezi oběma stranami shoda.  

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

Město Úpice je spádovým městem pro region, má zde sídlo a kancelář MAS 
KJH, o.p.s. Již jen z toho důvodu by bylo dobré město do aktivit alespoň určitým 
způsobem zapojit.  

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

zanedbatelné 

předpokládané  
zdroje financování 

zdroje SOJH 

zdroje města Úpice 

místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

stav připravenosti záměr 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

výbor SOJH 
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Opatření 1.1.4: Nadále rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty, podporovat rozvoj 
zahraniční spolupráce 

žadatel SOJH 

partneři SOP, další svazky obcí, zahraniční subjekty  

popis 

SOJH je členem společnosti Kladské pomezí, o.p.s., dále spolupracuje s řadou 
dalších subjektů (MAS, další svazky obcí, neziskové organizace aj.) na bázi 
neformální vzájemné spolupráce. Je doporučeno v této spolupráci pokračovat, 
neboť tato spolupráce je prospěšná pro všechny zúčastněné strany. 

SOJH dále spolupracuje na základě podepsané partnerské smlouvy z roku 2000 
s polským regionem Jelcz – Laskowice. Hlavním důvodem této spolupráce je 
výměna zkušeností a spolupráce mezi neziskovým sektorem.  

Rozvoj zahraniční spolupráce má do budoucna velký potenciál, tj. v tomto 
ohledu se nabízí zahraniční spolupráci rozšířit o více subjektů či zintenzivnit již 
stávající fungující zahraniční spolupráci. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

získaní nových prospěšných informací z realizované spolupráce 

navázání nových společenských vztahů  

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

budou se odvíjet od rozsahu a formy spolupráce  

předpokládané  
zdroje financování 

INTERREG Česko – Polsko 2021–2027 

zdroje SOJH 

zdroje dalších subjektů 

místo realizace 
území obcí SOJH, dalších svazků obcí, území spolupracujících subjektů  
v zahraničí 

stav připravenosti záměr 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

výbor SOJH, MAS KJH, o.p.s. 
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Cíl 1.2: Podporovat a rozvíjet osvětu a komunikační aktivity a podle potřeby řešit společně 
různá témata 

Opatření 1.2.1: Společně řešit témata a služby,  
které se dotýkají činnosti SOJH a členských obcí 

žadatel SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s., SOP 

popis 

Smyslem tohoto opatření je společné přistupování k tématům a službám, která 
se dotýkají činnosti SOJH a členských obcí. Může se jednat např. o témata či 
služby, které vyplynou a přicházejí v souvislosti se změnami prováděnými v 
oblasti legislativy apod.  

Jako příklad již společně řešeného tématu lze zmínit např. GDPR či právní 
poradnu. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

společný přístup k řešení dané problematiky 

úspory finančních prostředků v důsledku společného přístupu řešení  

typ opatření investiční i neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

budou se odvíjet od společně řešeného tématu či služby 

některé služby jako součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s.  
o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

dotační prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem 

dotační prostředky, pokud to téma či charakter služby umožní 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti záměr 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

výbor SOJH, MAS KJH, o.p.s. 
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Opatření 1.2.2: Pokračovat ve stávající informovanosti do území  
a podle potřeby ji posilovat 

žadatel SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s. 

popis 

Opatření je zaměřeno na pokračování ve stávající informovanosti směrem do 
území a prostřednictvím komunikačních kanálů, které jsou doposud využívány. 
Jedná se o internetové stránky svazku, fb profil, Zpravodaj SOJH, tiskové zprávy 
a články z různorodých akcí pořádaných v regionu či propagační materiály. 

Podle potřeby je doporučeno informovanost posilovat, a to jak z pohledu 
četnosti, tak z pohledu využití komunikačních kanálů. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

podpora informovanosti obyvatel a různorodých subjektů působících v regionu 
i mimo něj 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek tis. Kč/rok 

součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

dotační prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím fungujícím systému 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

MAS KJH, o.p.s. 

 

  



Svazek obcí Jestřebí hory 
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČO 69155372, tel.: 499 888 140 
 

Stránka 60 z 89 
  

Opatření 1.2.3: Nadále podporovat a rozvíjet osvětovou činnost 

žadatel SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s., informační centra 

popis 

Opatření je zaměřeno na podporu a rozvoj osvěty v širokém slova smyslu 
s důrazem na soustavnost a trpělivost ve vztahu k efektivitě osvěty. Jedná se 
např. o samotnou osvětu existence SOJH jako takového, osvětové aktivity 
zaměřené na podporu povědomí a zodpovědnosti ve vztahu k životnímu 
prostředí (např. v souvislosti s odpadovým hospodářstvím), osvětu k významu 
výchovy k občanské odpovědnosti (např. ve vztahu ke kulturně-historickému 
dědictví, mezigenerační propojenost a vazby apod.) atd. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

zvyšování povědomí o SOJH, žádoucích vzorcích chování 

podpora zlepšování vztahu k hodnotám a prostředí území SOJH 

podpora pospolitosti osob v rámci členských obcí SOJH navzájem 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek až desítek tis. Kč/rok 

součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

SFŽP, MŠMT, MPSV (OPZ+) 

zdroje z nadací 

KHK kraj – DP Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

vlastní zdroje SOJH 

dotační prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem 

místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

stav připravenosti záměr 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

SOJH, MAS KJH, o.p.s. 
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3.2.2 PO 2: SLUŽBY A SERVIS SVAZKU 

 

PRIORITNÍ OSA 2

SLUŽBY A SERVIS SVAZKU

Cíl 2.1
Pokračovat ve stávajícím modelu 

poskytování servisu a služeb

Opatření 2.1.1
Zajistit základní chod SOJH

Opatření 2.1.2
Poskytovat poradenství 

v oblasti legislativních novinek

Opatření 2.1.3
Nadále poskytovat možnost zapůjčení mobiliáře

Opatření 2.1.4
Poskytovat podporu v souvislosti s dary 

pro neziskové organizace a dotacemi pro SOJH

Opatření 2.1.5
Pokračovat v aktivitách podporujících bezpečnost 

území před živelnými katastrofami

Opatření 2.1.6
Vytipovat konkrétní témata a služby, které budou 

zajišťovány skrze MAS KJH, o.p.s.

Cíl 2.2
Pokračovat v propagaci regionu

Opatření 2.2.1
Nadále propagovat region jako destinaci šetrného 

cestovního ruchu

Opatření 2.2.2
Nadále propagovat regionální producenty, 

regionální zajímavosti, místní zájmové spolky
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Cíl 2.1: Pokračovat ve stávajícím modelu poskytování servisu a služeb 

Opatření 2.1.1: Zajistit základní chod SOJH 

žadatel SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s. 

popis 

Opatření je zaměřeno na zajištění běžného bezproblémového základního 
chodu SOJH. Z konkrétních činností lze zmínit účetnictví a související služby, 
správu úřední desky a včasné zveřejňování dokumentů, tvorbu zápisů ze 
setkání, vyřizování korespondence apod. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

zajištěný bezproblémový základní chod SOJH → předejití potenciálním 
problémům typu nesprávného vyvěšování, špatného zaúčtování apod. 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek tis. Kč/rok 

součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

dotační prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím fungujícím systému 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

MAS KJH, o.p.s., účetní SOJH 
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Opatření 2.1.2: Poskytovat poradenství v oblasti legislativních novinek 

žadatel SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s. 

popis 

V současné době již jsou členským obcím poskytovány služby právní poradny. 
Ze setkání starostů vyplynulo, že obce toto informování velmi vítají. Pravidelné 
poradenství v oblasti legislativních novinek, které se jejich činnosti přímo či 
nepřímo dotýkají, chtějí využívati nadále. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

aktuální informace v oblasti legislativních novinek souvisejících s činností obcí 
+ možnost se na tyto novinky společně připravit či na ně společným způsobem 
reagovat 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek tis. Kč/rok 

součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

dotační prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti pokračovat ve stávajícím fungujícím systému 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

MAS KJH, o.p.s. 
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Opatření 2.1.3: Nadále poskytovat možnost zapůjčení mobiliáře 

žadatel SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s. 

popis 

SOJH disponuje určitým množstvím mobiliáře, který nabízí členským obcím a 
zprostředkovaně i dalším subjektům k zapůjčení. Konkrétně se k roku 2022 
jedná o tento mobiliář: 40 lavic a promítací techniku. SOJH chce v tomto trendu 
pokračovat i nadále, tj. nadále poskytovat možnost zapůjčení mobiliáře. 

Příjem objednávek zapůjčení mobiliáře SOJH a komunikaci se správci lavic pro 
SOJH zajišťuje MAS KJH, o.p.s. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

možnost využití mobiliáře pro potřeby konání společenských akcí → možnost 
uspořádat určité akce, které by bez existence tohoto mobiliáře nemohly 
proběhnout 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

budou se odvíjet od rozsahu potřebné údržby mobiliáře 

součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

dotační prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem 

vybrané prostředky od subjektů za zapůjčení mobiliáře 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím fungujícím systému 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

MAS KJH, o.p.s. 
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Opatření 2.1.4: Poskytovat podporu v souvislosti  
s dary pro neziskové organizace a dotacemi pro SOJH 

žadatel SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s. 

popis 

SOJH dlouhodobě podporuje nestátní neziskové organizace v regionu. Jedná se 
o poskytování finanční darů na různorodé společenské aktivity prostřednictvím 
dotací a darů. S tím souvisí i metodická pomoc při administraci a vyúčtování 
darů.  

SOJH je rovněž i příjemcem dotací, které podporují činnost a rozvoje 
dobrovolného svazku. Tradiční podporu na činnost poskytuje Královéhradecký 
kraj. SOJH v minulosti čerpal prostředky z evropských fondů.  

SOJH tyto dotační aktivity kvituje a chtěl by v ní pokračovat i nadále. Do 
budoucna se může jednat i podporu v této oblasti v širším rozsahu. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

šetření časových a personálních kapacit potřebných pro administraci dotací a 
darů 

přehled o vyhlašovaných dotačních výzvách 

poradenství v oblasti dotačního managementu 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek až desítek tis. Kč/rok 

součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

firmy, které se zabývají administrací dotací 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

dotační prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti 
pokračování ve stávajícím fungujícím systému + podle potřeby rozsah podpory 
v této oblasti rozšířit 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

MAS KJH, o.p.s. 
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Opatření 2.1.5: Pokračovat v aktivitách podporujících  
bezpečnost území před živelnými katastrofami 

žadatel SOJH 

partneři SOP, MAS KJH, o.p.s. 

popis 

SOJH již v současné době vyvíjí aktivity, které podporují bezpečnost před 
potenciálními živelnými katastrofami. Jedná se např. o tzv. „krizovou kartu“, 
která je jednou ročně aktualizována. Tato karta obsahuje informace o 
vybavenosti jednotlivých jednotek požární ochrany a sborů dobrovolných 
hasičů, telefonní čísla na hasiče a další složky integrovaného záchranného 
systému apod. Je žádoucí v této aktivitě pokračovat.  

Z dalších aktivit, které lze v této oblasti zmínit, je např. téma změny klimatu. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

prevence před potenciálními živelnými katastrofami 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek tis. Kč/rok 

součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

dotační prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti 
pokračování ve stávajícím fungujícím systému + podle potřeby aktivity v této 
oblasti rozšířit 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

MAS KJH, o.p.s. 
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Opatření 2.1.6: Vytipovat konkrétní témata a služby,  
které budou zajišťovány skrze MAS KJH, o.p.s. 

žadatel SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s., příspěvkové organizace členských obcí 

popis 

SOJH si v roce 2007 společně se Společenstvím obcí Podkrkonoší založily MAS 
Království – Jestřebí hory, o.p.s. Jedním z argumentů pro založení této 
společnosti vytvoření servisní organizace pro zajištění služeb, které jsou 
definovány v mandátní smlouvě.  

V současné době je nad rámec mandátní smlouvy řešena agenda související 
s GDPR. MAS KJH, o.p.s. individuálně pro členské obce a jejich příspěvkové 
organizace zajišťuje služby osoby pověřence pro ochranu osobních údajů a 
další věci s ochranou osobních údajů související. Záměrem je v tomto duchu 
pokračovat, tj. aby tato služba byla nadále tímto společným způsobem 
zajišťována. 

Další potenciální oblastí, v jejímž rámci by mohlo být využito služeb MAS KJH, 
o.p.s., je oblast odpadového hospodářství. Konkrétně by např. v budoucnu 
mohl v kanceláři MAS KJH, o.p.s. působit specialista na odpadové hospodářství. 
Ten by mohl zajišťovat určité úkony související s odpadovým hospodářstvím, 
např. řešit správu popelnic a kontejnerů, optimalizaci jejich množství apod. 
Činnost by mohla spočívat i v případném společném vyjednávání lepších 
podmínek ve vztahu k zabezpečení sběru či svozu určitých druhů odpadů. 

Konkrétních témat a služeb zajišťovaných v budoucnu skrze MAS KJH, o.p.s. 
může být samozřejmě mnohem více a bude se odvíjet od rozhodnutí starostů. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

úspora finančních prostředků při zajištění agendy GDPR společně 

pomoc s agendou a oblastí odpadového hospodářství 

obecně úspora finančních prostředků a času při řešení určitých agend společně 

typ opatření investiční i neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v případě GDPR – v řádu jednotek tis. Kč/rok/subjekt 

v případě dalších témat se náklady budou odvíjet od rozsahu zajišťování dané 
služby  

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje členských obcí a jejich příspěvkových organizací 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti 
pokračování ve stávajícím fungujícím systému a podle potřeby spektrum služeb 
rozšířit 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

SOJH, MAS KJH, o.p.s. 
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Cíl 2.2: Pokračovat v propagaci regionu 

Opatření 2.2.1: Nadále propagovat region jako destinaci šetrného cestovního ruchu 

žadatel SOJH 

partneři 
MAS KJH, o.p.s., informační centra, Kladské pomezí, o.p.s., další spolupracující 
subjekty 

popis 

Území obcí SOJH je díky své poloze, členitosti a rozmanitosti ideálním místem 
pro pěší turistiku, cykloturistiku a další formy šetrného cestovního ruchu. 
Oproti nedalekým Krkonoším nabízí mnohem větší klid, menší koncentraci 
turistů a obecně zachovalou přírodu. SOJH chce být nadále regionem, který se 
nezaměřuje na masový cestovní ruch, nýbrž na udržitelný cestovní ruch 
s minimálními zásahy do krajiny a v tomto duchu své rozvojové aktivity 
zaměřovat. 

V tomto směru v oblasti propagace nelze opomenout výrobu vlastních 
produktů (trhací a skládací mapy) a aktualizaci příslušných rubrik na webových 
stránkách. Je důležité v této aktivitě pokračovat. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

pokračující propagace regionu zaměřená na šetrný cestovní ruch 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek až desítek tis. Kč/rok 

součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

dotační prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím fungujícím systému 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

MAS KJH, o.p.s. 
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Opatření 2.2.2: Nadále propagovat regionální producenty, 
regionální zajímavosti, místní zájmové spolky 

žadatel SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s., SOP 

popis 
Smyslem tohoto opatření je propagace regionálních producentů, regionálních 
zajímavostí, místních zájmových spolků. Určitá propagace těchto subjektů již 
v současné době probíhá, nicméně tato propagace by se dala i zintenzivnit. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

větší informování o regionálních producentech, pro které by mohl být 
přínosem větší odbyt výrobků 

zviditelnění regionálních zajímavostí, což může přilákat do regionu více turistů 

větší povědomí o místních zájmových spolcích může přinést zvýšení počtu 
jejich členské základny a zapojení mnohdy i mladších ročníků 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek tis. Kč/rok 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím fungujícím systému a jeho zintenzivnění 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

SOJH, MAS KJH, o.p.s. 
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3.2.3 PO 3: PROSTŘEDÍ ÚZEMÍ SVAZKU 

 

PRIORITNÍ OSA 3

PROSTŘEDÍ ÚZEMÍ SVAZKU

Cíl 3.1
Podporovat koncepční rozvoj 
území svazku jako takového

Opatření 3.1.1
Podporovat údržbu přírodního 
a kulturního dědictví regionu

Opatření 3.1.2
Podporovat inovace či nová moderní řešení 

Opatření 3.1.3
Pokračovat v budování centra 

pro koncepční rozvoj území 

Cíl 3.2
Realizovat či podporovat další aktivity 

související s prostředím

Opatření 3.2.1
Podporovat či řešit oblast cyklodopravy

Opatření 3.2.2
Podporovat či řešit prvky technické infrastruktury

Opatření 3.2.3
Nadále provádět údržbu zimních běžeckých tras

Opatření 3.2.4
Zaměřit se na aktivity v komunitní 

a sociální oblasti či s touto oblastí související
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Cíl 3.1: Podporovat koncepční rozvoj území svazku jako takového 

Opatření 3.1.1: Podporovat údržbu přírodního a kulturního dědictví regionu 

žadatel jednotlivé členské obce SOJH, SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s. 

popis 

Opatření je zaměřeno na podporu údržby přírodních a kulturních zajímavostí 
nacházejících se na území členských obcí SOJH. Může se jednat jak o podporu 
přímou (např. formou příspěvku na zpracování projektové dokumentace či 
zajištění odborného poradenství, ve výjimečných případech by se SOJH mohl 
menší částkou podílet i na opravě určité zajímavosti), tak nepřímou (např. 
formou propagace dané zajímavosti, propagací veřejné sbírky na opravu dané 
zajímavosti apod.). 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

udržení dobrého stavu přírodního a kulturního dědictví regionu i pro budoucí 
generace 

zlepšení stavu přírodního a kulturního dědictví regionu obecně 

typ opatření investiční i neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

budou se odvíjet od charakteru podpory 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

zdroje jednotlivých členských obcí 

DP MZe – program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti záměr 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

jednotlivé členské obce SOJH, SOJH 
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Opatření 3.1.2: Podporovat inovace či nová moderní řešení  

žadatel jednotlivé členské obce SOJH, SOJH 

partneři SOP, MAS KJH, o.p.s., svozové společnosti 

popis 

Smyslem tohoto opatření je obecně podpora inovací a nových moderních 
řešení, které povedou k rozvoji SOJH a jeho členských obcí.  

Jako konkrétní oblast, ve které by bylo možné zavést inovativní řešení, je 
odpadové hospodářství. Námět byl zmíněn na společném setkání starostů. 
Obecně je oblast odpadového hospodářství tématem, které má potenciál řešit 
určitým způsobem ve spolupráci více obcí. Může se jednat např. o společné 
vysoutěžení nového dopravce, který bude zajišťovat svoz a sběr určitého druhu 
odpadu (např. nebezpečný, velkoobjemový apod.). Dále se může jednat o 
inovativní záměry v oblasti odpadového hospodářství, kde lze např. zmínit 
čipování popelnic a kontejnerů, díky čemuž by se vědělo, kdy jsou dané 
popelnice či kontejnery již naplněny. Variant je samozřejmě mnohem více a 
záleží na daných obcích, zdali se pro určitou inovaci či nový způsob zajištění 
služeb rozhodnou či nikoliv. Opomenout samozřejmě nelze ani osvětu v této 
oblasti. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

možné úspory z rozsahu při zavedení nového způsobu či inovace 

efektivnější sběr a svoz určitých druhů odpadů, možné úspory z rozsahu při 
zavedení nového způsobu či inovace v oblasti odpadového hospodářství 

typ opatření investiční i neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

budou se odvíjet typu inovace či nového způsobu řešení 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

zdroje jednotlivých členských obcí 

EU – OP ŽP 2021-2027 

KHK kraj – DP Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti záměr 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

jednotlivé členské obce SOJH, SOJH 
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Opatření 3.1.3: Pokračovat v budování centra pro koncepční rozvoj území 

žadatel SOJH 

partneři SOP, MAS KJH, o.p.s. 

popis 

Smyslem tohoto opatření je nadále existence centra, které pomáhá koncepčně 
rozvíjet území svazku. Činnost centra se úzce prolíná s MAS KJH, o.p.s., která 
toto centrum de facto tvoří. Jedná se o různorodé služby poskytované pro 
SOJH, dále realizaci projektů (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání), díky kterým se do území dostává značné 
množství finančních prostředků určených na rozvoj území, ale i na podporu 
vzdělanosti. 

Z dalších aktivit, které nelze opomenout, lze zmínit ještě např. tvorbu 
koncepčních dokumentů. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

úspora času a finančních prostředků členských obcí 

flexibilní pomoc s realizací některých aktivit 

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

budou se odvíjet od typu poskytovaných služeb či charakteru daných aktivit 

součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

vlastní zdroje SOJH 

zdroje jednotlivých členských obcí 

zdroje poskytované skrze MAS KJH, o.p.s. 

dotační prostředky poskytnuté Královéhradeckým krajem 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti pokračování ve stávajícím fungujícím systému a podle potřeby jej rozšiřovat 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

MAS KJH, o.p.s. 
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Cíl 3.2: Realizovat či podporovat další aktivity související s prostředím 

Opatření 3.2.1: Podporovat či řešit oblast cyklodopravy 

žadatel jednotlivé členské obce SOJH, SOJH 

partneři MAS KJH, o.p.s., Kladské pomezí, o.p.s. 

popis 

SOJH je velmi aktivní v oblasti cestovního ruchu. S cestovním ruchem souvisí 
úzce i oblast cyklodopravy. Smyslem tohoto opatření je podpora cyklodopravy 
jako takové, neboť se jedná o šetrné aktivní trávení volného času či dovolené. 
Podpora v oblasti cyklodopravy může být jednak formou propagace, formou 
aktualizace map pro cyklisty, dále se nabízí i možnost tuto oblast řešit ve 
smyslu podpory či realizace budování nových cyklotras. Opomenout nelze ani 
podporu či realizaci doprovodných prvků souvisejících s cyklodopravou (např. 
stojany na kola, odpočívadla, nabíjecí stanice apod.). 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

rozšíření sítě dostupné infrastruktury pro cykloturistiku 

podpora aktivního trávení volného času a dovolených v regionu 

typ opatření investiční i neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v případě propagace – v řádu jednotek tis. Kč/rok 

v případě výstavby nových cyklostezek – v řádu jednotek až desítek mil. Kč 

v případě doprovodných prvků souvisejících s cyklodopravou 

součást mandátní smlouvy mezi SOJH a MAS KJH, o.p.s. o manažerské činnosti 

předpokládané  
zdroje financování 

EU – IROP 2021-2027 (výzvy celorepublikové, skrze MAS KJH, o.p.s.) 

SFDI – program Cyklostezky, cyklopruhy 

DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a 
občanské vybavenosti (pouze pro jednotlivé obce) 

DP MMR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, 
podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

DP KHK kraje – POV KHK (pouze pro jednotlivé obce) 

zdroje jednotlivých členských obcí 

vlastní zdroje SOJH 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti záměr, částečně již pokračování ve stávajících duchu 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

jednotlivé členské obce SOJH, SOJH, MAS KJH, o.p.s. 
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Opatření 3.2.2: Podporovat či řešit prvky technické infrastruktury 

žadatel jednotlivé členské obce SOJH 

partneři SOJH  

popis 

Řešení prvků technické infrastruktury bylo zmíněno na setkání starostů.  

Konkrétně byla zmíněna vodovodní síť. V tomto ohledu byla zmíněna myšlenka 
propojení vodovodních sítí obcí Malé Svatoňovice, Velké Svatoňovice, 
Batňovice, Suchovršice ve smyslu společné správy této sítě, k čemuž by mohla 
sloužit společná servisní organizace. 

Obdobně se nabízí do budoucna i myšlenka řešení kanalizační sítě v podobném 
duchu či podle potřeby řešit i jiný prvek technické infrastruktury v obdobném 
duchu. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

efektivnější správa vybraných prvků technické infrastruktury ve členských 
obcích dotčených záměrem 

typ opatření investiční i neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

budou se odvíjet od rozsahu realizovaného záměru 

předpokládané  
zdroje financování 

zdroje členských obcí dotčených daným záměrem 

místo realizace území členských obcí dotčených daným záměrem 

stav připravenosti záměr 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

jednotlivé členské obce SOJH 

  



Svazek obcí Jestřebí hory 
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČO 69155372, tel.: 499 888 140 
 

Stránka 76 z 89 
  

Opatření 3.2.3: Nadále provádět údržbu zimních běžeckých tras 

žadatel SOJH 

partneři Kladské pomezí, o.p.s. 

popis 

SOJH disponuje sněžným skútrem a již řadu let v zimním období zajišťuje 
úpravu běžeckých tras v regionu Jestřebích hor. Smyslem tohoto opatření je 
v této činnosti pokračovat i nadále, čímž bude docíleno spokojenosti obyvatel 
a návštěvníků, kteří na běžkách jezdí. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

upravené běžecké trasy → spokojení obyvatelé a návštěvníci, kteří tyto trasy 
využívají  

typ opatření neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek tis. Kč/rok 

předpokládané  
zdroje financování 

zdroje SOJH 

zdroje Kladského pomezí, o.p.s. 

DP KHK kraje – Úprava lyžařských běžeckých tras 

místo realizace území SOJH 

stav připravenosti záměr 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

SOJH 
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Opatření 3.2.4: Zaměřit se na aktivity v komunitní  
a sociální oblasti či s touto oblastí související 

žadatel jednotlivé členské obce SOJH, SOJH, MAS KJH, o.p.s. 

partneři 
MAS KJH, o.p.s., organizace působící v regionu a svými aktivitami se dotýkající 
komunitní a sociální oblasti 

popis 

Sociální oblast a aktivity do této oblasti spadající nabývají v čase v souvislosti 
s postupným stárnutím populace stále na větším významu. SOJH si to 
uvědomuje a z toho důvodu se chce této oblasti v budoucnu aktivně věnovat. 
Prozatím nebyly určeny konkrétní aktivity. Jako příklad ke zvážení lze zmínit 
např. poskytování služby dopravy seniorů (např. na nákupy, k lékaři, na hřbitov 
apod.), podporu výstavby sociálního bydlení, rozšíření spektra společenských 
aktivit zaměřených na seniory či na mezigenerační propojování apod. 

V tomto ohledu se nabízí možnost využití komunitního pracovníka v každé 
obci, který by se věnoval určitým skupinám spoluobčanů. Cílem této aktivity je 
větší zapojení určitých skupin osob do života v obci. 

zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj svazku 

intenzivnější zapojení seniorů a dalších potenciálně sociálně vyloučených osob 
do společnosti, minimalizace jejich sociálního vyloučení 

větší variabilita služeb poskytovaných seniorům a dalším potenciálně sociálně 
vyloučeným osobám 

typ opatření investiční i neinvestiční 

předpokládané 
náklady 

budou se odvíjet od charakteru konkrétních aktivit 

předpokládané  
zdroje financování 

zdroje členských obcí SOJH 

zdroje SOJH 

MAS KJH, o.p.s. skrze OPZ+ 

dle zvolené aktivity bude možné či nemožné i využití dotačních prostředků 

místo realizace území obcí SOJH 

stav připravenosti záměr 

předpokládaný 
odpovědný subjekt 

jednotlivé členské obce SOJH, SOJH, MAS KJH, o.p.s. 
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4 Implementační část 

4.1 Způsob řízení a organizační zajištění naplňování Strategie 

Pokud má dojít k naplnění cílů Strategie, je potřeba zajistit jednoznačný způsob jejího řízení. Ten musí 

vycházet ze systému řízení svazku, kdy výbor svazku představuje orgán řídící. Předseda a 

místopředsedové SOJH, účetní SOJH, členské obce SOJH a též MAS KJH, o.p.s., která vykonává 

různorodou servisní činnost na základě mandátní smlouvy, jsou orgánem výkonným. Systém řízení 

Strategie naznačuje následující obrázek 10. 

 

Obrázek 10: Znázornění způsobu řízení a organizačního zajištění naplňování Strategie rozvoje území 
Svazku obcí Jestřebí hory 

 

 

 

Řídící orgán 

Řídící orgán představuje hlavní subjekt, který je zodpovědný za postupné naplňování Strategie. Řídící 

orgán rozhoduje o tom, zda přijme/nepřijme a schválí/neschválí předložené rozvojové projekty (včetně 

jejich navrženého rozpočtu), které jsou v souladu se schválenou Strategií. Řídící orgán dále určí osobu, 

tzv. garanta, jehož rolí bude iniciovat a koordinovat všechny činnosti spojené s realizací a aktualizacemi 

Strategie. Garant by měl být jeden z členů řídícího orgánu, příp. výkonného týmu. 

  

Výkonný týmŘídící orgán

Výbor SOJH

předseda SOJH

místopředsedové SOJH

účetní SOJH

starostové členských obcí SOJH

MAS KJH, o.p.s.
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Výkonný tým 

Výkonný tým je složen z předsedy, místopředsedů, účetní, starostů členských obcí SOJH a MAS KJH, 

o.p.s. Vedoucím výkonného týmu je předseda SOJH. Stěžejním úkolem výkonného týmu v procesu 

implementace Strategie je předkládat řídícímu orgánu konkrétní návrhy projektů a rozvojových 

opatření, které jsou v souladu se schválenou Strategií. Dalšími úkoly výkonného týmu jsou: monitoring 

a průběžné vyhodnocování naplňování jednotlivých opatření a zajištění aktualizace Strategie (vlastními 

silami či za pomoci externí osoby). 

 

Do procesu implementace Strategie mohou být zapojeny i další subjekty, které budou plnit funkci 

poradní či partnerskou (např. SOP, Město Úpice, Kladské pomezí, o.p.s. aj.). 

 

4.2 Systém financování Strategie 

Z hlediska naplňování jednotlivých projektových záměrů Strategie jsou nutné finanční prostředky. 

Realizace řady navržených opatření se bezpochyby neobejde bez vnější finanční podpory. Proto je 

důležité využívat dostupné vnější finanční zdroje, jejichž příspěvek významně napomůže k jejich 

realizaci. 

 

Financování rozvojových opatření lze zajistit třemi předpokládanými způsoby: 

1. Financování opatření výhradně z vlastních zdrojů – jednotlivá opatření jsou financována 

výhradně z rozpočtu SOJH. 

2. Financování opatření na bázi tzv. principu doplňkovosti – jednotlivá opatření jsou financována 

z převážné části prostřednictvím externích finančních zdrojů a částečně z vlastních zdrojů. Externí 

finanční prostředky lze rozdělit na nevratné (dotace, granty) a vratné (úvěry, zápůjčky apod.). 

Především nevratné externí finanční prostředky představují velmi významný podíl finančních 

zdrojů, které jsou potřebné k realizaci daného opatření (mohou pokrýt až 85 či 90 % celkových 

nákladů opatření). Z pohledu externích zdrojů lze uvažovat o následujících zdrojích financování: 

➢ z rozpočtu Evropské unie – strukturální fondy EU (výzvy celorepublikové, skrze MAS KJH, o.p.s.) 

➢ ze státního rozpočtu ČR 

➢ z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

➢ ze soukromých kapitálových prostředků (bankovní úvěry, zdroje soukromého sektoru, 
prostředky nestátních neziskových organizací) 

3. Nepřímá podpora projektů – SOJH se nepodílí ani finančně ani realizačně  
na přípravě a realizaci projektů. Role SOJH je v tomto případě iniciační a komunikační, čímž 
napomáhá k prosazování daného projektového záměru. 
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4.3 Monitoring a vyhodnocení naplňování Strategie 

Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Strategie je důležitou součástí celého strategického 

dokumentu. Je žádoucí, aby monitoring a vyhodnocování naplňování Strategie bylo prováděno 

průběžně a mohlo se tak pružně reagovat na aktuálně vzniklé situace. Faktorů, které mohou vstupovat 

do realizace Strategie a mít na ní pozitivní či negativní vliv je skrze politické, společenské, hospodářské 

a legislativní prostředí mnoho. Nelze tedy předpokládat, že do realizace Strategie nebude potřeba 

zasahovat. 

Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Strategie tedy spočívá ve zhodnocení stupně přípravy 

či počtu zrealizovaných konkrétních opatření ze stanovených strategických cílů. Předpokládanými 

zdroji dat pro hodnocení a monitoring budou podklady a dokumenty SOJH, MAS KJH, o.p.s. a 

jednotlivých členských obcí SOJH. 

Za monitoring a vyhodnocování naplňování Strategie je odpovědný výkonný tým. 

 

4.4 Aktualizace Strategie 

Nedílnou součástí implementace Strategie je i její aktualizace. Jedná se totiž o tzv. „živý“ dokument, 

který by měl být aktualizován v čase a reagovat tak na aktuální změny politické, hospodářské, 

společenské či legislativní. Je proto žádoucí, aby se Strategií bylo pracováno v čase a v návaznosti na 

její monitorování a vyhodnocování naplňování strategických cílů (např. doplnění, upravení či vypuštění 

konkrétních opatření, změna samotných strategických cílů apod.) docházelo taktéž k její aktualizaci. 

Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávající Strategii, nebo přímo úpravou Strategie, 

čímž vznikne nová verze. Je nezbytné uvést termín aktualizace a vyznačit provedené změny. 

Komplexní aktualizaci Strategie je doporučeno provést podle potřeb SOJH, především pokud by nastaly 

výše zmíněné skutečnosti. Dílčí revize dokumentu mohou probíhat průběžně, nejlépe ke konci každého 

kalendářního roku ve vazbě na realizaci opatření obsažených ve Strategii a ve vazbě na tvorbu rozpočtu 

SOJH na následující rok. 

Za zajištění aktualizace a dílčích revizí Strategie je zodpovědný výkonný tým. 
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5 Seznamy 

5.1 Použité zdroje dat 

Administrativní registr ekonomických subjektů https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz  

Databáze demografických údajů za obce ČR, dostupné z:  
https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr  

Datové sady Ministerstva práce a sociálních věcí  
https://data.mpsv.cz/web/data/nezamestnanost-v-obcich-od-brezna-2014  

Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/  

Facebookový profil Svazku obcí Jestřebí hory https://www.facebook.com/groups/jestrebihory  

GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo 
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s. 

Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/  

Informace získání ze setkání starostů a výborů svazku 

Internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
https://www.ochranaprirody.cz/  

Internetové stránky České pošty https://www.ceskaposta.cz/  

Internetové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního https://www.cuzk.cz/  

Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/  

Internetové stránky Integrovaného regionálního operačního programu https://irop.mmr.cz/ 

Internetové stránky jednotlivých členských obcí SOJH 

Internetové stránky Královehradeckého kraje https://www.kr-kralovehradecky.cz/  

Internetové stránky Ministerstva financí https://www.mfcr.cz/  

Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/ 

Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/  

Internetové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy https://www.msmt.cz/  

Internetové stránky Ministerstva zemědělství https://eagri.cz/   

Internetové stránky Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/  

Internetové stránky Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory, o.p.s. https://www.kjh.cz/  

Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/  
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Internetové stránky občerstvení Cukrárna a kavárna Přístav 
https://www.facebook.com/Kav%C3%A1rna-P%C5%99%C3%ADstav-Rtyn%C4%9B-
102064094909975/  

Internetové stránky občerstvení Cukrárna Malé Svatoňovice  
https://cukrarnamalesvatonovice.webnode.cz/  

Internetové stránky občerstvení Hospoda Na Puškvorci https://www.napuskvorci.cz/  

Internetové stránky občerstvení Hospůdka Pod Verpánem https://www.facebook.com/Verpanek/  

Internetové stránky občerstvení Hostinec Janovice https://www.joseftyser.cz/  

Internetové stránky občerstvení Hostinec U Lávky https://www.facebook.com/hostineculavky/  

Internetové stránky občerstvení Kavárna a Pizzerie Dášeňka http://www.pizzeriedasenka.cz/  

Internetové stránky občerstvení Občerstvení na hradě Vízmburk https://www.hrad-vizmburk.cz/  

Internetové stránky občerstvení Občerstvení u požární nádrže ve Chvalči 
https://www.facebook.com/KoupalisteChvalec  

Internetové stránky občerstvení Občerstvení ve Sportovním areálu TJ Sokol 
https://www.facebook.com/sokolhavlovice/  

Internetové stránky občerstvení Pivnice Kamenka  
https://www.facebook.com/Pivnice-Kamenka-638756119502362  

Internetové stránky občerstvení Pivní bar Hampejz https://www.facebook.com/hampejzrtyne  

Internetové stránky občerstvení Restaurace K Klub https://restaurace-k-klub.webnode.cz/  

Internetové stránky občerstvení Restaurace U Bulánka http://www.bulanek.cz/  

Internetové stránky občerstvení Rodinný hostinec Amerika https://www.hostinec-amerika.cz/  

Internetové stránky občerstvení Skibar u lyžařského vleku http://www.vlekradvanice.cz/  

Internetové stránky občerstvení Sokolovna Markoušovice http://www.sokolovna-markousovice.cz/  

Internetové stránky Operačního programu Životní prostředí https://www.opzp.cz/  

Internetové stránky portálu Booking.com https://www.booking.com/  

Internetové stránky portálu e-chalupy.cz https://www.e-chalupy.cz/  

Internetové stránky Regionálního Informačního Servisu https://www.risy.cz/  

Internetové stránky serveru Cyklotrasy.cz http://cyklotrasy.cz/  

Internetové stránky společnosti Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola 
https://www.bpa-svatonovice.cz/  

Internetové stránky společnosti GEMEC – UNION a.s. http://www.gemec.cz/  
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Internetové stránky společnosti Joyson Safety Systems Czech s.r.o.  
https://www.joysonsafety.com/  

Internetové stránky společnosti Karel KULT – STAVO s.r.o. http://www.kultstavo.cz/ 

Internetové stránky společnosti NN STEEL s.r.o. https://www.nnsteel.cz/  

Internetové stránky společnosti NYPRO hutní prodej, a.s. https://nyprohutni.cz/  

Internetové stránky společnosti PARTIS a.s. http://partis.cz/  

Internetové stránky společnosti POLYTEX, s.r.o. https://www.polytex.eu/  

Internetové stránky společnosti SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o. http://www.skladkartyne.cz/  

Internetové stránky společnosti Strunk Connect CZ s.r.o. http://www.strunk-czech.cz/  

Internetové stránky společnosti Vavřena VAPO s.r.o. http://www.vavrena.cz  

Internetové stránky společnosti ZDENĚK BEJR SPEDITION s.r.o. https://www.bejrspedition.cz/  

Internetové stránky společnosti Zemědělská společnost Svobodné a.s.  
https://www.zssvobodne.cz/  

Internetové stránky Státního fondu dopravní infrastruktury https://www.sfdi.cz/  

Internetové stránky Státního fondu životního prostředí https://www.sfzp.cz/  

Internetové stránky Státního zemědělského intervenčního fondu https://www.szif.cz/cs  

Internetové stránky Svazku obcí Jestřebí hory https://jestrebihory.net/  

Internetové stránky turistické oblasti Kladského pomezí https://kladskepomezi.cz/cyklobusy  

Internetové stránky turistického regionu Krkonoše https://www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy  

Internetové stránky ubytování a občerstvení Chata Jestřebí bouda – Řehačka 
http://www.jestrebibouda.cz/  

Internetové stránky ubytování a občerstvení Penzion Tyšerová Dana https://www.joseftyser.cz/  

Internetové stránky ubytování a občerstvení Restaurace a penzion Suchovršice  
https://www.suchovrsice.cz/obec-1/ubytovani-1/  

Internetové stránky ubytování Apartmány Eva http://www.apartmaneva.cz/  

Internetové stránky ubytování Apartmány Rtyňka https://www.ubytovanirtyne.cz/  

Internetové stránky ubytování Chalupa Adršpach https://www.dovolena-adrspach.cz/  

Internetové stránky ubytování Chalupa Adršpach za humny  
https://chalupa-adrspach-za-humny.webnode.cz/  

Internetové stránky ubytování Chalupa Linia https://www.linia.cz/chalupa/  

https://www.joysonsafety.com/
http://www.kultstavo.cz/
https://www.nnsteel.cz/
https://nyprohutni.cz/
http://partis.cz/
https://www.polytex.eu/
http://www.skladkartyne.cz/
http://www.strunk-czech.cz/
http://www.vavrena.cz/
https://www.bejrspedition.cz/
https://www.zssvobodne.cz/
https://www.sfdi.cz/
https://www.sfzp.cz/
https://www.szif.cz/cs
https://jestrebihory.net/
https://kladskepomezi.cz/cyklobusy
https://www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy
http://www.jestrebibouda.cz/
https://www.joseftyser.cz/
https://www.suchovrsice.cz/obec-1/ubytovani-1/
http://www.apartmaneva.cz/
https://www.ubytovanirtyne.cz/
https://www.dovolena-adrspach.cz/
https://chalupa-adrspach-za-humny.webnode.cz/
https://www.linia.cz/chalupa/


Svazek obcí Jestřebí hory 
Hronovská 431, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, IČO 69155372, tel.: 499 888 140 
 

Stránka 84 z 89 
  

Internetové stránky ubytování Chalupa Pod Sjezdovkou  
https://www.facebook.com/Chalupa-Pod-sjezdovkou-1029076080466315/  

Internetové stránky ubytování Chalupa Pod Studánkou https://villagio.webnode.cz/  

Internetové stránky ubytování Chalupa Rozálka https://www.chalupa-rozalka.cz/  

Internetové stránky ubytování Chalupa U Matěje http://www.chalupaumateje.cz/  

Internetové stránky ubytování Chalupa U Adršpachu https://www.chalupauadrspachu.cz/  

Internetové stránky ubytování Chalupa U Smrku https://chalupa-u-smrku9.webnode.cz/  

Internetové stránky ubytování Chata Mateřídouška http://www.chatabatnovice.cz/  

Internetové stránky ubytování Chata pod Jestřebí horou https://www.chatakrkonose.com/  

Internetové stránky ubytování Chata U Huberta http://www.chatauhuberta.cz/  

Internetové stránky ubytování Chata U Vleku https://chata123.webnode.cz/  

Internetové stránky ubytování Lyžařský vlek s ubytováním http://www.vlekradvanice.cz/  

Internetové stránky ubytování Pension a restaurace Radvanice http://www.pensionradvanice.cz/  

Internetové stránky ubytování Pension Jívka http://www.pensionjivka.cz/  

Internetové stránky ubytování Pension Pod Lesem http://www.podlesem.adrspach.cz/  

Internetové stránky ubytování Pension – Školící středisko OPGT http://www.ubytovani-rtyne.cz/  

Internetové stránky ubytování Penzion Berny http://www.penzionberny.cz/  

Internetové stránky ubytování Penzion Budopartner https://www.budopartner.cz/  

Internetové stránky ubytování Penzion Jaroslav https://www.penzion-jaroslav.cz/  

Internetové stránky ubytování Penzion Pod Kaštanem http://www.podkastanem.wz.cz/  

Internetové stránky ubytování Penzion U Hada https://www.penzion-u-hada.cz/  

Internetové stránky ubytování Penzion U Jeníčka http://www.adrspach-pension.cz/  

Internetové stránky ubytování Rekreační dům Antonín https://houseantonin.webnode.cz/  

Internetové stránky ubytování Růžová chalupa U Šimánků http://www.ruzovachalupa.cz/  

Internetové stránky ubytování Ubytování "Na vejminku" https://www.vejminek.cz/  

Internetové stránky ubytování Ubytovna Bezpečnostně právní akademie  
https://www.bpa-svatonovice.cz/  

Internetové stránky ubytování Ubytovna Města Rtyně v Podkrkonoší 
https://www.rtyne.cz/ubytovna-sbf/os-5222  
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Internetové stránky ubytování Ubytovna Sokolovna Markoušovice  
http://www.sokolovna-markousovice.cz/  

Internetové stránky ubytování Ubytovna TJ Sokol Havlovice http://www.sokolhavlovice.cz/  

Internetové stránky ubytování U Tátovy lípy https://utatovylipy.cz/  

Internetové stránky ubytování Usedlost Janovice https://www.usedlost-janovice.cz/  

Internetové stránky ubytování Vilka Rtyně v Podkrkonoší www.ceskehory.cz/vilka  

Internetové stránky ubytování Zážitkové ubytování Jurta v lese https://www.jurtavlese.cz/  

Internetové stránky Zemědělského družstva Velké Svatoňovice https://www.zdvelkesvatonovice.cz/  

Internetový jízdní řád IDOS https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/  

Internetový mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/  

Internetový portál NAUČNÉ-STEZKY.CZ https://www.naucne-stezky.cz/  

Mapový portál Královéhradeckého kraje https://gis.kr-kralovehradecky.cz/  

Mapový server České geologické služby https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/  

Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/  

Národní databáze brownfieldů http://www.brownfieldy.eu/  

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb https://nrpzs.uzis.cz/  

Odkaz na brownfield Část areálu někdejšího dolu „Jáma Kateřina II“:  
https://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/aplikace/bf-public-x.nsf/bf_read.xsp?id=5937 

Odkaz na brownfield Průmyslová budova Kateřina II: 
https://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/Aplikace/bf-public-x.nsf/bf_read.xsp?id=1237  

PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105 

Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro území 
Královéhradeckého kraje, dostupné z:  
https://gis.kr-kralovehradecky.cz/assets/GIS/projekty/ziv-prostredi/Plan_USES_KHK.pdf  

Příloha č. 1 k dodatku mandátní smlouvy ze 26. 5. 2021 

PŮČEK, M. a kol. (2013): Metodika strategického řízení pro meziobecní spolupráci, 40 s. 

Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz/  

Rejstřík škol a školských zařízení https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/  

Rozvojové strategické dokumenty jednotlivých obcí 

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu  
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Stanovy Svazku obcí Jestřebí hory dostupné z: https://jestrebihory.net/uc/urednideska/37/stanovy-
svazku-obci-jestrebi-hory.pdf  

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Království-Jestřebí 
hory, o.p.s. na období 2021–2027 

Systém evidence kontaminovaných míst https://www.sekm.cz/  

Systém evidence památek Památkový katalog https://www.pamatkovykatalog.cz/  

Trhací mapa SOJH, dostupná z: https://jestrebihory.net/uc/clanky/555/trhaci-mapa-dohromady-
fin.pdf  

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Trutnov http://upd.trutnov.cz/uap/  

Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
https://vdp.cuzk.cz/  

Vývěsné jízdní řády http://portal.idos.cz/  

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

 

5.2 Seznam zkratek 

a.s. = akciová společnost 

č. e. = číslo evidenční 

ČOV = čistírna odpadních vod 

č. p. = číslo popisné 

ČR = Česká republika 

DP = dotační program 

EU = Evropská unie 

IDOS = internetový jízdní řád 

IREDO = integrovaná regionální doprava 

IROP = Integrovaný regionální operační program 

JPO = jednotka požární ochrany 

KHK = Královéhradecký kraj 

KÚ = krajský úřad 

MAS = místní akční skupina 

MAS KJH, o.p.s. = Místní akční skupina Království-Jestřebí hory, o.p.s. 

MFČR = Ministerstvo financí České republiky 

MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj 
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MŠ = mateřská škola 

MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZe = Ministerstvo zemědělství 

NNO = nestátní neziskové organizace 

NO2 = oxid dusičitý 

NRBC = nadregionální biocentrum 

NRBK = nadregionální biokoridor 

OPZ+ = Operační program Zaměstnanost plus 

OP ŽP = Operační program Životní prostředí 

o.p.s. = obecně prospěšná společnost 

PM10 = suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů 

PO = prioritní osa 

POV KHK = Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje 

PR = public relations 

PRV = Program rozvoje venkova 

RBC = regionální biocentrum 

RBK = regionální biokoridor 

SDH = Sbor dobrovolných hasičů 

SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP = Státní fond životního prostředí 

SO2 = oxid siřičitý 

SOJH = Svazek obcí Jestřebí hory 

SOP = Společenství obcí Podkrkonoší 

spol. s r.o. = společnost s ručením omezeným 

s.r.o. = společnost ručením omezeným 

TIC = turistické informační centrum 

TKO = tuhý komunální odpad 

ÚSES = územní systémy ekologické stability 

ZPF = zemědělský půdní fond 

ZSJ = základní sídelní jednotka 

ZŠ = základní škola 
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