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Úvod
Obce jsou základními jednotkami územní samosprávy v České republice. Zákon obce vymezuje třemi
základními principy, tedy územním, občanským a právním. Smíšený model veřejné správy, který je v
České republice využíván, v praxi znamená, že na úrovni obcí je vykonávána jak státní moc v přenesené
působnosti, tak také samospráva.
Na základě samostatné působnosti každá obec v České republice disponuje vlastním majetkem,
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese veškerou odpovědnost, která z těchto vztahů
vyplývá. Dále v rámci své samostatné působnosti mají obce napomáhat implementaci regionální
politiky, zejména pak vytvářením podmínek pro hospodářský, sociální a kulturní rozvoj svého obvodu.
Tuto povinnost obcím v České republice ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Rozvoj a prosperita každé obce se odvíjí především od toho, zda a jak je místní zastupitelstvo schopno
analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik v dlouhodobém časovém horizontu. Tyto
činnosti mohou být usnadněny využitím koncepčních dokumentů, jakým je strategický plán rozvoje
obce, který v delším časovém horizontu vytyčuje základní rozvojovou strategii dané obce. Důvodem
zpracování strategického plánu je především ekonomický zájem obce – přiblíží možnosti získávání
dotací nejrůznějšího druhu a lépe diferencuje rozpočtové možnosti obce.
Sekundárním jevem rozvojového plánu je pak důkladná analýza stavu, utřídění priorit a návrhy řešení,
což v uceleném pohledu vytvoří jasný koncepční materiál do budoucnosti. Naplnění stanovených
rozvojových koncepcí předpokládá efektivní využívání finančních prostředků, jimiž daná obec
disponuje.
Předkládaná analýza obce Pohoří je analytickým dokumentem, jehož cílem je identifikovat hlavní
problémy/bariéry socioekonomického rozvoje obce, stejně jako definovat, v čem spočívá její rozvojový
potenciál (silné stránky). Analýza je jedním ze vstupních dokumentů pro definování prioritních oblastí
Strategického plánu rozvoje obce Pohoří klade si za cíl předložit souhrnný profil obce, zejména analýzu
vybraných klíčových oblastí.
Základními zdroji informací pro zpracování analýzy byly zejména podklady a údaje Českého
statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
ale i řady dalších institucí.
Záměrem bylo shromáždit vždy co nejaktuálnější informace k dané problematice, ne vždy však tyto
informace byly k dispozici. Celkové posouzení získaných údajů však umožňuje vytvořit si základní
představu o povaze území obce a o jejích přednostech a slabinách. Na základě této analýzy a ve
spolupráci se zastupitelstvem obce budou následně definovány prioritní oblastí, na které se zaměří
vytvořený Strategický plán rozvoje obce Pohoří.

Slovníček pojmů
Strategický plán rozvoje je koncepční dokument obsahující základní orientaci dlouhodobého rozvoje
regionu.
SWOT analýza vystihuje vnitřní silné a slabé stránky regionu a vnější příležitosti a hrozby, ovlivňující
rozvoj regionu v dlouhodobém horizontu.
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Vize stručně popisuje ideální situaci cílového stavu v dlouhodobém horizontu.
Prioritní oblast představuje klíčovou oblast, kterou je potřeba řešit, aby došlo k naplnění vize a
globálního cíle. Je vymezena vnitřně propojeným systémem cílů a opatření, jejichž řešení vede k
naplnění vize.
Prioritní cíl vychází z globálního cíle a popisuje žádoucí stav, kterého je třeba dosáhnout v dané
prioritní oblasti. Představuje základní směry rozvoje prioritní oblasti.
Opatření představují konkrétní úkoly/činnosti, které je třeba v krátkodobém horizontu uskutečnit, aby
bylo dosaženo vytyčených cílů.

Strategický plán rozvoje obce Pohoří 2021 - 2026

7

Centrum evropského projektování a.s.
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
info@cep-rra.cz

1 Analytická část
2 Území obce
2.1 Základní charakteristika území
Obec Pohoří leží v Královéhradeckém kraji, v okrese Rychnov nad Kněžnou, cca 4 km severně od
Opočna, cca 15 km jižně od Nového Města nad Metují, západně od Dobrušky (cca 6 km) a východně od
Českého Meziříčí (cca 5 km). Obec je situována podél silnice III. třídy č. 30426 (České Meziříčí –
Dobruška), která obcí prochází v délce cca 2,8 km. Obec leží v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce
263 m, její území je rovinaté. Je obklopená poli a loukami. V obci je nyní evidováno 231 popisných čísel
a v současnosti zde žije 707 obyvatel. Celou obcí protéká potok „Zlatý Crk“, který se na jejím západním
okraji vlévá do řeky Dědina, která je pravostranným přítokem řeky Orlice, do níž se vlévá u Třebechovic
pod Orebem. První písemné zprávy o obci Pohoří se datují k roku 1361, obec tedy v roce 2011 oslavila
výročí 650 let. Dominantou obce je kostel sv. Jana Křtitele, který v letech 2000 až 2002 prošel rozsáhlou
rekonstrukcí. V obci se nachází také přírodní kulturní areál, který slouží k pořádání letních zábav,
koncertů a dalších akcí.
Tabulka 1 – Základní údaje o obci

Ukazatel

Jednotka

Stav k 1.1.2019

Typ obce

obec

Obec s rozšířenou působností

Dobruška

Pověřený obecní úřad

Dobruška

Pracoviště finančního úřadu

Dobruška

Katastrální pracoviště

Rychnov nad Kněžnou

Matriční úřad

Dobruška

Rozloha celkem (k 31. 12. 2018)

ha

628,77

Počet částí obcí (k 31. 12. 2018)

části

1

Počet katastrálních území (k 31. 12. 2018)

území

1

m. n. m

263

Vzdálenost do ORP (Dobruška)

km

5,4

Vzdálenost do správního centra kraje - Hradec Králové

km

27,4

Vzdálenost do hlavního města ČR

km

144

Nadmořská výška

Počet obyvatel (k 31. 12. 2018)
Hustota obyvatel (k 31. 12. 2018)

obyvatel
obyv./km

707
2

112

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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2.2 Správa obce
Obec Pohoří je obcí I. typu. V čele úřadu stojí uvolněný starosta/ka. Zastupitelstvo obce je 15 členné.
Ze zastupitelů je složena 5 členná Rada obce, a další orgány obce - Kontrolní výbor (3 členný), Finanční
výbor (3 členný), Inventarizační komise (3 členná) a Kulturní komise (5 členná). Obecní úřad tvoří
starosta (uvolněný pro výkon funkce), místostarosta (neuvolněný pro výkon funkce), hlavní účetní a
účetní. Pro obecní úřad funguje externí pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR).
Obec Pohoří je zřizovatelem 2 příspěvkových organizací, a to Mateřské školy Pohoří a Základní školy
Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou. Obec je také zřizovatelem Jednotky požární ochrany (JPO V. s č.
227), která je složena z členů Spolku dobrovolných hasičů Pohoří, který má v obci více než 130 letou
tradici a je velmi aktivní.
Sídlo obce a obecního úřadu je v nové budově, kterou obec nechala postavit na místě původní obecní
budovy s čp. 117, která byla v havarijním stavu. Objekt byl kompletně zdemolován a na jeho místě byl
vystavěn nový, větší objekt a to budova nového obecního úřadu s hasičskou zbrojnicí. Stavba byla
zahájena v r. 2013 a dokončena a slavnostně otevřena byla v r. 2014. Budova je rozdělena na dvě části.
Pravá část (pohled od silnice) slouží Obecnímu úřadu Pohoří.
Levá část nově postavené budovy slouží Sboru dobrovolných hasičů v Pohoří. Je tu situována garáž pro
hasičské auto včetně příručního skladu, šatny, sprchy, toalety, zasedací místnost a technická místnost.
Garáž je postavena jako průjezdná, v případě zásahu mohou hasiči vyjet oběma směry. V prvním
patře bylo při stavbě doprojektováno a včleněno ještě jedno okno, kde je umístěn patron hasičů Sv. Florian.

Za garáží pro hasičské auto je ještě jedna menší garáž pro potřeby OÚ.
Obec je od r. 2004 členem Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko a dále je obec i
členem Místní akční skupiny (MAS) POHODA venkova, z.s., se sídlem v Dobrušce.

V roce 2003 byl vytvořen nový znak obce, který schválila Poslanecká sněmovna ČR v r. 2004. Obec
obdržela "dekret" k jeho oficiálnímu používání. Součástí znaků obce je i vyšitý prapor.
V r. 2004 Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Královéhradecký kraj, krajská komise soutěže udělily Obci Pohoří čestný diplom za obnovu
památek v rámci soutěže Vesnice roku 2004 Královéhradeckého kraje.

Obec Pohoří dále získala v r. 2008 v soutěži Vesnice roku ocenění v podobě oranžové stuhy za
spolupráci obce, zemědělského subjektu a firmy VOR spol. s r.o. za využití prostorů bývalého družstva.
Obec vše započala tím, že po dohodě se zemědělským družstvem, kterému již areál nebyl zapotřebí,
objekty vykoupila. Následně prodala objekt firmě VOR, která získala vyhovující zázemí a obec získala
peníze pro svůj rozvoj. Areál musel být kompletně vyčištěn od ekologické zátěže (předchozí nájemce
používal areál jako sklad sběrných surovin všeho druhu) a rekonstruován (staré polorozpadlé budovy
atd.). Spolu s oceněním byla obci přiznána i finanční odměna ve výši 600.000 Kč.
V roce 2013 se obec Pohoří přihlásila znovu do soutěže Vesnice roku a z celkem 31 obcí přihlášených
obcí v Královéhradeckém kraji získala ocenění Zlatá cihla v kategorii "obnova či rekonstrukce staveb
venkovské zástavby" za zrekonstruovanou starou školu.
V roce 2014 pak v soutěži Vesnice roku získal starosta obce Pohoří "Diplom za všestranně nadaného
starostu".
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V r. 2016 získala Obec Pohoří v soutěži Vesnice roku 2016 Zlatou plaketu za vysokou úroveň občanské
vybavenosti obce. V témže roce se Obec Pohoří ještě zúčastnila celostátní soutěže O nejkrásnější
obecní úřad či radnici 2016. Nový Obecní úřad s hasičskou zbrojnicí se umístil v kategorii Obecních
úřadu na 3. místě v rámci České republiky.

2.2.1 Územní plán
Územní plán obce Pohoří (do r. 2010 s výhledem do r. 2020) byl pořízen a schválen v r. 1994. Jeho
závazné části byly vyhlášeny Obecně závaznou vyhláškou obce Pohoří o schválení územního plánu
sídelního útvaru Pohoří č. 3/94 ze dne 17. 8. 1994, s účinností od 5. 9. 1994, změněného Změnou č. 1
Územního plánu sídelního útvaru Pohoří, která byla schválena Zastupitelstvem obce Pohoří dne 30. 10.
2002 a jejíž závazné části byly vyhlášeny Obecně závaznou vyhláškou Zastupitelstva obce Pohoří o
schválení Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Pohoří a vyhlášení jejích závazných částí č. 7 ze
dne 30. 10. 2002, s účinností od 18. 11. 2002, a Změnou č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Pohoří,
která byla vydána Zastupitelstvem obce Pohoří dne 11. 9. 2013 jako opatření obecné povahy č. 1/2013,
datum nabytí účinnosti 23. 11. 2013. V současnosti je platná Změna č. 3 Územního plánu sídelního
útvaru Pohoří, která byla vydána Zastupitelstvem obce Pohoří dne 25. 5. 2017 jako opatření obecné
povahy č. 1/2017, datum nabytí účinnosti 17. 6. 2017. Ve změně č. 3 se předpokládá územní rozvoj
v plochách zeleně, plochách občanské vybavenosti a v plochách smíšených výrobních. V roce 2020 se
předpokládá schválení nového Územního plánu.

2.3 Historické souvislosti
Kompletní zaznamenanou historii obce lze najít v Digitální kronice obce Pohoří, která byla mimo jiné
vyznamenána Zlatým Erbem 2001. Jak je již výše uvedeno, první písemná zmínka o obci pochází z
roku 1361 (tj. již za vlády Karla IV), kdy obec Pohoří a obec Příčno (tehdy oddělené) patřily pánům
z Dobrušky (součást opočenského panství). Na konci 15. století však obec Příčno zanikla husitskými
válkami a byla připojena k Pohoří. V roce 1450 koupil obec Pohoří Mikuláš ml. Trčka z Lípy. Dále mezi
lety 1572 až 1589 náležela obec Jindřichu Sendražskému ze Sendražic v Pohoři, následuje (1581)
Hendrych Něnkovský z Medonos v Pohoři. V roce 1598 patřilo Pohoří urozenému pánovi Krištofu
Václavu Trčkovi z Lípy na Opočně a Smiřicích a nabylo značného rozkvětu (bylo tu celkem 26 usedlostí).
Roku 1630 připadlo Opočenské panství spolu s obcí Pohoří rodu Colloredo – Mansfeldů a dále se
rozvíjelo. V r. 1650 zde bylo již 18 sedláků, 1 zahradník, 11 chalupníků, 7 podruhů a 5 podruhyň a
celkem jim patřilo 801 rolí lánů (1 lán = 18,1 ha) polí a velké množství dobytka, vč. ovcí a prasat. V roce
1653 došlo k dalšímu přírůstku obyvatel obce a bylo zaznamenáno již 39 usedlostí.
Původní obec „Pohoř“ byla víska zapadlá v zeleni stromů, které lemovaly vsí protékající klikatý potůček
Zlatý crk. Potok vytéká z jezírka u Pulického dvora a do r. 1928, než byl regulován se klikatil
v romantických zátočinách obcí a jejím okolím. V obci nebyl kostel, hřbitov, škola ani dráha nebo
silnice. Obcí procházela zemská stezka, při které se pravděpodobně nachází pohanské pohřebiště (při
zemních pracích se nacházely nejrůznější archeologické artefakty z té doby). V 16. století bylo v obci
26 usedlostí. Byly stavěny ze dřeva a ve dvou řadách. Ze starých dřevěných statků se ale bohužel
nedochoval ani jediný. V obci se také nacházely dva mlýny, rychta a pivovárek.
Obec se postupně dále rozvíjela, a přestože v jiných obcích docházelo k úbytku obyvatelstva v důsledku
válek, nemocí a různých katastrof, tak v obci Pohoří šel vývoj opačným směrem. V roce 1837 zde již
bylo 98 domovních čísel. Jelikož lidí přibývalo a polností ubývalo, rozhodli se občané Pohoří postupně
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přeměnit bažinu, která se rozkládala na jihozápadním cípu obce, na úrodnou půdu. Nejdříve bažinu
odvodnili a následně přeměnili na pole. V té době obec proslula zejména pěstováním zelí. V roce 1850
bylo v obci cca 200 zelnic (tj. polí se zelím) různé velikosti a zelí se odtud vyváželo do celého státu.
Silnice po vsi a k Opočnu byla vybudována v letech 1830 – 1859. Následně byla vybudována silnice
k Bohuslavicím (1864) a silnice k Českému Meziříčí byla postavena až v r. 1881, zejména pro dovoz
řepy k tamějšímu cukrovaru. V letech 1879 – 1881 byl v obci rovněž zřízen nový hřbitov. Předtím se
pohřbívalo v Opočně.

Dominantou obce je nyní nově opravený kostel sv. Jana Křtitele. Základní kámen této stavby byl
položen 27. července 1902 a o necelý rok později (dne 23. června 1903) byl nový kostel vysvěcen.
V

roce 1920 byla zavedena do obce elektřina. V obci nebyl a není žádný průmysl. V původně

zemědělské obci, je dnes mnoho drobných živnostníků a několik menších firem podnikajících zejména
ve stavebnictví a v kovovýrobě.

2.4 Investiční akce a čerpání dotací
Obec Pohoří je zkušeným investorem. Velkou většinu investičních akcí pořizuje ze svého rozpočtu
(zpevňování komunikací a chodníků, opravy objektu hostince, opravy objektu obchodu, opravy a
údržbu přírodního kulturního areálu, veřejné osvětlení apod.). Na některé akce byly v minulosti
vyhlášeny i sbírky (opravy kostela sv. Jana Křtitele). Hodně akcí je prováděno brigádnicky (opravy
na hřbitově, práce v přírodním areálu, výsadby zeleně apod.). Brigád se aktivně zúčastňují všechny
spolky i jednotlivci. Zájem občanů o rozkvět veřejného prostranství v obci se v posledních letech
zvyšuje, což se projevuje i na aktivitě občanů při pořádání brigád.
Obec Pohoří je však i zkušeným příjemcem dotací a realizátorem dotačních projektů. S dotační
podporou byly realizovány tyto projekty:
Tabulka 2 – Realizované projekty obce Pohoří s dotační podporou (za posledních 10 let)

Celkové
náklady v
tis. Kč

Dotace v
tis. Kč

Termín
realizace

Poskytovatel

Dotační
program

225

100

2011

Krajský úřad

Program POV

11455

500+500

2013,2014

Krajský úřad

507

341

2013

SZIF

759

198

2014

MAS Pohoda
Venkova

Ozelenění přírodního
areálu v obci Pohoří

358

287

2017

SFŽP

Rekonstrukce komunikace
U Kubíčků

1527

600

2017

Krajský úřad

Dětské hřiště Pohoří

615

400

2017

MMR

Výměna sloupů veřejného
osvětlení

980

600

2019

MMR

Sběrný dvůr

1865

1585

2019

MŽP

Projekt
Plachta na PKS
Výstavba nového
Obecního úřadu a
hasičárny
Snížení tepelných ztrát na
ZŠ Pohoří
Revitalizace kulturního
areálu PKS
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Územní plán Pohoří

251

201

2019

MMR

Podpora územně
plánovacích
činností obcí

Území obce – závěry analýzy


obec je zřizovatelem několika institucí (MŠ, ZŠ, JPO V.)



nová budova obecního úřadu s dostatečnými prostorami pro výkon státní správy
i obecní samosprávy



několik ocenění v soutěži Vesnice roku



nová hasičská zbrojnice



bohatá historie obce (v r. 2021 již 660 let od první zmínky o obci)



aktivní zastupitelstvo obce – 15 členné



digitální kronika obce – pečlivě vedená a oceněná



zdravý patriotismus, zájem obyvatel bydlet v obci



společenská sounáležitost a soudržnost občanů a ochota pomáhat



zkušenosti s čerpáním dotací

3 Lidské zdroje
3.1 Obyvatelstvo
3.1.1 Historie osídlení
V Pohoří

žilo k 27. dubnu 1651 celkem 155 obyvatel. V roce 1838 měla obec 720 obyvatel a 703 z

nich je podle církevních záznamů katolického vyznání. V roce 1850 má obec 696 obyvatel, katolíků
ubylo na 679. Nekatolíků je 12 a 5 občanů je údajně židovské víry. Do roku 1863 se počet občanů
začal opět zvětšovat a je uváděno 713 obyvatel. Jak je výše uváděno, přestože v jiných obcích
docházelo v důsledku různých událostí a pohrom k poklesu obyvatelstva, v Pohoří tomu bylo naopak
a k roku 1874 je zde uváděno již 835 obyvatel (nárůst o více než 100 obyvatel). V roce 1881 čítala
obec 787 obyvatel. Do roku 1890 stoupl počet na 835 obyvatel. V roce 1901 vstoupila obec do nového
století se 772 obyvateli. Při sčítání lidu, které se provádělo vždy po deseti letech, mělo v roce 1911
Pohoří 863 občanů, z nichž bylo 468 žen a 395 mužů a domů zde stálo 138. Dále z prvních sčítání
obyvatel v období samostatné Československé republiky v r. 1921 měla obec 817 obyvatel. Pak již
začalo docházet k poklesu počtu obyvatel. V r. 1931 bylo v Pohoří 781 obyvatel a v roce 1978 měla
obec Pohoří už jen 525 obyvatel, z toho bylo 137 dětí a studentů, 263 občanů v ekonomickém věku
a 135 důchodců. Čtvrtina pracujících byla zaměstnána v místním JZD a ostatní dojížděli za prací do
Náchoda, Nového Města nad Metují, Opočna, Dobrušky a Týniště nad Orlicí.

3.1.2

Demografický vývoj

Postupně se však začal úbytek obyvatelstva zastavovat na rozdíl od celorepublikového i
celokrajského trendu. Od roku 2001 do roku 2018 docházelo postupně k pravidelnému nárůstu počtu
obyvatel až do počtu 707 obyvatel, což je za poslední dobu nejvyšší aktuální hodnota.
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Tabulka 3 – Vývoj počtu obyvatel obce Pohoří za posledních 18 let

Rok

Stav
Přistě- Vystě- Přírůstek Přírůstek Přírůstek Stav
Narození Zemřelí
1.1.
hovalí hovalí přirozený migrační celkový 31.12.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

583
596
615
610
612
606
613
638
655
663
680
686
693
687
690
672
683
702

7
3
8
11
5
11
9
9
7
10
11
5
5
6
6
5
16
15

6
7
9
5
13
6
4
3
4
8
3
6
3
9
2
2
8
5

15
29
15
7
18
8
23
28
13
20
20
20
14
21
9
22
25
19

3
6
19
11
16
6
3
17
8
16
22
12
22
15
31
14
14
24

1
-4
-1
6
-8
5
5
6
3
2
8
-1
2
-3
4
3
8
10

12
23
-4
-4
2
2
20
11
5
4
-2
8
-8
6
-22
8
11
-5

13
19
-5
2
-6
7
25
17
8
6
6
7
-6
3
-18
11
19
5

596
615
610
612
606
613
638
655
663
669
686
693
687
690
672
683
702
707

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Vývoj

počtu obyvatel mezi lety 2001 – 2018 znázorňuje následující graf.

Graf 1 – Vývoj počtu obyvatel obce Pohoří v letech 2001 – 2018

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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3.1.3 Přirozená měna obyvatel a migrace
Průměrně

se v letech 2001 – 2018 v Pohoří ročně narodilo cca 8 dětí. Výkyvy v jednotlivých letech

jsou docela výrazné od 3 dětí v roce 2002 až po 16 dětí v roce 2017. Počet zemřelých v jednotlivých
letech daného období nevykazuje tak výrazné rozdíly, a i celkově se jedná o nižší hodnoty. Průměrně
umřelo cca 5 lidí za rok. Nejvyšší počet jich byl v r. 2005.
Graf 2 – Počet živě narozených a zemřelých v obci Pohoří v letech 2001 - 2018

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

V

rámci migrace je situace v obci Pohoří celkem vyrovnaná. Počet přistěhovalých vůči vystěhovalým

je vyšší, ale v posledním roce (2018) počet vystěhovalých oproti počtu přistěhovalých narostl.
Nejvyšší počet vystěhovalých byl dosažen v r. 2015. Záporné saldo (rozdíl počtu přistěhovalých a
vystěhovalých v dané oblasti) migrace bylo dosaženo v roce 2003 a 2004, 2011, 2013, 2015 a 2018,
kdy počet vystěhovalých byl větší než počet přistěhovalých.
Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovaných názorně vyjadřuje následující graf:
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Graf 3 – Počet přistěhovaných a vystěhovaných v obci Pohoří v letech 2001 - 2018

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Celkový přírůstek obyvatel obce je ovlivněn více migrací než přirozenou měnou obyvatelstva. Do
záporných čísel (tedy klesající počet obyvatel v daném roce) se dostal jen v r. 2003, 2005, 2013 a
2015 v ostatních letech byl celkový přírůstek kladný, tzn., že počet obyvatel obce stoupal. Nárůst
obyvatelstva za posledních 18 let byl poměrně výrazný, jednalo se o více než 100 obyvatel (113).

3.1.4 Věková struktura obyvatel a obyvatelstvo podle pohlaví
Tabulka 4 – Průměrný věk obyvatel obce Pohoří a vývoj počtu obyvatel podle pohlaví a věkových skupin

Počet obyvatel celkem
v tom
podle pohlaví
v tom
ve věku (let)
Průměrný věk

muži
ženy
0-14
15-64
65 a více

2014
690
339
351
120
487
83
38,8

2015
672
333
339
110
471
91
39,5

2016
683
339
344
105
484
94
40,2

2017
702
347
355
122
482
98
39,5

2018
707
352
355
124
484
99
39,8

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Podíl nejmladší věkové skupiny obyvatel (0 – 14 let) na celkovém počtu obyvatel je za posledních 5
let poměrně vyrovnaný a v posledních 2 letech stoupá. V obci ke konci roku 2018 bylo 17 % dětí do
14 let (vztaženo k celkovému počtu obyvatel).
Podíl produktivního obyvatelstva (15 – 64 let) je ve sledovaných letech rovněž téměř vyrovnaný, i
když od ř. 2014 nepatrně klesá, a to především na úkor nárůstu obyvatelstva staršího 65+.
Negativní vývoj věkové struktury obyvatelstva obce Pohoří dokresluje situace ve věkové skupině
nejstarších obyvatel obce (nad 65 let věku). Od roku 2014 přibývá v obci seniorů. Zatímco v r. 2014
jich bylo 12%, v průběhu 5 let jejich počet stoupl o 2% tj. na 14%. Z toho je zřejmé, že dochází ke
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stárnutí obyvatelstva a postupně se zvyšujícímu procentuálnímu vývoji nejstarší věkové skupiny na
celkovém počtu obyvatel obce. S tím souvisí také neustálé mírné zvyšování průměrného věku
obyvatel obce. Zatímco v roce 2001 byl průměrný věk obyvatel obce 36,6 let, tak v souladu
s celkovým růstem počtu obyvatel a zejména v souvislosti s růstem počtu nejstarších obyvatel obce
vzrůstá i průměrný věk a v současnosti činí 39,8 let.
Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku nad 65 let na 100 obyvatel do 14 let. V
obci Pohoří vzrostl index stáří poměrně výrazně, a to z hodnoty 69,1 v roce 2014 na 79,8 v roce
2018. Problematiku stárnutí populace obce lze považovat za významnou hlavně z hlediska služeb,
které je třeba občanům nabízet.
Změny ve věkové struktuře obyvatel obce mezi lety 2014 – 2018 vyjadřuje následující graf:
Graf 4 – Vývoj podílu základních věkových skupin v Pohoří (2014 - 2018)

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

V současné době je v obci 44 dětí ve věku 0-4 roky, 35 dětí ve věku 5 – 9 let, 45 dětí ve věku 1014 let a 37 dospívajících ve věku 15 – 19 let.
Z pohledu složení obyvatelstva podle pohlaví je v obci Pohoří počet žen a mužů téměř vyrovnaný.
K 31. 12. 20118 bylo v obci 352 mužů a 355 žen.

3.1.5 Vzdělanostní struktura a národnostní složení
Vzdělanostní struktura obyvatel obce Pohoří podle SLDB 2011 (aktuálnější údaje nejsou k dispozici)
byla takováto:
Tabulka 5 – Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
z toho podle stupně bez vzdělání
vzdělání
základní včetně neukončeného
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střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

212
119
21
11
44

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

K celkovému počtu obyvatel ve věku 15 a více let mají nejvyšší podíl obyvatelé se středním vzděláním
bez maturity (tj. vyučení). Jejich podíl je 42%. Následují obyvatelé se středoškolským vzděláním (s
maturitou) vč. nástavbového vzdělání, jejichž podíl je téměř 27% (26,4%). Vysoký podíl tvoří i
obyvatelé jen se základním vzděláním témě 20% (19,4%). Obyvatelstvo s vyšším odborným a
vysokoškolským vzděláním tvoří jen necelých 11% (10,35%).
Vzdělanostní strukturu obyvatel obce Pohoří podle SLDB (2011 – aktuálnější data nejsou k dispozici)
ukazuje názorně následující graf.
Graf 5 – Podíl obyvatelstva dle nejvyššího ukončeného vzdělání v Pohoří dle SLDB (2011)

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Národnostní složení obyvatelstva obce Pohoří (data převzata ze SLDB 2011 – aktuálnější nejsou
k dispozici) je následující:
Tabulka 6 – Národnostní složení obyvatel obce Pohoří (2011)

Obyvatelstvo celkem
z toho národnost

česká
moravská
slezská

Celkem
648
484
-

Strategický plán rozvoje obce Pohoří 2021 - 2026

17

Centrum evropského projektování a.s.
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
info@cep-rra.cz

slovenská
německá
polská
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

2
1
2
157

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Převážná část je české národnosti (někteří obyvatelé národnost neuvedli). Jen nepatrný počet je
národnosti jiné (slovenské, německé a polské). Tento trend je podle historického vývoje obce
uvedeného v obecní kronice setrvalý.

3.1.6 Náboženská struktura
Při porovnání náboženské víry (dle SLDB 2011 – aktuálnější data nejsou k dispozici), je převážná
část obyvatelstva bez náboženského vyznání (tj. nehlásí se k žádné náboženské víře). Věřících je
cca 20% z toho se jich 13% hlásí k církvi římskokatolické.
Tabulka 7 – Obyvatelstvo obce Pohoří podle náboženské víry (dle SLDB 2011)

Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k žádné církvi ani
náboženské společnosti
Věřící - hlásící se k církvi, náboženské
společnosti
Církev
římskokatolická
Církev
československá
husitská
Českobratrská
církev
evangelická
z toho
Náboženská
společnost
Svědkové
Jehovovi
Pravoslavná
církev v českých
zemích
Bez náboženské víry
Neuvedeno

Celkem
648
42
88
66
-

1

-

201
317

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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3.1.7 Rodina a domácnost
Na území obce Pohoří bylo k datu posledního SLDB (tj. 26. 3. 2011 – aktuálnější data nejsou k dispozici)
celkem 227 hospodařících domácností. Z toho bylo 160 domácností tvořených 1 rodinou. Průměrný
počet členů hospodařící domácnosti byl 3,1 člena. Manželské páry tvořily 134 těchto domácností.
Tabulka 8 – Hospodařící domácnosti v obci Pohoří dle SLDB 2011

Hospodařící domácnosti celkem
tvořené jednou rodinou
úplné
v tom
v tom

neúplné

227
160

bez závislých dětí

61

se závislými dětmi

73

bez závislých dětí

12

se závislými dětmi
tvořené 2 a více rodinami
domácnosti jednotlivců
vícečlenné nerodinné domácnosti

14
7
55
5

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Co se týká rozvodovosti, kde jsou k dispozici aktuální data k 31. 12. 2018, tak území obce je na tom
v celokrajském srovnání hůře. K 31. 12. 2018 došlo v obci k 3 rozvodům, zatímco celokrajská hodnota
je 2,4 rozvody na 1000 obyvatel.

3.2 Bydlení, bytový fond, bytová výstavba
V roce 1978 bylo v Pohoří 173 domů a 9 domů bylo rozestavěných. K 1. 3. 2001 (při SLDB) bylo v Pohoří
201 domů, z toho bylo trvale obydleno 158 domů (z toho 155 rodinných) a bylo zde 194 trvale
obydlených bytů.
Vzhledem ke svému venkovskému charakteru v obci převládají rodinné domy nad bytovými domy.
V roce 2011 (aktuálnější data nejsou k dispozici) bylo při SLDB sečteno celkem 217 domů, z toho bylo
211 domů rodinných a 1 dům bytový. Trvale obydlených domů bylo 179. Celkem se v těchto domech
nacházelo 270 bytů, z toho 229 obydlených z toho bylo 213 obydlených bytů v rodinných domech.
Celkem 38 domů bylo neobydlených, přičemž 13 z nich z důvodu jejich využívání k rekreaci.
Tabulka 9 – Domovní fond v obci Pohoří dle SLDB 2011 (počet)
Domy
celkem

Byty
celkem

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatní
budovy

Obydlené
domy
celkem

Obydlené
byty
celkem

217

270

211

1

5

179

229

Z toho
Z toho
Z toho
Neobydlené
obydlené v obydlené v
obydlené v
domy s byty
bytových
ostetních
RD
celkem
domech
budovách
213

6

10

38

Z toho
neobydlené
domy
užívané k
rekreaci
13

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Stáří domů v obci je poměrně vysoké, třetina (63 domů) z celkového počtu domů jich vznikla do roku
1970, přičemž u 42 domů nebylo stáří zjištěno (ale je pravděpodobné, že vznikly rovněž v tomto
období. Mezi roky 1970 – 1990 byla postavena další třetina (64 domů) a jen 48 domů je poměrně
nových, ty byly postaveny až mezi lety 1991 – 2011.
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Tabulka 10 – Stáří domovního fondu v obci Pohoří dle SLDB 2011

1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

z toho podle
období výstavby
nebo rekonstrukce
domu

Celkem

rodinné
domy

bytové
domy

ostatní
budovy

25
38
28
36
23
25

23
37
25
36
23
25

1
-

2
1
2
-

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Od roku 2011 bylo v obci dokončeno celkem 8 bytů. Všechny dokončené byty jsou v rodinných
domech.
Tabulka 11 – Dokončené byty v obci od r. 2012
Rok

Počet
dokončených
bytů celkem

2012

-

2013

2

2014

1

2015

2

2016

1

2017

-

2018

2

Celkem

8

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Co se týká vlastnictví domů a bytů (zjišťováno k poslednímu SLDB 2011), tak rodinné domy jsou
převážně ve vlastnictví fyzických osob nebo ve spoluvlastnictví (převážně manželů). Obci Pohoří patří
7 objektů (objekty mateřské a základní školy, budova staré školy, budova obecního úřadu s hasičskou
zbrojnicí, tělocvična, bytový dům a obecní hostinec).
Obyvatelstvo – závěry analýzy


dlouhá historie osídlení



příznivý demografický vývoj – rostoucí počet obyvatelstva



nepříznivý vývoj věkové struktury obyvatelstva – stárnutí populace



nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva



vyšší rozvodovost než celokrajská



příznivý stavební vývoj v posledních letech - nárůst počtu dokončených
domů (bytů)



kvalitní bydlení - vysoký podíl rodinných domů
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4 Ekonomika
4.1 Ekonomická aktivita obyvatel obce
K datu 31. 12. 2018 bylo v obci Pohoří celkem 484 ekonomicky aktivních obyvatel (věk 15 – 64 let), což
ve srovnání s celkovým počtem obyvatel (707) činí 68,46%. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem
se jedná o hodnotu vyšší téměř o 4% (3,95%) než je podíl na úrovni ČR a více než 5% (5,16%) vyšší než
činí průměr za Královéhradecký kraj. Podíl ekonomicky aktivních žen (237) je v obci o 2% nižší než podíl
ekonomicky aktivních mužů (247), tj. 48,97 % oproti 51,03 %.
Tabulka 12 – Ekonomická aktivita obyvatel obce v porovnání s celorepublikovým a krajským průměrem
Počet
ekonomicky
Počet obyvatel
Podíl k celkovému
aktivních
celkem
počtu obyvatel
obyvatel
(věk 15-64)
Obec Pohoří
ČR
Královéhradecký kraj

707

484

68,46%

10 649 800

6 870 123

64,51%

551 021

348 778

63,30%

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

4.2 Ekonomické subjekty v obci a pracovní uplatnění
Dle

ČSÚ k 31. 12. 2019 působilo v obci Pohoří celkem 103 aktivních ekonomických subjektů.

Tabulka 13 – Přehled struktury ekonomických subjektů v obci

Ekonomické subjekty celkem
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
103
9
30
22
14
-

Ubytování, stravování a pohostinství

1

Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí

1
1
-

Profesní, vědecké a technické činnosti

10

Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče

4
1
3
-
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Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
Nezjištěno

1
4
-

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

V roce 2019 více než polovina (50,5%)

podnikatelských subjektů v obci se zabývala podnikáním

v tzv. sekundéru tj. průmysl a stavebnictví. Což je o 20% více oproti průměru Královéhradeckého
kraje (30,34%) a téměř dvojnásobné množství oproti celé ČR (26,1%). Obec je více méně
zemědělská a v tzv. priméru (zemědělství, lesnictví, rybolov a těžba) působilo v obci 8,7%
ekonomických subjektů tj. větší podíl než v rámci Královéhradeckého kraje (7,85%) a ČR (5,62%).
V terciéru, tj. v oblasti služeb působilo v obci jen 38,83% ekonomických subjektů oproti 61,81% v
Královéhradeckém kraji a 68,24 % v ČR.
Pro lepší přehlednost jsou výše uvedené údaje představeny formou grafu:
Graf 6 – Podíl ekonomických subjektů v priméru, sekundéru a terciéru v % (2019)

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
primér

sekundér
Pohoří

Královéhradecký kraj

terciér
ČR

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Tabulka 14 – Přehled právních forem ekonomických subjektů v obci (2019)

Ekonomické subjekty celkem
Fyzické osoby
Živnostníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Právní forma
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva
Ostatní právnické osoby

103
92
77
9
6
11
7
4

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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Dle právní formy je rozdělena struktura organizací v obci rozdělena jen do 5 různých právních forem.
Nejvyšší podíl tvoří živnostníci - 77 subjektů (74,75 %), dále je v obci 9 podnikatelů (8,7%), kteří
podnikají podle jiného než živnostenského zákona a 6 zemědělských podnikatelů (tj. 5,82%).
Právnické osoby jsou v obci zastoupeny menšinově. Jedná se o celkem o 11 právnických osob. Z toho
je 7 obchodních společností (sem patří o s.r.o.) a 4 ostatní právnické osoby (např. základní a
mateřská škola).

4.3 Zaměstnanost a nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je v obci nižší než míra nezaměstnanosti v kraji i v celé České republice.
V následující tabulce je vývoj nezaměstnanosti v obci od r. 2014 (vždy k 31. 12. příslušného roku).
Vyšší nezaměstnanosti dosahovaly ženy. Jak je z níže uvedené tabulky patrné, oproti roku 2014 se
míra nezaměstnanosti snížila o 5% a dosahuje téměř nulových hodnot. V celé obci jsou jen 2
nezaměstnaní.
Tabulka 15 – Vývoj nezaměstnanosti v obci Pohoří za posledních 6 let
Uchazeči o zaměstnání v
Podíl nezaměstnaných
evidenci
Obec
osob (v %)
úřadu práce - dosažitelní
Pohoří

Pracovní místa v
evidenci
úřadu práce

2014

celkem
28

ženy
18

celkem
5,86

ženy
7,53

2015

17

11

3,49

4,49

1

2016

16

11

3,61

4,26

6

2017

8

5

1,65

2,12

-

2018

3

3

0,62

1,27

1

2019

2

0

0,41

0

1

4

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Sociální situace v Pohoří je stabilizovaná. Základní problematické sociální situace jsou řešeny v rámci
obecního úřadu, případně sociálního odboru ORP Dobruška. Úspěšně probíhá i integrace
handicapovaných dětí v rámci MŠ a ZŠ.

4.4 Finanční zdraví obce – veřejná ekonomika
Obec Pohoří je v rámci možností financování svých rozvojových aktivit z vlastních zdrojů značně
limitována. Z toho vyplývá nutnost hledat finanční prostředky na jejich realizaci, a to především ve
formě dotací či zvýhodněných úvěrů.
Významnou část příjmů obce určuje podoba rozpočtového určení daní (RUD). Daňové příjmy obce
jsou dány pravidly rozpočtového určení daní dle zákonů v ČR. Prostředky, které obci takto plynou,
nejsou účelově vymezeny a obec je může vynakládat dle svých priorit. Daňové příjmy obce se odvíjejí
od rozlohy území, počtu obyvatel a počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ a v jednotlivých letech se proto
mírně liší. K sestavení ekonomické analýzy obce je rovněž nezbytné zaměřit se na finanční zdraví
obce. Na základě veřejně přístupných statistických údajů byla sestavena tabulka znázorňující výši
příjmů a výdajů obce Pohoří (měřicí jednotka = tis. Kč) na základě nichž byla přepočtena také výše
dluhu na jednoho jejího obyvatele. Detailněji je uvedeno níže v tabulce.
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Tabulka 16 – Výše příjmů a výdajů obce Pohoří
Rok

Počet
obyvatel

Příjmy

daňové
příjmy

2016
672
8 984
2017
683
11 646
2018
707
12 117
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

7 957
8 706
9 875

v tom
nedaňové kapitálové přijaté
příjmy
příjmy
transféry

869
1 261
1 316

12
26
0

147
1 653
926

Výdaje

v tom
běžné kapitálové
výdaje
výdaje

5 672
11 551
7 181

5 422
5 730
6 756

250
5 821
425

Saldo
příjmů
a výdajů

3 312
95
4 936

Daňový
Dluh na 1
výnos na 1
obyvatele
obyvatele

11,84
12,75
13,97

0
0
0

Z výše uvedených údajů je patrné, že obec hospodaří s přebytkovým rozpočtem. Za poslední 3 roky
vykazuje nulovou zadluženost. Nárůstem počtu obyvatel je patrné, že narůstají i daňové příjmy obce.

4.5 Brownfields a rozvojové plochy
Na území obce Pohoří se

nenachází žádný opuštěný, zanedbaný, chátrající či kontaminovaný objekt,

tzv. brownfields, který by byl zanesen v databázi brownfields Královéhradeckého kraje, který takové
objekty eviduje a rovněž na jejich regeneraci poskytuje i finanční zdroje v rámci dotačních příležitostí.
Několik nevyužívaných chátrajících objektů sice v obci je, jedná se zejména o starší rodinné domy,
nebo hospodářská stavení (stodoly apod.) u nich, ale ty nejsou do databáze brownfields zaneseny. Jsou

v rukou soukromých vlastníků.
Obec Pohoří odkoupila v říjnu 2002 bývalý areál Zemědělského družstva. Tento areál byl později
prodán společnosti VOR spol. s r. o., která zde má své sídlo.
Obec Pohoří má však k dispozici rozvojové zastavitelné plochy. Tyto rozvojové plochy jsou zaneseny
v územním plánu obce. Jedná se o jednak o plochy pro bydlení (plochy smíšené obytné – venkovské),
dále má na svém území k dispozici i rozvojové zastavitelné plochy pro výrobu a skladování (plochy
smíšené výrobní) ale i rozvojové zastavitelné plochy pro občanské vybavení a plochy technické
infrastruktury (tj. plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady). Taktéž má na svém území i
rozvojovou plochu pro veřejnou zeleň.
Ekonomika – závěry analýzy


vysoký podíl ekonomicky aktivních obyvatel



stabilizovaná sociální situace



více než polovina ekonomicky aktivních subjektů podniká v sekundární sféře
(průmysl a stavebnictví)



vysoký podíl živnostníků na počet obyvatel



téměř nulová nezaměstnanost



stabilizovaná sociální situace



nulová zadluženost obce



přebytkový rozpočet



nárůst daňových příjmů



absence brownfields



obec má k dispozici rozvojové plochy pro podnikání i bydlení
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5 Občanská vybavenost, služby a bezpečnost
5.1 Školství a vzdělávání
V obci Pohoří je dostatečně zabezpečeno předškolní i základní vzdělávání. Obec Pohoří je zřizovatelem
Mateřské školy Pohoří. Její stavba byla dokončena v roce 1974 a její provoz byl zahájen toho roku od
září. Mateřská škola je jednotřídní s celodenní péčí. Její kapacita je 30 dětí. V současnosti je do MŠ
zapsáno 26 dětí ve věku 2,5 – 6 let. Součástí MŠ je i školní jídelna, která je společná i pro ZŠ. Provozní
doba MŠ je od 6:30 do 15:30 hodin. Budova mateřské školy je 3 podlažní a je účelově stavěná. MŠ má
k dispozici samostatnou hernu, třídu, ložnici, relaxační místnost se skluzavkou do bazénu s balónky a
jídelnu v prvním patře. V přízemí je umístěna kuchyň, šatna a jídelna pro ZŠ. Jídlo je dováženo
z kuchyně do prostor MŠ výtahem. Ve 3 N.P. (tj. ve 2 patře objektu) jsou 3 obecní byty. Obec o MŠ
pečuje s péčí řádného hospodáře a udržuje ji v dobrém stavebně technickém stavu. (r. 2009 - výměna
oken a dveří za plastová; 2010 - nátěr fasády). K mateřské škole patří rozlehlá zahrada, vybavená
pískovištěm, novou hrací sestavou (velká skluzavka, houpačky, výstupová stěna a ve středu sestavy
a dětský hrad), dále jsou tu 2 pružinové houpačky, prolézačka „Housenka“ a 3 dřevěné stolky se
sedátky. Zahradu MŠ využívá pro svoje venkovní aktivity. Je zde i domeček pro hmyz, takže děti mají
možnost tento hmyz pozorovat a rozvíjet tak přírodovědné znalosti. V r. 1989 byl u školy dostavěn letní
pavilón. V MŠ je celkem 5 zaměstnanců (ředitelka, učitelka, učitelka na překrývání, školní asistentka a
školnice). Školní jídelna a kuchyně má 2 zaměstnankyně – vedoucí školní jídelny, která současně
zastává i práci kuchařky a další kuchařku. MŠ zajišťuje pravidelně pro děti i plavecký výcvik a různé další
pohybové a vzdělávací aktivity.
Základní škola Pohoří (oficiální název Základní škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou) je rovněž
zřizována obcí Pohoří. Základní, dříve obecná škola v Pohoří má mnohaletou tradici. První škola byla v
obci zřízena již v roce 1792. Současná budova školy byla vystavěna v roce 1878. K celkové rekonstrukci
budovy s přístavbami došlo v letech 1976 – 77. V letech 1983 – 84 byla k budově přistavěna tělocvična.
Škola byla organizována jako málotřídní se dvěma třídami, ve školním roce 1986/87 při ní začala
pracovat školní družina. V současné době má škola kapacitu 55 žáků a školní družina 30 žáků. Ve škole
fungují (ve šk. roce 2018/2019) 3 třídy, do nichž chodí 40 žáků (I. třída = 1. ročník = 9 žáků, II. třída = 2.
a 3. ročník = 12 žáků a III. třída = 4. a 5. ročník = 19 žáků). Obec pečuje s péčí řádného hospodáře i o
ZŠ. Nejen, že školu i prostory okolo ní řádně udržuje, ale snaží se ji rozvíjet, průběžně upravovat,
vylepšovat, modernizovat a dovybavovat.
Ve škole jsou k dispozici 3 učebny, všechny učebny jsou vybaveny novým stavitelným nebo
renovovaným školním nábytkem. Dále mají žáci k dispozici i hrací koutek pro relaxaci. Škola je
dostatečně vybavená učebními pomůckami a učebnicemi. Dále je ve škole i školní knihovna, která
slouží zároveň i jako odborná PC učebna. Je vybavená 8 žákovskými PC stanicemi s příslušným
základním vybavením PC programy a přístupem na internet pro žáky i pedagogy na všech PC (toto
zařízení bylo pořízeno v rámci dotačního projektu EU školám – OP VK). V celé budově školy je přístup
na internet (WiFi). Ve školní družině je 1 herna vybavená kobercem, hračkami a hrami. Žáci mají
k dispozici i udržovanou a moderně vybavenou tělocvičnu, která je využívaná i MŠ a veřejností.
Před školou je odpočinkový areál. Ve školním roce 2018/2019 byla provedena úprava chodníku a
parkoviště před školou. V roce 2020 byla v blízkosti školy provedena výsadba nových stromů v rámci
projektu „Výsadba stromů v centru obce Pohoří“.
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V ZŠ je celkem 5 zaměstnanců (ředitelka školy + 2 učitelky, vychovatelka ŠD a školnice). Škola zajišťuje
nejen řádné vzdělávání (dle Školního vzdělávacího programu), ale i volnočasové aktivity a zájmové
vzdělávání pro své žáky. Ve šk. roce 2018/2019 měli žáci k dispozici nepovinný předmět „Pohybové
hry pro 1.-5. ročník“, dále tu fungovaly kroužky: Aerobik, Dovedné ruce, Hra na flétnu, Taneční kroužek,
Výtvarný kroužek a Turistický kroužek. Kroužky se otevírají podle zájmu žáků. Ve škole bylo ve šk. roce
2018/2019 úspěšně integrováno 7 žáků s vývojovými poruchami učení. Žáci školy se po celý školní rok
zapojují i do různých akcí pro veřejnost v obci. Jedná se např. o „Zpívání u kostela“, vánoční vystoupení
a výstava, různé školní besídky „Pohořský střevíček“ – tradiční taneční soutěž, akce ke dni dětí
„Pohádková náves“ větš. doplněná i výstavou výtvarných prací žáků a „vítání občánků“. Škola zajišťuje
pro žáky i plavecký výcvik, různé výlety, sportovní akce a exkurze. Žáci pokračují v dalším vzdělávání na
různých ZŠ v Dobrušce a na Gymnáziu v Dobrušce (osmileté gymnázium).

5.2 Zdravotnictví a sociální péče
V obci není k dispozici žádná lékařská péče. Občané dojíždějí k lékařům, zubaři a odborným lékařům
převážně do Dobrušky, která je pro obec spádová z hlediska zdravotní péče. Případně dojíždějí i do
okolních měst (podle volby jednotlivých občanů a jejich možností). Do nemocnice a k odborným
lékařům (odborné ambulance v nemocnicích) dojíždějí do Rychnova nad Kněžnou nebo do Náchoda.
Zdravotnická záchranná služba přijíždí do Pohoří z Náchoda.
Sociální péče je zajišťována individuálně. Pro rok 2020 Rada obce Pohoří schválila poskytnutí finančních
darů těmto neziskovým organizacím, které občanům v Pohoří zajišťují sociální péči:
1) Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Hospic Anežky České
2) Domácí hospic Setkání, o.p.s. se sídlem Rychnov nad Kněžnou
3) Farní charita Dobruška
4) Agentura Domácí péče – Mgr. Zuzana Luňáková, České Meziříčí
5) Sociální služby města Opočna, Domov pro seniory Jitřenka.

5.3 Další služby a občanská vybavenost
K občanské vybavenosti v obci Pohoří patří místní prodejna
potravin (resp. prodejna se smíšeným zbožím). Prodejnu
postavil v roce 1972 MNV spolu se spotřebním družstvem
Jednota. Po r. 1989, kdy se z Jednota přetransformovala ve
společnost Konzum, dále tato společnost provozovala
prodejnu v obci až do r. 1997. Mezi tím byl v obci v r. 1995
otevřen další obchod, který otevřel soukromý majitel. Tento
soukromý majitel v r. 1997 odkoupil prodejnu Konzumu na
úvěr u České spořitelny (ručitelem úvěru byla Obec Pohoří)
a začal ji provozovat. Protože však úvěr nesplácel, ČS mu v r.
1998 obchod zabavila a nabídla jej ručiteli, tj. Obci Pohoří, která objekt odkoupila. Obchod poté obec
pronajímala soukromým subjektům. Obec Pohoří budovu udržuje v dobrém technickém stavu (v r.
2008 dostal obchod nový vnější nátěr, v r. 2011 obec nechala zateplit výlohy a instalovat nové
vstupní plastové dveře). Obchod má prodejní dobu od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00, otevřeno
je i v sobotu a v neděli. Občané zde mají k dispozici čerstvé, trvanlivé i zmrazené potraviny, čerstvou
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zeleninu a ovoce, smíšené zboží, vč. potřeb pro domácnost, základní oblečení a potravu pro domácí
mazlíčky. Obec Pohoří nechala v r. 2007 upravit původní veřejné prostranství před obchodem a zřídila
tu malé parkoviště pro nakupující, bezbariérový přístup do obchodu včetně zachování možnosti
nastupování lidí na autobusové zastávce.

V obci je také možnost nákupu živých ryb, které zprostředkovává jeden z místních živnostníků.
V obci se nachází pohostinství, které je v majetku obce. Od r. 2007 až do r. 2013 budova prošla
každoročně různými stavebními úpravami, které vylepšily využitelnost objektu. Bylo pořízeno i nové
vybavení interiéru (r. 2013). Objekt je obcí využíván rovněž k různým kulturně společenským akcím
(plesy, taneční zábavy, divadelní představení apod.).
V obci je obecní úřad s hasičskou zbrojnicí (sídlo místního SDH). Objekt je nový obec jej nechala postavit
v letech 2013 – 2014. Pošta v obci není, občané využívají služeb pošty v Dobrušce (PSČ 518 01). Další
služby občanského vybavení jsou k dispozici v Dobrušce a okolních městech (Opočno, České Meziříčí,
Nové Město nad Metují).
Další služby – např. kadeřnické a holičské, služby osobní hygieny (manikúra, pedikúra, nehtová
modeláž), drobné opravny, prádelna, čistírna, mandl apod. nejsou v obci provozovány.
V obci je zřízen také hřbitov. Jeho správcem je obec Pohoří. Hřbitov byl zřízen v letech 1879-1881.
Předtím byli občané obce Pohoří pohřbíváni na hřbitově v Opočně. Obec o tento majetek pečuje s péčí
řádného hospodáře. V r. 1986 byla opravena (snížena) hřbitovní brána, v r. 1990 byla zpevněna
původní cesta ke hřbitovu a v r. 1991 byla provedena venkovní oprava celé márnice (hasiči a
zahrádkáři). V roce 2004 byla zřízena nová cesta ke hřbitovu vč. parkoviště, byly vydlážděny cesty na
hřbitově a opravena dominanta hřbitova – pískovcový kříž. V r. 2006 byl hřbitov nasvětlen a
zabezpečen (kamera) a v r. 2014 byla obnovena původní studně s pumpou (celoroční provoz). V roce
2020 bylo realizováno osvětlení přístupové cesty ke hřbitovu. Všechny práce byly hrazeny obcí nebo
provedeny brigádnicky.

5.4 Bezpečnost, požární bezpečnost a protipovodňová ochrana
V obci není úřadovna Policie ČR ani městská policie. Veřejně dostupné údaje o statistice kriminality
v jednotlivých obcích ČR nejsou k dispozici. K dispozici jsou jen statistické údaje na úrovni krajů, okresů
a na úrovni obvodních oddělení Policie ČR. Území obce Pohoří patří pod Obvodní oddělení Policie ČR
Dobruška. Toto území patří v rámci ČR k územím s velmi nízkou kriminalitou. Index kriminality za rok
2019 činí jen 76,1. Tento index je vypočítán z dostupných dat, kterými jsou spáchané trestné činy a
jejich objasněnost, vztaženo k celkovému počtu obyvatel na území jednotlivých OOP ČR. Na celém
území ČR je index kriminality 189,6 a v Královéhradeckém kraji pak 136,6. V obci nejsou instalovány
kamerové systémy.
V obci byl několikrát zaznamenán výskyt sociálně patologických jevů. Jedná se především o
vandalismus. Vandalové ničí opravený obecní majetek a zejména znehodnocují vysázenou zeleň na
veřejných prostranstvích.
Požární bezpečnost je na území obce zajišťována jednotkami požární ochrany. Tato požární ochrana je
zabezpečena tzv. plošným pokrytím území Královéhradeckého kraje jednotkami PO (dále jen „plošné
pokrytí“), kterým se rozumí rozmístění jednotek PO na území Královéhradeckého kraje (dále jen „kraj“)
pro zajištění garantované pomoci při ochraně života, zdraví a majetku na území kraje v případě požárů
a jiných mimořádných událostí jednotkami PO v souladu se zvláštními právními předpisy (zákon č.
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133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). Toto plošné pokrytí nařizuje vyhláškou
Královéhradecký kraj v rámci své kompetence v rámci cit. zákona. Kategorie organizovaného výjezdu
jednotky PO vyjadřuje jeho předurčenost v systému plošného pokrytí pro požární zásah nebo
záchranné práce na příslušném území. Na území obce Pohoří v rámci tohoto plošného pokrytí zasahují
jednotky požární ochrany - I. kategorie (tj. jednotka HZS kraje) a tou je JPO I. v Dobrušce – profesionální
jednotka. Dále JPO II/1 Opočno (poloprofesionální) a JPO III/1 Bohuslavice (okr. Náchod). Místní JPO,
kterou zřizuje obec Pohoří, je složena z členů SDH Pohoří je jednotkou V. kategorie. V rámci IZS není
jednotka zařazena o plošného pokrytí kraje, ale vypomáhá předurčeným jednotkám na území obce
Pohoří a sousedních obcí při mimořádně závažných událostech. SDH v obci Pohoří je velmi aktivní a
aktivně se podílí nejen na zajištění požární ochrany a ochrany obyvatelstva proti jiným mimořádným
událostem, ale zajišťuje i různé kulturní a společenské akce a aktivně přispívá k rozvoji obce.
Protipovodňová ochrana
Jelikož obec Pohoří leží v nížině, trpívala často povodněmi.

Historicky první zaznamenanou povodeň,
obec Pohoří prožila v roce 1798, kdy voda zaplavila téměř všechna stavení v obci. Další větší povodeň
se konala ze 14. na 15. června 1926. Voda vnikla do 40 stavení (z původních 45), někde tak vysoko, že
se někteří lidé museli odstěhovat na půdu i s drobnými domácími zvířaty, pokud se jim je podařilo
zachránit. V některých staveních proudila voda okny. Po těchto povodních, kdy voda ničila úrodu na
polích, odnášela seno z luk, znehodnocovala pozemky a ohrožovala zdraví, rozhodli se občané
regulovat vodní toky a na severozápadní straně katastru postavit hráze, které by další přívaly vody
zadržely. Vzniklo družstvo pro odvodnění pozemků a rozhodnutím valné hromady tohoto družstva bylo
v krátké době přikročeno ke stavbě, na které se pracovalo 2 roky. Nejdříve byla zřízena ochranná hráz,
některé nové odpady, potom regulovány všechny toky. Úpravou vodního toku po obci, zřízením 6
hospodářských nádrží, vynikla obec nejen pěkným vzhledem, ale zlepšila se i po stránce zdravotní.
V průběhu minulého století bylo v obci i přes v minulosti provedená protipovodňová opatření
zaznamenáno mnoho dalších povodní, při nichž však nedošlo k velkým škodám, protože
protipovodňová opatření těmto škodám zabránila.

Nejničivější povodní byla obec postižena v červenci roce 1998 (po přívalových deštích), kdy se jednalo
to tzv. „200 letou vodu“ na celém povodí Zlatého potoka a následně řeky Dědiny. Tehdy nevydržela
ochranná hráz kolem Pohoří nápor přívalových vln a byla porušena nad horní částí obce v délce asi 230
m. Bylo zaplaveno téměř 200 domů (obytných částí) z 211 evidovaných. Severní část obce byla
zasažena v celé délce a valila se sem voda od protržené hráze. Nejhorší situace však byla v části obce
u trati ČD, kde se zakalená voda zastavila o železniční násep a v některých domech dosahovala výšky
až 1,5 m navíc se zde voda nahromadila a neměla kam odtékat. Nápor vody nevydržel ani železniční
most. Na místní ČOV hladina vody dosáhla výšky celé 2 m. Ochranná hráz se tak nakonec u žel. trati
ČD stala překážkou. V části od trati ČD asi 300 m proti toku přetékala voda ochrannou hráz zcela
opačně, tj. od obce na louky záplavového území, takže z obce Pohoří vzniklo jedno veliké jezero. Při
této katastrofě naštěstí nedošlo ke ztrátám na životech lidí. Domy ani hospodářská stavení nebyly
zničeny tak, aby musely být zcela nebo částečně odstraněny, přesto však škody dosáhly velmi vysoké
částky. Odstranění škod bylo problémem hlavně pro staré a nemocné obyvatele, protože voda
poškodila či zničila zařízení téměř každého domu.
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Obrázek 1 – Letecký snímek záplav v r. 1998

Povodně jsou součástí přirozeného oběhu vody. Principy ochrany před povodněmi vycházejí ze
základní zásady, že povodním nelze zabránit, ale jejich průběh lze však ovlivňovat a omezovat tak
rozsah povodňových škod a jejich následků. Povodeň v červenci r. 1998 založila reálný podnět
k mimořádným, zejména vodohospodářským, pracím, které byly prováděny pro zbytek roku 1998 a
následující rok 1999.
Z těch nejdůležitějších:











částečná přeložka ochranné hráze, aby byla odstraněna náporová část v horní části u Opařiště
nový, kapacitně větší, železniční most na tzv. Staré řece
oprava a úprava části Lité (ř. Dědiny) poblíž trati ČD
úplná obnova činnosti čistírny odpadních vod
pročištění celé kanalizace po obci od nánosů
obnova a zvětšení průtočnosti na Zlatém Crku po celé obci z původní dvouleté na pětiletou
vodu
opravy zasažených místních komunikací
opravy a revize celého rozvodu veřejného osvětlení
opravy státních komunikací po obci a mezi Pulicemi a Pohořím
opravy nemovitostí zasažených povodní v majetku obce, zejména: PKS, ZŠ, MŠ, tělocvična,
obecní hostinec
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Základní ustanovení o ochraně před povodněmi obsahuje Vodní zákon 254/2001 Sb., který rozvádí
všeobecné povinnosti při ochraně před povodněmi, upravuje organizaci povodňových orgánů, stanoví
jejich základní působnost, a to tak, aby odpovídala i mimořádnosti situace v čase povodní, upravuje
řízení při ochraně před povodněmi.
Královéhradecký kraj má pro okres Rychnov nad Kněžnou, pro území obcí, kam patří i obec Pohoří
vypracován podrobný povodňový plán, který nechal vypracovat Krajský úřad Královéhradeckého kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. Ten stanovil,
na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným
pod zn. (čj.) KUKHK – 20730/ZP/2015- 22 dne 19. února 2016, záplavové území (včetně vymezení
aktivní zóny) významného vodního toku Dědina v ř. km 0,00 – 28,12 na území obcí: Dobruška, Pohoří,
Rohenice, České Meziříčí, Králova Lhota, Opočno, Mokré, Očelice, Bohuslavice, Ledce, Třebechovice
pod Orebem. Obec Pohoří je v tomto plánu zaneseno, protože je v aktivní povodňové zóně řeky
Dědiny, jejíž přítok tvoří potok Zlatý Crk, který obcí protéká. Povodňový plán je každoročně prověřován
a v případě potřeby je upravován a doplňován.
Tabulka 17 – Stanovená záplavová (dříve zátopová) území na správním území Královéhradeckého kraje (stav k 15. 1. 2019)

vodní tok

aktivní
zóna

platí od ř. platí do ř.
datum
km
km
stanovení

číslo
jednací
(zn.)

Dědina

aktivní
zóna

0
26,140

10,965
28,12

19.2.2016

Dědina a
Zlatý
potok

aktivní
zóna

10,965
0

26,140
5,516

KUKHK15.5.2017 38/ZP/201711

20730/ZP/2
015-22

záplavové
podklady
území
pro
stanoveno nabytí
stanovení
opatřením účinnosti záplavové
obecné
ho území
povahy
zpracoval

dotčené KÚ

ano

11.3.2016 VRV a.s.

Bohuslavice nad Metují, Bílý Újezd u
Dobrušky, Dobruška, Třebechovice
pod Orebem, Skršice, Pulice,
Polánky nad Dědinou, Klášter nad
Dědinou, Mokré, Rohenice, Městec
nad Dědinou, Ledce, České
Meziříčí, Pohoří u Dobrušky,
Mělčany u Dobrušky

ano

Povodí
Labe,
31.5.2017
státní
podnik

Opočno pod Orlickými horami,
České Meziříčí, Mokré, Bohuslavice
nad Metují, Pohoří u Dobrušky

Zdroj: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/povodnova-ochrana/zaplavova-uzemi-97583/ a vlastní zpracování

V záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona je mimo jiné doporučeno:
 omezení skladování nezabezpečeného odplavitelného materiálu, který může přemístěním
poškodit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro
povodňovou vlnu,
 omezení skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové
vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
 omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty), významně ovlivňující odtokové poměry
 omezení výstavby objektů, v nichž se trvale zdržují lidé nebo které slouží ke shromažďování lidí
např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.
 požadavek na zvýšenou odolnost objektů nové výstavby nebo jejich částí a jejich dispozici,
která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a
potenciálních škod např. omezení podsklepených objektů, požadavek na umístění úrovně
podlah nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné QN (např. Q100), požadavek na
umístění citlivých technologií vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle,
spotřebiče atd.) nad úroveň příslušné hladiny QN (např. Q100),
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 požadavek na detailní materiálové specifikace pro spodní části staveb (např. nenasákavé
případně omyvatelné materiály, aby byla možná rychlá a nenákladná údržba po povodních),
 požadavek na vybavení objektů prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí
objektů (např. mobilní hrazení, speciální těsnění otvorů - okna, dveře),
 požadavek na přizpůsobení dispozice objektů hlavním směrům průtoku při povodňové situaci.
Zastupitelstvo obce Pohoří po ničivé povodni v r. 1998 vydalo a schválilo vyhlášku, ve které byly
stanoveny podmínky o vytvoření a použití účelového fondu obce, který byl určený na poskytování
účelově vázaných úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou záplavou
k úhradě na jejich opravy a na opravy obecního bytového fondu poškozeného živelnou pohromou
záplavou.
Povodí Labe, a.s. a Státní meliorační správa po povodni v r. 1998 v obci Pohoří provedly ochranná
protipovodňová opatření. V r. 1998 byla provedena havarijní oprava protržené ochranné hráze kolem
Pohoří (Povodí Labe, a.s.). Dále byly v r. 1999 provedeny práce na rekonstrukci toku Zlatý Crk (Státní
meliorační správa). Součástí stavby bylo vybudování 5 nových mostků přes potok. Koryto potoka bylo
znovu otevřeno (v letech 1986 – 87 bylo koryto potoka částečně zatrubněno).
V roce 2000 byla Povodím Labe, a.s. provedena komplexní rekonstrukce protipovodňové hráze, kdy
byly vybudována nová hráz dl. 324 m, tvořená z jílovitého materiálu. Součástí stavby bylo i
přemístění cesty melioračního příkopu "Litá", hrázová propust a zrušení vrtu VaK. Stavbou bylo
odstraněno nejkritičtější místo hráze, které bylo v červenci 1998 porušeno přívalovou vlnou. Tím by
se do budoucna měly zlepšit podmínky pro odtokové poměry v údolní nivě a mělo by se snížit riziko
opakovaného porušení hráze.
Od r. 1999 až do r. 2015 probíhalo na potoce Zlatý Crk a rybnících na jeho toku v obci několikrát
vyčištění a odbahnění koryta potoka (investor Povodí Labe) a dna rybníků (r. 2005 – obec Pohoří).
V současnosti se potok Zlatý Crk potýká s nedostatkem vody díky dlouhodobému suchu. Proto byl
vybudován přivaděč, kterým je do potoka přiváděna voda z řeky Dědiny.
ORP Dobruška zajišťuje v době mimo povodeň pro obec Pohoří činnost povodňového orgánu, který
mimo jiné při vzniku I. Stupně povodňové aktivity (dále jen SPA) zabezpečuje pravidelné informování
o vývoji povodňové situace povodňovému orgánu obce Pohoří, která se nachází na vodních tocích
pod městem.
Obec zpracovává od r. 2019

projekt s názvem Lokální výstražný systém, digitální povodňový plán pro
obec Pohoří (byla podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí).
Občanská vybavenost, služby a bezpečnost – závěry analýzy


základní a mateřská škola v obci



absence zdravotnických služeb v obci



sociální péče zajištěná smluvně



dostupnost základních potravin a zboží denní potřeby



nepřítomnost poštovního úřadu



nízká nabídka doplňkových služeb (kadeřnictví, holičství, prádelna apod.)



dobré zajištění požární bezpečnosti



nízký index kriminality



obec je v záplavové oblasti – vysoké riziko povodní
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6 Infrastruktura
Dopravní a technická infrastruktura je významným faktorem, který ovlivňuje život obyvatel obce Pohoří
na jejím území. Jedná se zejména o dopravní dostupnost lékařské péče, občanské vybavenosti,
vzdělávání a dalších potřeb občanů obce. S rozvojem infrastruktury souvisí kvalita bydlení, množství
pracovních příležitostí a je i rozhodujícím faktorem pro další investice soukromých subjektů v obci.
Sídelní struktura obce je souvislá, obytná výstavba je situována podél průjezdních komunikací, které
obcí procházejí. V obci je v současné době stabilizovaná a poměrně rozvinutá síť dopravní i technické
infrastruktury, kterou se obec snaží udržovat v dobrém a provozuschopném stavu a pravidelně
modernizuje infrastrukturu, která je v majetku obce.

6.1 Dopravní infrastruktura
Do dopravní infrastruktury je zahrnována silniční, železniční, letecká a vodní doprava. Dále je možné
do dopravní infrastruktury zahrnout i problematiku parkování, infrastrukturu pro pěší a cyklisty a
dopravní obslužnost území obce.
Na území obce Pohoří se nenachází žádná letecká, vodní ani lanová dopravní infrastruktura.

6.1.1 Silniční doprava
Charakteristika dopravní dostupnosti obce Pohoří vychází z jejího položení na silnici č. II/304. Silnice
II/304 je silnice druhé třídy, která spojuje Týniště nad Orlicí, Opočno, Českou Skalici a Úpici. Přes obec
Pohoří prochází její úsek Opočno – Nové Město nad Metují. Na tuto silnici navazuje (resp. ji kříží)
v centru obce Pohoří 2 silnice třetí třídy a to silnice III/30425 navazující na silnici č. III/30427
do Dobrušky a silnice č. III/30426 navazující na silnici III/30815 do Českého Meziříčí.
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Obrázek 2 – Mapa silniční infrastruktury v obci Pohoří

Dle Celostátního sčítání dopravy 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR, kdy byl monitorován počet
automobilů projíždějících po komunikacích za 24 hodin, byla intenzita dopravy v obci Pohoří na
komunikaci č. II/304 směrem od Opočna do Bohuslavic (měřený úsek č. 5-4958) následující:
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Během 24 hodin projelo Pohořím 194 těžkých vozidel, 904 osobních a dodávkových vozidel a 7
jednostopých motorových vozidel, tedy celkem 1 105 vozidel. Ostatní silnice nejsou tak frekventované
a jsou využívány převážně občany obce ke spojení s okolními obcemi (Dobruška a České Meziříčí).
Obec Pohoří spravuje v současnosti 3,34 km místních komunikací, 3,22 km chodníků, 11 mostů přes
potok Zlatý Crk a 3 lávky pro pěší přes tutéž vodoteč. Na těchto komunikacích, chodnících, mostech a
lávkách probíhá každoročně podle potřeb a stavu příslušné infrastruktury údržba a opravy, kterou obec
zajišťuje ze svého rozpočtu převážně externími subjekty.
Parkovací plochy jsou v obci před obecním úřadem, dále v okolí školy a školky, u obchodu, restaurace
a u kostela. Vzhledem k venkovské zástavbě parkují obyvatelé převážně na svých pozemcích u svých
nemovitostí.

6.1.2 Železniční doprava
Katastrem obce také prochází železnice, což lze považovat za jeden z přínosů obce z hlediska dopravní
dostupnosti v období špatné sjízdnosti silnic. Obec Pohoří má ve svém katastru zastávku železniční
tratě Týniště nad Orlicí – Meziměstí (zastávka Pohoří). Zastávka v Pohoří se nachází na okraji obce u
silnice č. III/30426 (směr České Meziříčí).

6.1.3 Cyklistická a pěší doprava
Z hlediska polohy a nadmořské výšky, tj. rovinatého terénu je území obce vhodné pro cyklistickou
dopravu. Obcí prochází cyklotrasa KČT 4060 (Rozkoš, přehradní hráz - Bohuslavice nad Metují). Trasa
je dlouhá 6 km a vede z části po silnicích III. třídy, z části po silnici II. třídy č. 304, ale také po polních
cestách. Cyklotrasa je rovinatá a vhodná pro všechny typy bicyklů. Na území obce nevede žádná
cyklostezka.
Pěší doprava je v obce řešena po chodnících, které jsou spravovány obcí Pohoří a jsou dobře udržované.
Na území obce nevede žádná značená turistická trasa pro pěší turistiku.
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Dopravní obslužnost
Obec Pohoří je obsluhována jak autobusovou, tak i vlakovou dopravou. Z obce je poměrně dobré
spojení jak do všech okolních měst a vesnic (Dobruška, Opočno, Bohuslavice, České Meziříčí), tak i do
vzdálenějších větších měst (Hradec Králové, Nové Město nad Metují, Náchod). Spojení s okresním
městem Rychnovem nad Kněžnou je možné s přestupem v Dobrušce.
Autobusová doprava
Obcí je trasováno přes 20 pravidelných autobusových linek a je tu
situováno celkem 5 autobusových zastávek (Prodejna, Mateřská
škola, Puličky, U kovárny a Železniční zastávka). Autobusové
zastávky byly zřízeny dle přepravních požadavků občanů
dojednaných prostřednictvím Královéhradeckého kraje. Hlavními
přepravci jsou CDS s.r.o. Náchod a ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.
Obec postupně v letech 2004 - 2006 nechala instalovat nové
autobusové zastávky (u Prodejny, u Pavlíkových čp. 78 - MŠ,
v Puličkách a U kovárny). Přístřešky nových zastávek mají ocelovou konstrukci, prosklené stěny a
zadní stěna je z dřevěných palubek.

Železniční doprava
Vlaková zastávka v Pohoří leží na jednokolejné neelektrifikované trati č. 026 Meziměstí - Týniště nad
Orlicí. Přepravu zajišťují České dráhy, a.s. Každý den zastaví na zastávce v Pohoří přes 10 osobních vlaků
v obou směrech. Spěšné vlaky a rychlíky Pohořím pouze projíždí (nejbližší stanice obsluhovaná těmito
kategoriemi vlaků je železniční stanice Opočno). Nejbližší větší železniční uzel je Týniště nad Orlicí (17
km). Z této stanice je bezproblémové spojení směr Hradec Králové a Choceň (napojení na 1. rychlostní
koridor ČD).

6.2 Technická infrastruktura
Technická infrastruktura nepředstavuje pro obec Pohoří žádný problém. Zpevněné komunikace jsou
po celé obci, dále je v obci veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod a kanalizace s čistírnou
odpadních vod. Na konci roku 2003 byla obec plynofikována.

6.2.1 Vodovod a kanalizace
Pitná voda pro obec Pohoří je dodávána přivaděčem, který je v současné době v majetkové správě VAK
Hradec Králové a.s. Přivaděč je napájen vodními zdroji v okrese Náchod a vede vodu napříč krajem až
do Hradce Králové.
Výstavba vodovodu v obci (vč. přípojek) byla zahájena již před rokem 1983. Dle usnesení MNV byla
zavedena voda do každého čp. bez rozdílu. K dokončení vodovodu došlo v březnu 1983 a jeho
provozovatelem se tehdy stal VČ VAK Náchod. V dalších letech (1984 – 1988) byly postupně
dobudovávány vodovodní přípojky k novostavbám domů, které byly postupně v obci postaveny.
První kanalizace po obci byla vybudována již v r. 1929. Byla položena z cementových rour v délce
cca 500 m. V roce 1983 byla na kanalizaci z předchozích let vybudována přečerpávací stanice a
v letech 1983 – 1984 byly budovány přípojky sítí k některým nemovitostem (v akci Z). V r. 1985 –

Strategický plán rozvoje obce Pohoří 2021 - 2026

35

Centrum evropského projektování a.s.
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
info@cep-rra.cz

1989 byla v akci Z budována II. etapa kanalizace vč. dalších přečerpávacích stanic a přípojek
k nemovitostem. Tím byla kanalizace po obci dokončena. V r. 1990 -1994 byla vybudována
(prodloužena) kanalizace do Puliček (část obce směrem k Dobrušce), vč. přípojek k nemovitostem.
V roce 1996 byla kanalizace prodloužena do „Kouta“ – celkem 76 m
V letech 1988 – 1992 byla vybudována čistírna odpadních vod. Kolaudována byla v srpnu 1992 a
následně byla předána do správy VAKu Hradec Králové. Nová ČOV byla vybudována na
severozápadním okraji obce při soutoku řeky Litá (Dědina) a potoka Zlatý Crk. Přečištěné odpadní
vody jsou odváděny do řeky Dědiny.
V roce 1993 se obec stala akcionářem nově založené společnosti VAK Hradec Králové a.s., kam mimo
jiné vložila svůj majetek – vodovod, kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Společnost od té doby
spravuje pro obec Pohoří veškerou vodohospodářskou infrastrukturu.

6.2.2 Zásobování elektrickou energií
Jak je již výše uvedeno, elektřina byla do obce zavedena již v r. 1920. V současnosti je obec Pohoří
zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy VN 35 KV vedoucí podél obce (na jižní straně
obce) z rozvodny Dobruška - Pulice směrem na České Meziříčí a odbočkami z této hlavní linky VN.
Hlavní vedení je vrchní vedení VN 0363. Distribuční soustavu VN dále tvoří 11 distribučních
trafostanic, které jsou rozmístěny na různých místech v obci a jejím okolí. Jedná se o sloupové
trafostanice. Přímo v obci je 7 TS (5x TS ČEZ Distribuce = RK 0299 K Pulicím, RK 0293 Škola, RK 0776 U

Bytovek, RK 0294 U Rybníka, RK 0775 U Tratě, 2x cizích vlastníků - RK 0387 ZD, RK 1120 FVE). V okolí
obce jsou další 4 TS (1 TS ČEZ Distribuce = RK 0682 Opařiště, 3 cizích vlastníků = RK 0681 VAK LT8 K
Bohuslavicím, RK 0380 VAK LT6 Kozinec, RK 0694 VAK LT2).
Dle dostupných informací se na území obce Pohoří nenachází žádné zařízení vyrábějící elektřinu
z alternativních zdrojů, jako jsou solární, větrné a vodní elektrárny.

6.2.3 Zásobování plynem
Plynofikace obce byla provedena v roce 2003 - 2004. Rozvodná soustava v obci je napojena na
vysokotlaký rozvod Dobruška - Opočno, v obci je rozveden středotlaký rozvod (4545,33 m dimenze
D63; 965,3 m dimenze D32 (přípojky do domů)). Celkem bylo zřízeno 144 HUP (220 evidovaných
čp.). Investorem stavby byla obec Pohoří. Občané se podíleli na plynofikaci jednorázovým
příspěvkem 7 000 Kč použitým na zřízení HUP (hlavní uzávěr plynu) u svých nemovitostí. V únoru
2004 obecní zastupitelstvo schválilo přechod investorství stavby plynofikace na Východočeskou
plynárenskou a.s. a poskytnutí příspěvku ve výši 3 475 000 Kč. Od té doby je plynovod v obci
v majetku a správě Východočeské plynárenské a.s., nyní RWE – GasNet.

6.2.4 Zásobování teplem
V obci není žádná centrální teplárna ani výtopna, která by jednotlivé nemovitosti zásobovala teplem.
Obyvatelé obce Pohoří si zajišťují zásobování teplem svých bytů a nemovitostí několika způsoby,
přičemž charakter a počet zdrojů tepla nijak nevybočuje ze srovnatelných obcí. Podle výsledků Sčítání
lidu, domů a bytů ČSÚ z roku 2011 má z celkového počtu 179 obydlených domů (celkem 229
obydlených bytů) ústřední vytápění 141 bytů. Z energií se k vytápění se v rozhodující míře používá

Strategický plán rozvoje obce Pohoří 2021 - 2026

36

Centrum evropského projektování a.s.
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
info@cep-rra.cz

plyn pro celkem 42 bytů, dále pak elektřina pro 30 bytů. Ostatní byty využívají k vytápění jiné zdroje
(pevná paliva – uhlí a dřevo, tepelná čerpadla apod.)

6.2.5 Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení v obci Pohoří bylo vybudováno již v r. 1920. Před rokem 1983 měla obec Pohoří
celkem 105 světelných bodů osazených rtuťovými výbojkami RVL 125 W. Obec Pohoří se od roku
1983 snaží postupně obnovovat, rekonstruovat a dobudovávat veřejné osvětlení. VO je napájené z
TS RK 0293 „U Školy“, odtud je vedeno kabelem do pilíře VO u školy (hlavní jistič v pilíři = 3x40A).
V současné době je v obci 128 světelných bodů (dále jen SB) veřejného osvětlení napájených z pilíře
VO u školy (123 SB je umístěno podél komunikací, 1 SB je za úřadem a 4 SB ve sběrném dvoře).
Světelných bodů VO s LED svítidly je v současné době instalováno 38 (16 SB je u hlavní silnice, 15
SB od hospody směrem na České Meziříčí, 4 SB ve sběrném dvoře a 3 SB směrem ke hřbitovu). Ve
většině případů jsou svítidla v dobrém technickém stavu. Napájení svítidel je provedeno převážně
zemním vedením. 3 světelné body jsou provedeny vedením vrchním (2 SB u Kubíčků, 1 SB u p.
Mervarta P.).

6.2.6 Telefon, internet, rozhlas a televize
Na území obce je dostupná pevná telefonní síť (podzemní rozvod) a s tím související i internetové
připojení. Pokrytí mobilními sítěmi operátorů působících v ČR je dostatečné. V obci i je signál pro
bezdrátový internet několika providerů. V obci je také kabelový rozvod veřejného obecního rozhlasu.
Pokrytí televizním signálem je rovněž dostatečné.
Infrastruktura – závěry analýzy


dobrá dopravní dostupnost



poměrně vysoká intenzita dopravy



velký rozsah zpevněných místních komunikací a chodníků



dobré vybavení obce tech. infrastrukturou (voda, kanalizace s ČOV, plyn)



veřejné osvětlení – velký počet světelných bodů



dobré zásobování el. energií



absence obnovitelných zdrojů energie



dobrá dostupnost komunikačních služeb (telefon, internet, televize rozhlas)



obecní veřejný rozhlas

7 Životní prostředí
Stav životního prostředí v obci i jejím okolí je dobrý. V porovnání s průměrným stavem v ČR se jedná
o území s relativně čistým a nenarušeným prostředím, bez výrazných ekologických zátěží vzhledem
k tomu, že se zde nenacházejí větší průmyslové podniky a je zde tradičně více rozvinutá zemědělská
výroba. Uspokojivý je i současný stav obhospodařované půdy. Znečištění ovzduší je rovněž
uspokojivé, vzhledem k plynofikaci obce.
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7.1 Geomorfologie
Z hlediska územního členění patří území obce Pohoří do Královéhradeckého kraje. Krajina území obce
je rovinatá, zemědělského charakteru. Nadmořská výška obce je 263 m n. m.
Z hlediska geomorfologie leží území obce dle odborných publikací v provincii Česká vysočina,
subprovincie Česká tabule, oblast Východočeská tabule, geomorfologický celek Orlická tabule,
podcelek Třebechovická tabule, okrsek Českomeziříčská kotlina.
Území obce a jejího okolí je plochá pahorkatina. Základ geologického složení území obce tvoří
druhohorní sedimenty svrchní křídy, převážně jde o vápenité, písčité i spongilitické slínovce až jílovité
vápenité pískovce a jílovce. Na většině plochy jsou křídové horniny překryty čtvrtohorními sedimenty
– převažuje drobnozrnný štěrkopísek, povodňové a sprašové hlíny.

7.2 Podnebí a ovzduší
Podnebí na území obce lze charakterizovat jako klima severního mírného pásu. Podle klimatologického
členění ČR spadá obec Pohoří do mírné oblasti MT11, která se vyznačuje následujícími parametry:
Tabulka 18 – Typické klimatické podmínky v oblasti MT11

Parametr

Rozměr

Počet mrazivých dní [ - ]

110 - 130

Počet ledových dní [ - ]

30 - 40

Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 až -3

Průměrná teplota v dubnu [°C]

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7 až 8

Průměrný úhrn srážek [mm]

660

V obci je online meteostanice, která na webu obce uvádí aktuální počasí a jeho předpověď na 8 dní
dopředu.
Stav ovzduší (koncentrace Nox, SO2 a prachu) v obcí Pohoří není monitorován stacionárními ani
mobilními měřícími stanicemi. Z hodnocení kvality ovzduší lze tedy vycházet jen z okresních hodnot,
které vydává Český statistický úřad nebo z hodnot nejbližších stanic. Nejbližší měřicí stanoviště jsou
přibližně 22 km vzdušnou čarou vzdálené stanice v Rychnově nad Kněžnou (HRNKM) a Šerlich v obci
Sedloňov (HSERA). Pouze ve stanici Rychnově nad Kněžnou jsou sledovány frakce PM2,5, a to manuální
metodou. Ze známých hodnot okresu Rychnov nad Kněžnou lze konstatovat, že tento region náleží v
rámci ostatních regionů ČR, z hlediska znečištění ovzduší měrnými emisemi (koncentrace Nox, SO2 a
prachu) k podprůměrným, a to u všech měřených látek. Kvalita místního ovzduší je však lokálně
diferencována v závislosti na výskytu místních znečišťovatelů ovzduší a v závislosti zatížení území
dálkovým přenosem emisí. Díky odsíření velkých stacionárních zdrojů znečištění používání nových
technologií v průmyslu i dalších odvětví a vzhledem k plynofikaci obce a ekologizací lidských činností
lze s uspokojením konstatovat, že v obci dochází ke snižování emisního zatížení a zmenšování dalších
negativních dopadů na kvalitu ovzduší. V obci se nachází 1 střední zdroj znečištění ovzduší – ČS PHM.
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Obrázek 3 – Mapa středních zdrojů znečištění ovzduší v obci Pohoří

Jedná se o firmu VOR spol. s r.o., která v obci provozuje čerpací stanici nafty.
Další nejbližší znečišťovatelé ovzduší jsou pak v Opočně, v Bohuslavicích, v Dobrušce a v Českém
Meziříčí. Tyto zdroje znečištění ovzduší jsou však poměrně vzdálené a na ovzduší v obci mají jen
okrajový vliv.

7.3 Voda
Hydrologicky náleží území obce do povodí Labe. Obcí protéká potok Zlatý Crk, který je ve správě Povodí
Labe s. p. Potok Zlatý Crk (hčp 3-1-02-03-0280) je levostranným přítokem řeky Lité. Řeka Litá (hčp 102-03-028), nazývaná též Lita, je levostranným přítokem na 15,3 říčním kilometru řeky Dědiny
(pravostranný přítok řeky Orlice). Délka toku Lité od pramene Zlatého Crku činí 5,4 km. Plocha povodí
měří 6,1 km². V povodí Lité se nacházejí podzemní zdroje pitné vody pro Hradec Králové a okolí. Potok
Zlatý Crk pramení východně od obce Pohoří a protéká jí. Na jeho toku jsou v obci 3 rybníky. Pramen
potoka slouží jako zdroj pitné vody. Aby vlivem odběru vody nedocházelo k vysychání toku, je potok
dotován vodou z řeky Dědiny. Koryto potoka (včetně tří rybníků, kterými protéká) bylo v obci po ničivé
povodni v červenci 1998 kompletně vyčištěno a zrekonstruováno.
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Obrázek 4 – Vyznačená záplavová území v katastru obce Pohoří

Na území obce jsou vyznačená a vyhlášená záplavová území. Jedná se o území v okolí toku řeky Dědiny,
Lité a Zlatého Crku. Na území obce (území s ČOV) dosahuje záplavové území Q20 (tj. dvacetileté vody).
Západní část obce, na kterém je i železniční stanice ČD pak zasahuje území Q100 (tj. území tzv. stoleté
vody). Protipovodňová opatření – viz. kapitola č. 4.4. Bezpečnost, požární bezpečnost a
protipovodňová ochrana výše v dokumentu.
Na území obce Pohoří a v jejím nejbližším okolí se nevyskytují žádné větší vodní nádrže ani za účelem
ochranným a vodárenským, ani za účelem rekreačním. Jak je výše uvedeno v obci jsou 3 rybníky na
Zlatém Crku. Ty však nejsou využívány rekreačně ani vodárensky. Nejbližší rekreační vodní nádrží je
nádrž Rozkoš u České Skalice (vzdálená vzdušnou čarou necelých 8 km).
Na východním okraji obce je vyhlášené ochranné pásmo vodních zdrojů – viz. obrázek č. 4.
Čistota vody v potoce Zlatý Crk není statisticky zjišťována. Nejbližší vodoteč, kde jsou hodnoty
chemického znečištění vody zjišťovány je Zlatý potok – přítok Dědiny v měrné stanici poblíž Českého
Meziříčí. Jelikož má obec Pohoří čistírnu odpadních vod a i výše po toku jsou odpadní vody vytékající
do této vodoteče přečištěny, mají vody v toku Zlatý Potok poblíž Českého Meziříčí a dále voda v řece
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Dědině, kam Zlatý potok i řeka Litá, do níž vtéká Zlatý Crk z Pohoří, dle aktuálního vyhodnocení čistoty
vody (identifikátor – CHMI_3096, měřící profil – České Meziříčí, povodí Labe a (identifikátor –
CHMI_3092, měřící profil – Třebechovice pod Orebem, povodí Labe ) tyto hodnoty – viz. tabulka níže.
Hodnoty jsou převzaty z ČHMÚ. Celý tok Zlatého Potoka i řeky Dědiny jsou vedeny ve III. třídě jakosti.
Podle tohoto zařazení se jedná o „znečištěnou vodu“, tj. stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou
činností tak, že ukazatele kvality vody dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci
bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému. Jak je však z níže uvedené tabulky patrné, hodnoty
chemického znečištění vod v řece Dědině i ve Zlatém potoku jsou velice nízké nebo jen stopové. Ještě
před rokem 1991 však dosahovala jakost vody v řece Dědině V. stupně, což je velmi silně znečištěná
voda. Za posledních 20 let se parametry jakosti vody v řece Dědině velmi diametrálně zlepšily. Na jejím
horním toku, tj. až do Dobrušky má řeka dokonce stupeň znečištění i. – II., tj. neznečištěná a mírně
znečištěná voda.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

enterokoky

1

chlorofyl

1

termotolerantní koliformní bakterie

1

suma PCB

2

2

suma PAU

1

chlorbenzen

1

dichlorbenzeny

1

1,1,2,2-tetrachlorethen

1

HCH gama

1

2

1,2-dichlorethan

2

2

1,1,2-trichlorethen

2

1

trichlormethan

1

1

tetrachlormethan

1

1

zinek

1

1

železo celkové

1

3

olovo

3

2

rtuť

2

2

měď

2

nikl

3

kadmium

arsen

chrom celkový

2

mangan celkový

hořčík

2

AOX

1

sírany

2

1

vápník

2

1

fosfor celkový

1

2

chloridy

2

1

dusík amoniakální

2

2

dusík dusičnanový

CHSKMn

CHSKCr

2

Zlatý potok

BSK5

nerozpuštěné látky při 105 °C

kyslík rozpuštěný v terénu

Dědina

Tok
River

uhlík celkový organický

konduktivita v laboratoři

rozpuštěné látky při 105 °C

Tabulka 19 – Aktuální naměřené hodnoty chem. znečištění vody ve Zlatém Potoce a v Dědině.

1

4

3

1

4

3

Zdroj: ČHMÚ a vlastní zpracování

Území ORP Dobruška, kam obec Pohoří patří, patřívala stejně jako celý Královéhradecký kraj k oblastem
s vyšším úhrnem srážek. V současné době (r. 2018) však byly v celém Královéhradeckém kraji
zaznamenány nejnižší úhrny srážek ve srovnání s normálem. V krajích Libereckém, Pardubickém,
Královéhradeckém a Ústeckém spadlo za rok 2018 méně než 70 % srážkového normálu. V
Pardubickém, Libereckém a Královéhradeckém kraji se jedná o vůbec nejnižší zaznamenaný roční
srážkový úhrn v období od roku 1961. Extrémní sucha sebou nesou i rizika přívalových dešťů a
extrémních srážkových výkyvů. Na území ORP Dobruška se často vyskytují, i vzhledem k morfologii
území, problémy s rychlým odtokem srážkových vod, což způsobuje ničivé povodně. Velký podíl na
vzniku povodní mají i v minulosti provedené meliorace a nevhodné úpravy toků.
Zdroj: ČHMÚ a vlastní zpracování
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Obrázek 5 – Úhrn srážek v procentech normálu 1981–2010 v roce 2018

7.4 Půda
Typ půdy na území obce Pohoří (stejně jako jinde) je závislý na morfologii terénu, geologickém podloží,
klimatu a mnohých dalších podmínkách. Dle půdní mapy Královéhradeckého kraje vyskytují se na
území obce Pohoří tzv. fluvizemě, případně zaglejené fluvizemě (tj. trvale zamokřené).
Fluvizemě (nivní půdy) - což jsou náplavy kolem vodních toků, které bývají při povodních zaplavovány
vodou a jsou využívány převážně jako louky, pastviny nebo pole. Okolí obce je využívané zemědělsky a
to pro pěstování obilovin, zelí a řepy. Pozemky v okolí vodních toků, které jsou zaplavované, jsou
využívány jako louky.
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Obrázek 6 – Mapa půdních typů v Královéhradeckém kraji – výřez – obec Pohoří

Podle půdně ekologického hodnocení, jehož výsledkem je vymezení BPEJ mají půdy v katastru obce
pohoří kód 5.58.00. BPEJ je zkratka, která znamená "bonitovaná půdně ekologická jednotka". Jde o
základní mapovací a oceňovací jednotku zemědělské půdy, která je určena pětimístným kódem. Kód
BPEJ shrnuje primární půdní a klimatické podmínky, které ovlivňují produktivitu půdy a tím i její
prodejní hodnotu. Viz. mapa na obrázku č. 6.

Obrázek 7 – Mapa BPEJ na území obce Pohoří
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Na území obce se vyskytují fluvizemě převážně na rovině nebo úplné rovině se všesměrnou expozicí a
celkovým obsahem skeletu do 10 %. Jedná se o hluboké půdy v mírně teplém, mírně vlhkém
klimatickém regionu a málo produkční. Bonitovaná půdně ekologická jednotka 5.58.00 legislativně
spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do II. třídy ochrany zemědělského půdního
fondu, její aktuální základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací
vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 7.87 Kč za m² a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100
vyjádřena hodnotou 44. Jedná se o málo produkční půdy. BPEJ na území obce spadá do pátého
klimatického regionu – jeho charakteristika je v tab. níže:
Tabulka 20 – Klimatický region č. 5:

Podle hydropedologické charakteristiky se na území obce vyskytují půdy s nízkou rychlostí infiltrace i
při úplném nasycení vodou, zahrnující převážně půdy s málo propustnou vrstvou v půdním profilu a
půdy jílovitohlinité až jílovité. U těchto půd dochází k periodickému zamokřování. Půdy jsou proto
nevhodné k zatravňování.
Na území obce byla rovněž posuzována ekologická stabilita půdy, která je významná z hlediska nosné
kapacity prostředí. Ekologickou stabilitu území lze považovat přímo za jeden z klíčových principů
(environmentální) udržitelnosti. Při výpočtu se jedná v zásadě o podíl ekologicky příznivých ploch a
ploch, které zatěžují životní prostředí. V čitateli tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad,
ovocných sadů, trvalých travních porostů, pastvin, lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu
je součet výměr orné půdy, zastavěných ploch a ostatních ploch. Čím vyšší je hodnota koeficientu
ekologické stability (dále jen KES), tím vyšší ekostabilizační potenciál území vykazuje. Ani vysoká
hodnota KES však vysokou stabilitu území nezaručuje – indikuje pouze vhodné podmínky pro její
vytvoření. KES byl původně navržen pro tzv. bioregiony (v ČR jich je vymezeno 91); pro větší území jeho
výpovědní hodnota klesá. Průměrná hodnota KES pro ČR je 1,05; rozpětí KES pro bioregiony ČR se
pohybuje v rozmezí 0,2 (oblasti s převažující ornou půdou) až po 13 (horské oblasti). KES na území obce
Pohoří je 0,2. Z toho je patrné, že se jedná o velice zemědělsky obdělávanou krajinu.

7.5 Nerostná ložiska a poddolovaná území
Královéhradecký kraj nepatří k významným surovinovým základnám České republiky. Nerostné
bohatství KHK není velké. Největší význam mají ložiska kvalitních sklářských písků na Jičínsku a těžba
štěrkopísků podél toku Labe. V katastru obce Pohoří se nenachází žádné surovinové ložisko ani
poddolované území. Nejbližším nerostným ložiskem je ložisko stavebního kamene, které se nachází u
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Dobrušky. Ložisko s názvem „Masty“ je kamenolom Masty u obce Bílý Újezd. Těží se tu stavební kámen
na stavby silnic.

7.6 Příroda a chráněná území
Příroda samotné obce odvisí od zemědělsky obhospodařované krajiny. Jak je výše již několikrát
uvedeno, v okolí obce jsou převážně pole a louky. Obcí protéká potok Zlatý Crk se 3 rybníky. Koryto
potoka je meliorované a upravené z důvodu ochrany před povodněmi. Potok je ve správě Povodí Labe
s. p.
Obec Pohoří se o přírodu na svém katastru dobře stará. O čistotě
životního prostředí svědčí i to, že do Pohoří každoročně přilétají čápi.
Čáp bílý má v obci již trvalé hnízdiště a každoročně tu zdejší pár
vyvede 1 - 2 potomky. Pestrou stravu nalézají čápi na nedalekých
lukách. Obec takto významnou měrou přispívá k udržení Čápa bílého
v přírodě ČR.
Na jaře r. 2020 začala obnova zeleně v centru obce. Projekt má za cíl
zajistit koncepční stromovou výsadbu v centru obce. Výsadba přinese novou generaci stromů a zeleně,
která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Celý projekt má dlouhodobý charakter, kdy
by měl v následujících letech, ale i pro další desetiletí pomoci vytvořit prostředí, které bude poskytovat
funkci nejen estetickou a ekologickou, ale bude plnit i řadu dalších funkcí. Cílem koncepční výsadby,
která je důležitým krajinotvorným prvkem, je zdůraznit charakter obce a jejího přírodního a
historického rázu, kdy v minulosti (zejména cca 20-40 léta min. století) byla zeleň důležitou součástí
centra obce a velkou měrou se podílela na formování jeho podoby. Nová zeleň rovněž podpoří kvalitní
životní prostředí v obci svými mikroklimatickými vlastnostmi a bude mít i ekologickou funkci, kdy
stromy poskytnou úkryt pro ptactvo, hmyz a drobné živočichy. Zeleň podpoří i funkci edukativní, kdy
na základě toho bude možné u Základní školy Pohoří stromovou výsadbu doplnit o ptačí budky,
krmítka, případně další prvky, a využít tak zeleň jako přirozený zdroj informací během pozorování při
výuce. Obec chce těmito kroky zvýšit zájem občanů o životní prostředí v místě jejich bydliště a jeho
okolí, atraktivitu tohoto tématu, a aktivně je zapojit do vytváření kvalitního veřejného prostoru, který
se stane bezpečným a atraktivním místem pro všechny obyvatele obce.
Obnova veřejné zeleně je plánována i v dalších částech obce.
V samotném katastru obce Pohoří nejsou žádné významné lokality ani chráněná území. V její těsné
blízkosti, hned za hranicí katastru (cca 0,5 km) je však významná přírodní lokalita, resp. chráněné
území, které bylo zřízeno v roce 1994 v katastrálním území Bohuslavice nad Metují. Jedná se o přírodní
rezervaci (dále jen PR) „Zbytka“ o výměře 79,42 hektaru. Rezervace je zařazena jako Evropsky
významná lokalita č. CZ0524045 Natura 2000. Nadmořská výška PR je 257 - 264 m. n. m.
Přírodní rezervaci tvoří lužní les a louky v ohybu říčky Dědiny (dříve označované jako Zlatý potok) s
výskytem řady zvláště chráněných rostlin a živočichů. Její součástí je jedna z posledních slatin v
severovýchodních Čechách, vzniklá na vývěrech alkalických podzemních vod.
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Obrázek 8 – Mapa přírodní rezervace Zbytka

V první polovině 19. století bylo území využíváno převážně jako louky a pastviny; lesy a orná půda
tvořily jen menší část. Ve druhé polovině 19. století se zvětšila rozloha lesa a orné půdy (zelnice). Ve
20. století byla lokalita dále zalesňována, bylo přeloženo koryto Lité, velkoplošně byla v 70. letech
odvodněna celá Českomeziříčská kotlina, od r. 1978 se začala intenzivně čerpat voda z podzemí jako
zdroj pitné vody pro široké okolí. Původní slatinná a cenná ostřicovo-mechová společenstva změnami
ve vodním režimu a ve způsobu zemědělského hospodaření vymizela, ale nahradila je suchomilnější
luční společenstva a to převážně středně vysoké, druhově bohaté porosty zpravidla s hustě zapojeným
bylinným patrem, pro jejichž stanoviště je typické značné kolísání hladiny podzemní vody. Část
slatinných biotopů byla zalesněna. Lesy v PR v současnosti zaujímají cca 46 % plochy. Tvoří je převážně
habrové doubravy a lužní lesy. Cenné jsou zejména zachovalé rozsáhlé porosty údolních jasanovoolšových luhů a fragmenty tvrdého luhu nížinných řek.
V PR Zbytka, resp. ve zdejších podmáčených lesech na jaře kvetou velké plochy bledule jarní, objevují
se i "bílá pole" česneku hranatého, ale i orchideje, lilie, třtina pestrá, violka vyvýšená a další vzácné
biotopy. Vyskytují se tu i vzácné druhy hub. Lokalita je rovněž velmi cenná i z hlediska zoologického,
hnízdí zde řada ptáků typických pro společenstva listnatých lesů, výrazně jsou zastoupeny mokřadní a
rašelinné druhy hmyzu aj. Ze zvířat zde můžeme potkat různé druhy žab (vzácná kuňka ohnivá), čolků,
z ptáků jsou tu zastoupeny volavky, někdy labutě, žije tu i ledňáček říční, moudivláček lužní, cvrčilka
říční, žluva hajní a slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Na loukách hnízdí bekasina otavní a přes léto
tu určitě návštěvníci potkají i čápy z Pohoří, kteří v obci každoročně hnízdí. Byl zde pozorován i čáp
černý.
Na území obce Pohoří se jako významný a důležitý prvek nachází i památné stromy. Ty jsou vyhlašovány
orgány ochrany přírody, a jsou vedeny v ústředním seznamu (k 29. 1. 2008). Na území obce se jedná o
tyto objekty:
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1) Kupkova turecká líska (kód evidence = 105101) – jednotlivý strom na parcele č. 511 (zahrada u
domu čp. 179 na rozhraní intravilánu a extravilánu obce). Strom má stáří více než 120 let, výšku
15 m a obvod kmene 220 cm.
2) Pohořský dub (kód evidence = 105263) – jednotlivý strom na parcele č. 529/3 (zahrada u domu
čp. 77). Strom má stáří více než 150 let, výšku 25 m a obvod kmene 413 cm. Strom má zavalené
poranění – jizva úderu po blesku.

7.7 Druhy pozemků
Na území obce Pohoří se k vyskytují k 31. 12. 2019 tyto druhy pozemků (výměry v ha):
Tabulka 21 – Druhy pozemků (v ha) na území obce Pohoří

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

628,77
549,54
457,05
23,15
0,36
69,00
79,22
9,38
12,65
16,75
40,44

zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Graf 7 – Grafické zobrazení druhů pozemků z celkové výměry území obce Pohoří
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Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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Největší plochy tvoří orná půda. Lesních pozemků je na území obce 9,38 ha. Tyto pozemky však nejsou
z části zalesněny.

Obrázek 9 – Letecký snímek obce – lesní porosty

Souvislý lesní porost je jen na okraji katastru obce směrem k Českému Meziříčí a směrem k přírodní
rezervaci Zbytka. Lesní porosty jsou v majetku obce Pohoří. Obec postupně lesní porosty obnovuje a
má v plánu postupnou obnovu a zalesnění na těchto svých pozemcích, které obhospodařuje. Lesní
porosty na území obce jsou listnaté, takže obce se nedotkla ani loňská ani předloňská kůrovcová
kalamita.

7.8 Nakládání s odpady
V souvislosti s rozvojem spotřebního průmyslu přibývají odpady, obaly a výrobky na jedno použití.
Problém nadprodukce odpadů je stále naléhavější. V Královéhradeckém kraji se podle aktuálních
statistik podle celokrajského srovnání vyprodukuje čtvrté nejmenší množství odpadu v ČR. Při
porovnání se sousedními kraji je na tom v produkci odpadů lépe Liberecký i Pardubický kraj, kde je
produkce komunálních odpadů nižší než v kraji Královéhradeckém.
Tabulka 22 – Produkce odpadů – mezikrajské srovnání za rok 2018

Produkce
komunálních
odpadů
Česká republika
Středočeský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj

3 732 219
547 676
136 045
182 670
178 309

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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Svoz komunálního odpadu a jeho likvidaci na území obce Pohoří zajišťuje společnost Marius Pedersen
a.s. Obec Pohoří přistupuje velice zodpovědně k problematice třídění odpadů. V roce 2019 zrealizovala
a dokončila v obci sběrný dvůr. Sběrný dvůr byl zrealizován v rámci úspěšného dotačního projektu
z programu Ministerstva životního prostředí (OPŽP 2014 – 2020). Sběrný dvůr se nachází na pozemku
p. č. 537 a 540/1 v k. ú. Pohoří u Dobrušky (za budovou Obecního úřadu Pohoří čp. 117) a slouží
občanům obce Pohoří, kteří mají v Pohoří trvalý pobyt. Občané obce mohou využívat služby sběrného
dvora pro shromažďování vyhrazeného tříděného odpadu bezplatně. Ve sběrném dvoře se mohou
shromažďovat hlavně tyto tříděné odpady:











plasty
papír
sklo
kovy
textilní materiál
dřevo
nebezpečné odpady
objemný odpad
omezené množství stavební suti cca 0,5 m³ (za poplatek)
elektrické a elektronické zařízení a baterie (zpětný odběr)

Kompletní seznam všech přijímaných odpadů je pro občany k dispozici na webu obce. Provozní doba
sběrného dvora je v úterý odpoledne a v sobotu dopoledne.
Obec dále zajišťuje i systém pytlového svozu tříděného plastového odpadu (dům od domu), které
občané shromažďují doma ve žlutých pytlích, které se poskytují občanům zdarma (cca 2 ks pytlů na
jeden měsíc pro jednu domácnost – číslo popisné). Ve sběrném dvoře je možné za poplatek
shromažďovat omezené množství stavebního odpadu (suti), a to cca 0,5 m³ suti na jednu domácnost –
číslo popisné - na období jednoho kalendářního roku) a pneumatiky. Výše poplatků je uvedena rovněž
na webu obce. Ve sběrném dvoře je umístěn i kontejner na bioodpad, který slouží pro ukládání větví.
Ostatní sběr a likvidaci bioodpadu zajišťuje obec pomocí kontejneru, která je umístěn v centru obce.
Na veřejně přístupném místě v centru obce je také umístěn samostatný kontejner na sběr a třídění
textilu.
Svoz většiny odpadu ze sběrného dvora i svoz bioodpadu je zajišťován obcí. Obec pro tyto účely využívá
vlastní zařízení – traktor s nosičem kontejnerů, který byl zakoupen v r. 2019.
Černé skládky se v obci ani v okolí nevyskytují.

7.9 Obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie se v obci téměř nevyskytují, případně jen velmi ojediněle – několik málo
rodinných domů využívá tepelná čerpadla.
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Životní prostředí – závěry analýzy


kvalitní a významněji nezatížené životní prostředí



funkční kanalizace a čištění odpadních vod



absence velkých znečišťovatelů ovzduší



záplavová oblast



trvalá péče o vodoteč v obci



kvalitně řešené odpadové hospodářství



neexistence závažnějších kontaminovaných území



výskyt chráněných živočichů v obci a péče o ně



velký rozsah obecní zeleně, vhodný rovněž k intenzifikaci



nedostatečně široké uplatnění OZE

8 Zemědělství
Jak je v dokumentu již uvedeno, je území obce Pohoří zemědělskou krajinou s rovinatým reliéfem.
Zemědělská půda tvoři téměř 90% (87,40%) z celkové výměry území obce. Zemědělsky
obhospodařované pozemky mají výměru celkem 549,54 ha. Z toho činí 457,05 ha orná půda, 69 ha
trvalé travní porosty, 23,15 ha zahrady a 0,36 ha ovocné sady. Největší výměru tvoří orná půda, která
zaujímá83,17% z celkové výměry zemědělské půdy. 12,56 % z celkové výměry zemědělské půdy pak
tvoří trvalé travní porosty a necelých 5% (4,21%) tvoří zahrady. Na celém území obce nejsou žádné
plochy chmelnic a vinic.
Tabulka 23 – Zemědělská půda na území obce Pohoří

Celková
výměra
území
(ha)

Zemědělská
půda

Podíl
zemědělské
půdy z
celkové
výměry
(%)

628,77

549,54

87,40%

Orná půda
(ha)

Podíl orné
půdy z
celkové
výměry
zemědělské
půdy
(%)

457,05

83,17%

Trvalé
travní
porosty
(ha)

Podíl
trvalých
travních
porostů ze
zemědělské
půdy
(%)

Zahrady
(ha)

Ovocné
sady, vinice,
chmelnice
(ha)

69

12,56%

23,15

0,36

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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Graf 8 – B ilance zemědělské půdy na území obce Pohoří
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Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Jak je výše uvedeno, na území obce se vyskytují fluvizemě s celkovým obsahem skeletu do 10 %. BPEJ
na území obce Pohoří má hodnotu 5.58.00, což značí málo produkční půdy. Pěstuje se zde především
obiloviny, zelí a řepa a v dnešní době rovněž i kukuřice a řepka olejná.

8.1 Zemědělské subjekty
Na území obce je evidováno 9 aktivních subjektů (soukromých zemědělců) podnikajících v zemědělství,
lesnictví a rybářství a zemědělská společnost LAMFER s.r.o., zabývající se živočišnou výrobou. Některé
z těchto subjektů jsou uvedeny i na webových stránkách obce. Např.:
OKRASNÉ ZAHRADY - Jan Šolc - tato společnost se specializuje na činnost spjatou s okrasnými
zahradami a to od poradenství při zakládání zahrad, přes návrh okrasné zahrady až po odborně vedené
realizace.
Pechar Martin – prodej živých ryb.
Zemědělství – závěry analýzy


velký počet aktivních soukromých zemědělců v obci



vysoká intenzifikace krajiny



obdělávané zemědělské pozemky v okolí

9 Kultura, sport a tradice
Kultura, tradice a sport jsou i v současné době stále živou a nedílnou součástí života občanů obce
Pohoří. V obci panuje čilý spolkový a společenský život, který je důležitou podmínkou a pomyslným
“podhoubím“ celé řadě kulturních, sportovních i jiných akcí, které probíhají na jejím území. V obci
Pohoří se daří udržovat tradice jak náboženské, tak společenské.
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V obci není obecní knihovna, občané využívají tyto služby v okolních městech.
Obecní úřad vydává od r. 2005 obecní čtvrtletník – Listy obce Pohoří, který získal v r. 2011 v soutěži
regionálních novin „O nejlepší obecní zpravodaj rychnovského regionu“ 1. místo. Zpravodaj má 8
barevných stan a vychází nákladem 250 ks.

9.1 Kulturní a sportovní infrastruktura
Kulturní vybavenost obce pohoří zahrnuje tato zařízení:
 Obecní hostinec – objekt byl obcí Pohoří postaven v r. 1893. Postupně byl dostavován,
přestavován a rekonstruován. V současné době tu je divadelní i taneční sál, malý společenský
sál a restaurace (pronajatá). Obec tento víceúčelový objekt vlastní a využívá jej k nejrůznějším
kulturně společenským účelům (divadelní představení, taneční zábavy, plesy apod.).
 Přírodní kulturní středisko (Přírodní areál) – areál byl obcí
Pohoří vystavěn v letech 1971 – 72 a postupně byl rovněž
přestavován a dostavován. Areál se nachází ve středu obce,
je oplocený a obsahuje jeviště (podium), před pódiem je
velká taneční plocha, po stranách jeviště je technické
zázemí pro účinkující, občanské zázemí pro návštěvníky
(WC), hlediště, které je možné v případě nepříznivého
počasí zastřešit posuvnou plachtou, terasový parket,
dřevěný srub (altánek), dětské hřiště s pískovištěm, stoly a
lavice. Konají se zde různé akce (oslavy, akce obce nebo Klubu přátel Pohoří, Sboru
dobrovolných hasičů, divadelní představení apod.). Uvnitř objektu jsou i stánky
s občerstvením, kde si návštěvníci mohou během akcí zakoupit občerstvení nebo pití.
Obec také disponuje těmito sportovními zařízeními:
 Tělocvična se sociálním zařízením – jedná se o přístavbu
k budově základní školy, která byla postaven v letech 1983
- 84 a postupně byla upravována a dostavována. Toto
zařízení využívají nejen obě školy - Základní škola i
Mateřská škola pro tělesnou výchovu, ale slouží také pro
místní i přespolní spolky ke sportovním činnostem a (za
špatného nebo zimního počasí) nebo pro nejrůznější
cvičení (cvičení dětí, cvičení žen, volejbal, ...).
 Fotbalové hřiště s tenisovým a volejbalovým kurtem –
fotbalové hřiště bylo v obci Pohoří zřízeno již v r. 1934.
Je v majetku TJ Pohoří. Je tu v provozu 1 tenisový kurt s
umělými lajnami, 2 nohejbalové a volejbalové kurty,
travnaté fotbalové hřiště, klubovna s posilovnou, sociální
zázemí a přístřešek s grilem. Na hřišti vedle klubovny jsou
instalovány dětské herní prvky (provazová pyramida,
dřevěný domeček se skluzavkou a lavičky). Hřiště je
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využíváno nejen ke sportovním aktivitám, ale jsou tu pořádány i různé kulturně společenské
akce TJ Pohoří, zejména pro děti.

9.2 Spolkový život a tradice
9.2.1 Spolkový život a volný čas
V obci existuje několik spolků. Spolkem s nejdelší tradicí, který oslavil již 140 let od svého založení, je
Sbor dobrovolných hasičů. Spolek dobrovolných hasičů byl v Pohoří založen roku 1878. V současné
době čítá okolo 50 členů. Chod spolku plánují a organizují členové výboru SDH, kteří se během roku
scházejí na pravidelných schůzích. Součástí spolku je i výjezdová jednotka, kategorie JPO V, kterou
zřizuje obec a která je složkou integrovaného záchranného systému kraje. Pohořští hasiči jsou
nápomocni v pořádání okresních hasičských akcí. V roce 2019 proběhlo v obci okresní kolo celostátní
hry Plamen, které mělo okolo 600 účastníků. V současné době, po delší odmlce, pracují členové sboru
i s mládeží. Byl založen kroužek mladých hasičů. Sbor dobrovolných hasičů se aktivně podílí na dění v
obci, kdy organizuje či pomáhá s plánováním celé řady nejrůznějších kulturně společenských akcí, mezi
které patří například sběr starého železa, pálení čarodějnic, drakiáda a zajišťuje i každoroční ples.
Spolek Klub přátel Pohoří vznikl v r. 1996 sdružením několika rodičů dětí z mateřské školky a základní
školy. Cílem činnosti spolku bylo oživení lidových tradic v obci. V průběhu celého roku spolek zajišťuje
nejrůznější kulturně společenské akce, za nimiž předtím musely děti z Pohoří dojíždět do okolních měst
a obcí. Pořádání akcí pro děti je v současné době hlavní náplní KPP. Každoročně klub organizuje Dětský
karneval s tanečky, soutěžemi a tombolou pro děti a také Mikulášskou nadílku. Rovněž patří mezi hlavní
organizátory akcí, na kterých se podílí i ostatní spolky v obci. KPP také spolupracuje na Masopustním
průvodu, Pálení čarodějnic, Čertovinách na Statku a Pohádkové návsi. Pro dospělé spoluobčany pořádá
Společenský ples. Tým členů KPP se daří omlazovat. K zakládajícím členům se připojuje již i generace
jejich dětí, která přináší novou energii a nápady. Elán však nechybí ani starším členům.
Dále v obci působí Tělovýchovná jednota (TJ Pohoří). TJ Pohoří, z. s. je organizací, která se věnuje rozvoji
sportovního vyžití v obci Pohoří. V areálu sportoviště v současné době TJ spravuje 2 antukové tenisové
kurty, jedno štěrkové hřiště na volejbal či nohejbal a fotbalové hřiště. Na pozemcích TJ Pohoří, které
jsou veřejně přístupné, je také dětské hřiště, betonový stůl na stolní tenis a klubovna s posilovnou. V
posledních letech členové TJ vybudovali hřiště na workout a cyklokrosovou dráhu. Klubovnu rozšířili o
přístřešek, aby se bylo při sportování kde občerstvit. Celý areál pohořského hřiště se stále snaží
zušlechťovat a doplňovat o nové prvky. Ze sportovních akcí, pořádaných TJ Pohoří na místním hřišti
dominuje tenis, který se zde přes léto intenzivně hraje. Rovněž se pravidelně chodí hrát i volejbal a
nohejbal. Plně využitá je také posilovna a workoutové hřiště. V letní sezóně TJ Pohoří pořádá smíšený
pětiboj dvojic a v září o posvícení tenisový turnaj ve čtyřhrách. Rovněž také TJ Pohoří obnovila tradici
nedělního posvícenského fotbálku. Po vydařené sezóně pak v říjnu přináší TJ do Pohoří trochu jižní
Moravy a organizuje „Sportovní vinobraní“. V zimě se všichni přesouvají do místní tělocvičny, kde se
hraje volejbal, florbal a stolní tenis. Jako vrchol zimní sezóny je pořádán předposlední den v roce
„Vánoční pingpongový turnaj“. Členové TJ dělají organizaci i obci dobré jméno i v různých turnajích a
závodech mimo obec.
TJ Pohoří se však nevěnuje jen sportu dospělých, ale také činnostem pro děti. Celou zimu s nimi chodí
členové cvičit do místní tělocvičny, aby se děti zdokonalily ve svých pohybových dovednostech nebo
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se naučily florbalu. Na jaře jako odměnu za zimní snažení pro ně připravuje TJ „šipkovanou“ a opékaní
na hřišti. Pořádá také oblíbený Strašidelný rej, kde si děti mohou zasoutěžit a po setmění se vydávají
na stezku odvahy. TJ Pohoří spolupracuje i na dalších akcích v obci. Např. na Masopustním průvodu,
Pálení čarodějnic, Pohádkové návsi, taneční soutěži Pohořský střevíček nebo na tradičních Dožínkách.
Mimo tyto zavedené akce se každý rok snaží členové TJ vymýšlet akce nové, a to jak pro děti, tak pro
dospělé. Celkem má tento spolek 35 členů.
Dalším spolkem v obci je Klub českých turistů. Odbor KČT v Pohoří byl oficiálně zaregistrován ke dni 28.
2. 2002 v ústředí Klubu českých turistů. Místní odbor vznikl na základě nalezeného „škrpálu“ v místním
pohostinství, který zde údajně ztratil český génius Jára Cimrman, když utíkal bez placení při cestě na
severní pól. Škrpál s pamětní deskou slavnostně odhalil místní rodák, člen divadla J. Cimrmana a čestný
občan obce Pohoří, pan Miloň Čepelka (je rovněž čestným členem tohoto odboru). Tomuto všemu
předcházelo již několikaleté výletování skupinky kamarádů a kamarádek. Celkem bylo 25 zakládajících
členů. Hned v roce 2002 byl KČT pověřen oblastním výborem uspořádáním oblastní akce “Zahájení
jarní sezóny”. Přes nepřízeň počasí se v Pohoří sjelo cca 200 turistů z celé oblasti, při které navštívili les
„Zbytka“ s rozkvetlými bledulemi. Během následujících let KČT v Pohoří pořádal každý rok 10-12
jednodenních výletů, kdy bylo navštíveno mnoho hradů, zámků, rozhleden a hlavně krásných míst
české přírody. V některých letech byly pořádány i výlety vícedenní. Mezi velmi populární výlety patřily
dětské pochody za účasti až 50 účastníků. Velice oblíbeným je též tajný výlet konaný vždy 29. prosince.
Téměř každoročně je pořádán výlet k našim sousedům do Polska. V současné době má KČT v Pohoří 20
členů.
Nejmladším spolkem v obci Pohoří je Myslivecký Spolek Pohoří. Spolek byl založen roku 2013 s
původním názvem Myslivecké Sdružení Pohoří. V roce 2016 došlo ke změně názvu na Myslivecký
Spolek Pohoří (dále MS Pohoří). MS Pohoří hospodaří v pronajaté honitbě o celkové výměře 681 ha (ze
zvěře zastoupena zvěř srnčí, bažant obecný a zajíc polní). V současné době má MS Pohoří 11 členů.
Hlavním posláním spolku je ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti v souladu s
příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů. Spolek plní své
poslání zpravidla tím, že svou péčí zajišťuje zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny),
propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost, a to zejména pořádáním kulturních a
společenských akcí. Dále zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni. Působí na soustavný růst
odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic, zajišťuje
rozvoj myslivecké kynologie a loveckého střelectví.
Spolek Zahrádkářů byl v obci založen 28. března 1965. Počet členů tehdy činil více jak desetinu z
celkového počtu obyvatel obce. Všichni zakládající členové okamžitě přiložili ruku k dílu, ať se jednalo
o práci ve spolku, tak pro celou obec. V širokém okolí byly v dřívějších letech známy v zimním období
plesy a v letních měsících výstavy, které shlédly tisíce občanů z širokého okolí. V současné době
Zahrádkáři svoji obec Pohoří reprezentují na různých zahrádkářských výstavách, celoročně se starají o
květiny v centru obce, pořádají výstavu výrobků "Ten umí to - ta zas tohle". Spolek se aktivně podílí na
kulturním a společenském dění obce.Včelaři z obce Pohoří jsou pak sdruženi v Českém svazu včelařů
České Meziříčí. Tento zapsaný spolek sdružuje aktuálně 36 včelařů z Českého Meziříčí, Skršic, Jílovic,
Královy Lhoty, Rohenic a Pohoří, kteří chovají v současné době včely na 39 stanovištích ve 300
včelstvech.
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Dalším aktivním spolkem, který sdružuje občany z Pohoří je Český rybářský svaz, zapsaný spolek, místní
organizace Opočno. Rybářů z Pohoří je v něm aktuálně evidována 20.
Volnočasové vyžití dětí zajišťují jednak výše uvedené spolky a dále pak Základní škola se svými kroužky
(Aerobik, Dovedné ruce, Hra na flétnu, Taneční kroužek, Výtvarný kroužek a Turistický kroužek) a
nepovinnými předměty (Pohybové hry 1. – 5. r.). Kroužky a nepovinné předměty se otvírají podle zájmu
žáků.

9.2.2 Tradice, kulturní, společenské a sportovní akce
V obci se každý rok koná mnoho tradičních akcí ať už kulturních, společenských či jiných. Z
náboženských akcí je to zejména tradiční pouť a posvícení. Z akcí „světských“:
► akce zejména pro děti, ale i dospělé:

Mikulášská nadílka (s tancem, hrami a jinými skopičinami),

Čarodějnice, lampionový průvod (je oživen účastí malých i velkých čarodějnic),

Dětský karneval se soutěžemi a bohatou dětskou tombolou

již tradiční taneční soutěž žáků základní školy - Pohořský střevíček, který má
regionální tradici (akce je pořádána od r. 2006),

Strašidelný rej (pořádaný TJ Pohoří na hřišti, kde jsou pro děti připravovány různé
soutěže a večer pak stezka odvahy)



Dětský den, který se postupem času změnil v akci „Pohádková náves“ (na






Loučení s prázdninami

organizaci se podílí všechny spolky)
Drakiáda - podzimní pouštění draků
Zpívání dětí u vánočního stromku
Výstavky prací žáků ZŠ a MŠ

► z akcí pro dospělé (vč. dětí) jsou to nejrůznější slavnosti a koncerty v kostele sv. Jana
Křtitele, zábavy pořádané v přírodním areálu (přírodním kulturním středisku) apod. Dále jsou
to:















tradiční Tříkrálová sbírka
Okresní soutěže hasičů

tradiční Hasičský ples
tradiční Myslivecký ples
tradiční Ples Klubu přátel Pohoří
divadelní představení ochotnických souborů
výstavy
tenisový turnaj
Posvícenský fotbálek
Sportovní vinobraní
Pohofest - sraz fanoušků vozů Škoda
Masopustní průvod
Rozsvícení vánočního stromku – patří mu závěr roku a schází se na něm téměř celá
vesnice. Děti i dospělí tu za zpěvu koled přivítají dobu adventní.
 Vánoční pingpongový turnaj
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9.3 Kulturní památky, pamětihodnosti a významné osobnosti
Památkový fond České republiky tvoří hmotné kulturní dědictví. Jsou to věci nemovité, movité a území,
kultivovaná a utvářená lidskou kulturní činností. Vybraná skupina z památkového fondu je zvýšenou
měrou chráněna zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jsou to kulturní
památky a památkově chráněná území (památkové zóny a památkové rezervace). Nejvýznamnější
kulturní památky pak vláda České republiky svým nařízením prohlašuje za národní kulturní památky.
Z hlediska zákona je památková péče rozdělena na kulturní památky (prohlášené Ministerstvem
kultury) a památky nezařazené. Péče o památky je podle zákona zejména v rukou jednotlivých obcí,
popřípadě soukromých majitelů. Péče o kulturní dědictví má řadu forem, rovněž stupeň ochrany
jednotlivých nemovitostí a vybraných území a přístup k nim z hlediska zájmů státní památkové péče je
různý.
V obci Pohoří není žádná zapsaná nemovitá kulturní památka ani zapsaná památka drobná.

9.3.1 Pamětihodnosti
Přestože v obci nejsou žádné zapsané kulturní památky, je co obdivovat. Je tu několik pamětihodností,
které jsou obcí dobře udržované. Hlavní dominantou a nejvýznamnější pamětihodností je
zrekonstruovaný objekt kostela sv. Jana Křtitele. Dále je to křížek se sousoším „Kalvárie“, které stojí u
tohoto kostela a 2 další drobné sakrální památky – křížek v Puličkách a křížek u „hasičárny“ ve středu
obce.
Až do r. 1863 nebyl v obci Pohoří ani kostel ani kaple. V tomto roce
byla proti škole vystavěna veřejná kaplička, která byla zasvěcena
sv. Janu Křtiteli. V roce 1902 bylo obecním zastupitelstvem
rozhodnuto o stavbě nové kaple sv. Jana Křtitele a byl položen
základní kámen. Kaple byla dokončena a vysvěcena 28. června
1903. Po výstavbě nové kaple (kostela) byla původní, již zchátralá
kaplička odsvěcena a zbořena. Novou kapli – kostel sv. Jana Křtitele
převzala obec Pohoří pod svoji patronaci a o objekt se stará až do
současnosti. V průběhu více než jednoho století docházelo k mnoha
různým událostem, z nichž některé se kostela nemile dotkly. Za 1.
sv. války (1917) byly zrekvírovány oba bronzové kostelní zvony i
píšťaly z varhan. V r. 1919 byl ze zvonů nahrazen novým zvonem
ocelovým (na bronzový nebyly peníze) a v letech 1926-27 byl
zakoupen druhý zvon „umíráček“ – za německé okupace byl
zrekvírován. Po 2. sv. válce (v letech 1946 – 49) byl kostel kompletně
opraven. Generální opravou prošly i věžní hodiny a opraveny byly i
varhany. Upraven byl i park okolo kostela. V letech 1961-62 byly zmodernizovány varhany (el. pohon).
Poté procházel kostel pouze drobnými opravami. V r. 1987 byl přebudován vstup do kostela a v r. 1994
byly staré mechanické věžní hodiny nahrazeny novými elektrickými, přičemž došlo k rekonstrukci
elektrorozvodů v celém objektu. Protože za 30 let zanedbané údržby objekt poměrně zchátral, bylo
v letech 2000 – 2002 rozhodnuto o generální opravě celé budovy a byly vyhlášena sbírka na její
financování. Oprava proběhla ve 3 etapách. Významnou měrou se na ní podíleli občané obce Pohoří a
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to jak finančně tak dobrovolnou prací. Z kostela se opět stala dominanta obce, za kterou se obyvatelé
obce Pohoří už nemusí stydět. V r. 2004 byl předlážděn vstup do kostela a stal se bezbariérovým. V r.
2010 prošly generální opravou kostelní varhany. V r. 2011 při příležitosti oslav 650 let od první písemné
zmínky o obci bylo rozhodnuto o pořízení nového kostelního zvonu. Ten odlila zvonařská firma
Dytrychových z Brodku u Přerova. Zvon je z bronzu. Na konci roku 2011 pak místní občan p. Balcar
vyrobil a věnoval do kostela nový ambon a v r. 2012 pak ještě obětní stůl, svícen na paškál a svícny na
svíčky a následně ještě i podstavec pro křížek na obětní stůl. V roce 2019 proběhla rekonstrukce
podlahy kostela a byla provedena nová elektroinstalace. Generální oprava interiéru stála 616.500 Kč.
Opravy byly financovány z vlastních úspor farnosti ve výši 381.500 Kč, po vyhlášení záměru opravy
přispěli drobní dárci dohromady 95.000 Kč, Obec Pohoří darovala 100.000 Kč, Královéhradecké
biskupství z fondu solidarity 40.000 Kč. V sobotu 29. června 2019 byl v kostele uspořádán benefiční
koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a varhanice Michaely Káčerkové. Výtěžek z
dobrovolného vstupného byl věnován na další opravy kostela.
Obec Pohoří se stará i o drobné sakrální památky v obci a udržuje je v dobrém stavu. V r. 2006 prošly
generální opravou křížek se sochami Kalvárie u kostela i oba křížky v obci (v Puličkách i u hasičárny).
Oprava byla z části hrazena z dotace Královéhradeckého kraje.

9.3.2 Významné osobnosti
Obec Pohoři se také může pyšnit několika významnými osobnostmi, které se tu narodily. Prvním z nich
je prof. Jan Voborník, literární historik (*1854 Pohoří -  1946 Praha). V r. 1993 mu byla odhalena
pamětní deska před budovou ZŠ. Dále se tu narodil MUDr. Jan Dvořák, lékař, sociální hygienik, okresní
přednosta (*1849 Pohoří -  1916 Praha), byl mj. i ředitelme Zemské porodnice (nyní U Apolináře).
Dalším významným rodákem byl rotmistr Jan Smolík (*1906 Pohoří -  1971 Hradec Králové), který se
v r. 1944 stal členem čs. partyzánského oddílu v Itálii a účastnil se jejího osvobození. Vyznamenán byl
čs. medailí Za chrabrost, čs. medailí Za zásluhy II. stupně, čs. vojenskou pamětní medailí VB, čs.
pamětním odznakem II. odboje, odznakem čs. partyzána, britskými The 1939 - 45 Star, The France &
Germany Star, The War Medal a italskými partyzánskými medailemi. Jeho syn rovněž Jan Smolík se stal
vítězem XVII. ročníku cyklistického Závodu míru. A posledním z významných rodáků je herec a
zakládající člen Divadla Járy Cimrmana pan Miloň Čepelka (*1936 Pohoří). Od r. 2016 je čestným
občanem obce Pohoří, k tomuto jmenování obdržel dekret o čestném občanství a dostal v kůži vázanou
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kroniku obce Pohoří. Podle jeho vyjádření rád pobývá ve svém rodném kraji, kde, jak říká, „cítí své
kořeny“.
Kultura, sport, tradice – závěry analýzy


Kvalitní a udržovaná kulturní i sportovní infrastruktura



Několik aktivních zájmových spolků



Zájem občanů o kulturně společenské dění v obci



Aktivní účast na pořádaných akcích a spolupořadatelství



Existující kulturní tradice – regionálního významu



Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež



Neexistence obecní knihovny



V obci nejsou žádné památkově chráněné objekty, přestože má dlouhou
historickou tradici



místní pamětihodnosti jsou dobře udržované



několik významných rodáků

10 Cestovní ruch
Obec Pohoří nepatří mezi významné turistické destinace České republiky a cestovní ruch není pro obec
významnějším zdrojem příjmů ani nepatří k hlavním pilířům jejího rozvoje. Přesto je Pohoří obcí s
několika pamětihodnostmi, s rozvinutou kulturou, kulturními tradicemi, sportem a s dalšími
zajímavostmi, které stojí za podívání a za návštěvu. Do obce přijíždějí převážně tuzemští turisté nebo
návštěvníci, kteří se tu zastaví po cestě z Opočna do Nového Města nad Metují, případně z Dobrušky
do Českého Meziříčí. Ve většině případů se jedná o tzv. turistiku jednoho dne.
Obecně můžeme návštěvnické atraktivity v obci Pohoří rozdělit na 3 hlavní typy:
 přírodní prvky krajiny, např. řeky a chráněná krajinná oblast;
 člověkem vytvořené artefakty, které původně nesloužily jako návštěvnické atraktivity, ale nyní
alespoň zčásti slouží, například: kostel;
 speciální události nebo festivaly, které nemají fyzický ani trvalý charakter, ale v konkrétní době
přitahují návštěvníky k určitým lokalitám, např. tradiční hry, akce, festivaly.

10.1 Infrastruktura cestovního ruchu
Infrastruktura cestovního ruchu zahrnuje jednak infrastrukturu pro základní služby (tedy ubytovací
kapacity), a jednak infrastrukturu doplňkovou, tj. nejrůznější atraktivity, sportovní a kulturní zařízení
pro upoutání zájmu a volnočasové vyžití turistů.

10.1.1

Ubytování a stravování

Turisté potřebují na svých cestách především ubytovací kapacity. Aktuální statistické údaje týkající se
počtu ubytovacích zařízení a lůžek je nutné sice brát pouze orientačně, neboť z důvodu ochrany
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individuálních dat či nesplnění přihlašovací povinnosti provozovateli těchto zařízení nejsou některá
zařízení v registru hromadných ubytovacích zařízení zahrnuta, ale podle aktuálních statistických údajů
v obci Pohoří není v současnosti registrováno žádné hromadné ubytovací zařízení ani turistické
tábořiště nebo kemp, případně chata nebo chalupa k turistickému pronájmu. Nejbližší ubytovací
kapacity jsou v okolních městech a obcích (Dobruška, Opočno, Bohuslavice, České Meziříčí apod.)
Stravovací kapacity v obci zajišťuje 1 hostinec (restaurace), kde denně připravují polední menu a
dokonce je zajišťován i rozvoz jídel. Objekt je v majetku obce, restaurace je v pronájmu a je
provozována živnostníkem. Objekt je obcí dobře udržován a je využíván rovněž i k různým kulturně
společenským akcím (plesy, taneční zábavy, divadelní představení apod.), mnohdy hojně
navštěvovanými jak místními obyvateli, tak i návštěvníky z okolí.
Dále je v obci obchod, který má otevřeno ve všední dny i o víkendu, kde si turisté mohou zakoupit
občerstvení. Dále jsou při kulturních a sportovních akcích v přírodním areálu otevírány stánky
s občerstvením.

10.1.2

Atraktivity obce

V obci je několik atraktivit, které jsou podrobně popsány výše v kapitole Kultura – Pamětihodnosti.
V nejbližším okolí stojí za zmínku zejména zámky v Opočně a v Novém Městě nad Metují, dále pak
město Dobruška, zámky v Náchodě, v Častolovicích, v Kostelci nad Orlicí, v Rychnově nad Kněžnou a
v Ratibořicích. Dalšími atraktivitami v blízkém okolí (do 30 km) je Třebechovický betlém, muzeum
krajky ve Vamberku, ZOO Dvůr Králové nad Labem, pevnost Dobrošov apod.
Z přírodních zajímavostí je v nejbližším okolí obce vyhledávána příroda okolo řeky Litá (Dědina) a dále
blízká přírodní rezervace „Zbytka“ (popsáno podrobně výše v kap. 6.6). Ze vzdálenějších jsou to rybníky
v okolí Opočna (Broumar), vodní nádrž Rozkoš, vodní nádrž Pastviny, přírodní skalnatý areál
Pekelského údolí v Novém Městě nad Metují a dále známé Babiččino údolí a Orlické hory.

10.1.3

Cykloturistika, pěší turistika

Přímo obcí Pohoří prochází cyklotrasa č. 4060 (KČT). Podrobnosti viz. kap. 5.1.3 výše. Není tu žádná
cyklostezka ani naučná stezka, ale v okolí je jich několik - v Opočně, v rámci pevnostní turistiky
v Dobrošově, dále NS Babiččino údolí apod.
Značené pěší trasy KČT obcí neprocházejí, přesto jsou tu vhodné podmínky pro pěší turistiku. Okresní
silnice III. třídy nejsou příliš frekventované a terén je převážně rovinatý. Dále je v okolí i množství
polních cest a pěšin. Nejbližší značené pěší turistické trasy jsou v Dobrušce a Opočně.
V současné době je vyhledávanou aktivitou pro turisty In-line bruslení. Vzhledem k dobře udržovaným
místním komunikacím a rovinatému terénu je možné jej v obci dobře provozovat.

10.1.4

Zimní turistika a lyžování

V obci nejsou vhodné lyžařské terény, ale do Orlických hor, které jsou rájem lyžařů ve Východočeském
kraji, je to opravdu blízko. Lyžařské areály Deštné v Orlických horách a Říčky v Orlických horách jsou
vzdálené cca 20-30 km a Orlické hory jsou vyhledávané i pro běžeckou turistiku.
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10.1.5

Koupání a vodní sporty

Obcí Pohoří sice protéká potok Zlatý Crk se 3 rybníky, ale ty vhodné ke koupání nejsou. Nejbližší
koupaliště je v Dobrušce, kde je i krytý bazén. Dále je koupaliště a kemp u rybníka Broumar (Opočno),
již zmíněná vodní nádrž Rozkoš a vodní nádrž Pastviny. Krytý plavecký bazén je i v okresním městě
Rychnov nad Kněžnou.

10.1.6

Hipoturistika a agroturistika

V ČR je oblíbená hipoturistika a agroturistika. Agroturistika a hipoturistika spolu mnohde velmi blízce
souvisí a nabízí trávení volného času v typických venkovských podmínkách. Na některých místech jsou
obě spojené i s dobrovolnou a neplacenou zemědělskou prací. Smyslem je poznání života zemědělců
a venkova, blízký kontakt se zvířaty, zemědělskými plodinami a zlepšení vztahu k půdě a přírodě vůbec.
Tento produkt je nabízen většinou na zemědělských farmách. Bohužel v obci Pohoří a nejbližším okolí
není tato aktivita nabízena. Nejbližší stáje a jezdecký sport (ve spojení s agroturistikou) je možné
provozovat v obci Ohnišov (cca 15 km), kde je agroturistická farma Ekoherba.

10.1.7

Kulturní akce a tradiční slavnosti

V obci Pohoří probíhá každoročně mnoho různých tradičních akcí a slavností, které jsou hojně
vyhledávané turisty a návštěvníky z okolí. Seznam – viz. kapitola 8.2.2. Mezi jinými stojí za podrobnější
zmínku:
 taneční soutěž Pohořský střevíček (24. ročník) - soutěží se v kategoriích scénický tanec,
moderní tanec a volný tanec. Akce je velmi navštěvována a velice pozitivně hodnocena,
 Masopust
 Pohádková náves
 Selské dožínky na Statku u Oubrechtů
 tradiční akcí vyhledávanou turisty a návštěvníky je Pohofest – již tradiční motosraz příznivců
vozů Škoda
A další tradiční akce a sportovní soutěže a turnaje – viz. kapitola 8.2.2.

10.1.8

Obecní informační a orientační systém

V obci neexistuje orientační informační systém (značení ulic, ukazatele a označení veřejných cílů),
který pomáhá při lepší orientaci turistů v obci. Jsou označeny obecní (budovy v majetku obce)
jednotným značením smaltovanými cedulemi, na kterých je uveden název nemovitosti. Pro
informování občanů o dění v obci slouží kromě webových stránek obce i obecní vývěsky (na budově
OÚ a na obchodě) a veřejný rozhlas.
Veřejný internet je na obecním úřadu.
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Cestovní ruch – závěry analýzy


Neexistují ubytovací služby a rovněž není obec navázána na žádnou
turistickou síť



Absence turisticky přístupných památek v obci



Několik turisticky zajímavých pamětihodností v obci (sakrální povahy)



Velké množství kulturních památek a turistických atraktivit v blízkém
okolí



Dobré sportovní možnosti v blízkém okolí



Dobré zázemí pro kulturu a sport v obci



Množství tradičních akcí regionálního významu v obci



Neexistence informačního systému či turistického značení



Přírodní potenciál a zachovalá krajina (PR Zbytka, řeka Litá)

11 Východiska pro návrhovou část
Ze závěrů analytické části je patrné, že obec Pohoří nabízí příznivé prostředí pro rodinný život a bydlení,
a zároveň jeho poloha umožňuje poměrně snadnou dostupnost významných center v okolí. Přestože
dochází v obci ke zvyšování počtu obyvatelstva, dochází k nepříznivému vývoji jeho demografické
struktury, tj. k jeho stárnutí. Ke zkvalitnění života obyvatel přispívá také bohatá činnost spolků a pěkné
prostředí v okolí obce. Těchto předpokladů by měla obec využít k přilákání nových mladých lidí s
rodinami, kteří by dále přispívali k rozvoji obce.
Také v cestovní ruchu může být příznivý potenciál pro další rozvoj obce (kvalitní sportovní i kulturní
zázemí, regionální tradice). Pro jeho lepší využití by bylo vhodné zkvalitnit doprovodnou infrastrukturu
cestovního ruchu, podpořit vznik ubytovacích kapacit a vylepšit značení cílů v obci a využít ho k lepší
propagaci celého okolí.

11.1 SWOT analýza
SWOT analýza je dnes již standardní metodou regionálního rozvoje a byla zvolena jako nejvhodnější
metoda k poznání kritických oblastí obce, které je nutno v plánovacím období 2016 – 2026 brát v úvahu
a následně je řešit. Podstatou SWOT analýzy je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních
silných a slabých stránek obce a příležitostí a hrozeb, které na obec působí zvenčí.
Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň omezování)
stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností
(příležitostí), a naopak se omezuje dopad takto pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení problémových oblastí,
zaměření rozvojového plánu obce a zpracování záměrů.
V rámci analytické části byly určeny silné a slabé stránky rozvoje obce a také jeho příležitosti a hrozby.
Jejich souhrn je uveden v následující tabulce.
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Silné stránky
Slabé stránky
 neustálé zlepšování kvality života obyvatel v
posledních letech;
 několikero ocenění v soutěži Vesnice roku
 zdravý patriotismus, zájem obyvatel bydlet
v obci, zapojovat se a pomáhat;
 příznivý demografický vývoj – rostoucí počet
obyvatelstva
 dobrá rozpočtová a majetková politika obce –
nulová zadluženost, přebytkový rozpočet
 místní centrum veřejné správy
 prostory pro kulturu, sport, společenský a
duchovní život;
 dobrá dopravní dostupnost;
 dostatečná kapacita zdrojů energií a vody;
 kvalitně dobudovaná základní technická
infrastruktura.
 podmínky a možnosti pro rozšiřování
infrastruktury.
 kvalitní bydlení - vysoký podíl rodinných domů
na domovním fondu;
 dobrá spolupráce se školskými zařízeními, ZO
HZS a dalšími spolky v obci
 zkušenosti s čerpáním finanční podpory z
různých dotačních titulů;
 bohatá historie obce
 příznivý stavební vývoj v posledních letech nárůst počtu dokončených domů (bytů)
 digitální kronika obce – pečlivě vedená a
oceněná
 vysoký podíl ekonomicky aktivních obyvatel
 nárůst daňových příjmů obce
 nové rozvojové plochy pro bydlení i podnikání
 dobrá úroveň místních komunikací
 kvalitně řešené odpadové hospodářství
 kvalitní a významněji nezatížené životní prostředí
 velký rozsah obecní zeleně, vhodný rovněž k
intenzifikaci
 existující kulturní tradice – regionálního významu
 široké a pestré spektrum spolkové činnosti
 široká a pestrá nabídka kulturních,
společenských a jiných volnočasových aktivit
 stabilizovaná sociální situace
 atraktivní cíle pro cestovní ruch v blízkém okolí

 rostoucí počet seniorů
 nepříznivý vývoj věkové struktury
obyvatelstva – stárnutí populace

 absence zdravotnických služeb v obci
 nepřítomnost poštovního úřadu
 nízká nabídka doplňkových služeb (kadeřnictví,
holičství, prádelna apod.)
 absence obnovitelných zdrojů energie
 neexistence obecní knihovny
 v obci nejsou žádné památkově chráněné
objekty, přestože má dlouhou historickou tradici
 neexistují ubytovací služby a rovněž není obec
navázána na žádnou turistickou síť
 absence turisticky přístupných památek v obci
 nedostatečná infrastruktura pro pěší a
cyklistickou dopravu
 neexistence koncepce rozvoje cestovního ruchu
v obci (např. marketingová studie);
 nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného
obyvatelstva v obci
 vyšší rozvodovost než celokrajská
 výskyt sociálně patologických jevů –

vandalismus
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 zajímavý rekreační potenciál okolní krajiny;

Příležitosti
 regenerace a rozvoj ploch zeleně v obci a
jejím okolí
 revitalizace zajímavých přírodních lokalit
v okolí obce, které vytvoří nové atraktivní
přírodní prostředí (obecní les)
 orientace na rozvoj cestovního ruchu a
rozvoj nových druhů turistiky (cykloturistika,
hippoturistika, pěší, in-line apod.);
 budování doprovodné infrastruktury pro
cestovní ruch
 zřízení obecní knihovny
 další podpora kulturně – společenského
života v obci a rozvoje tradic
 podpora mladé generace komunikující s
městem, rozvoj zdravého patriotismu;
 další podpora nárůstu počtu obyvatel;
 naplňování koncepcí a programů rozvoje
obce a aktivní využívání rozpočtových
výhledů, pro rozhodování města;
 čerpání finanční podpory z různých
dotačních titulů;
 rozvoj partnerství soukromého, neziskového
a veřejného sektoru;
 podpora moderních technologií a inovací.
 podpora výstavby OZE
 posílení bezpečnosti obce – zejména
ochrana majetku a zeleně
 orientace podnikatelských subjektů na
sektor služeb.

Hrozby
 pokračující stárnutí populace, a tedy pokles
obyvatelstva v produktivním věku.
 hrozící odliv vzdělaného obyvatelstva
z obce
 obec je v záplavové oblasti – vysoké riziko
povodní

 poměrně vysoká intenzita dopravy
 vytvoření nabídky služeb mimo obec a/nebo
v jiných obcích.
 změny právních předpisů
 ukončení činnosti v pronajímaných
objektech obce

Ze SWOT analýzy je patrné, do kterých oblastí se bude rozvoj obce Pohoří orientovat (silné stránky a
příležitosti), a které oblasti budou pečlivě monitorovány a vyhodnocovány (slabé stránky a hrozby).
Na základě všech dílčích podkladů a vyhodnocení analytického souhrnu lze konstatovat:
 Rozvoj obce vykazuje pozitivní trend.
 Dominantní rozvojovou funkcí obce je občansko-obslužné zajištění služeb pro občany obce.
 Obec má nevyužitý rozvojový potenciál v oblasti cestovního ruchu, jehož postupné využívání
je z hlediska budoucích rozvojových možností žádoucí.
 Obec by měla dále aktivně posilovat svoji pozici jako přirozeného centra setkávání občanů
 Obec by měla posílit ochranu majetku
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11.2 Vazba na strategické dokumenty (národní, regionální a
místní)
Obec Pohoří je členem Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko a dále je obec i členem
Místní akční skupiny (MAS) POHODA venkova, z.s., se sídlem v Dobrušce, tj. obec leží v územní
působnosti této MAS.
Strategie prověřila soulad s relevantními koncepčními dokumenty z národní, krajské i místní úrovně,
pro důkaz návaznosti rozvojových aktivit obce Pohoří s aktivitami širšího území.
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Tabulka 24 – Soulad se strategiemi

Úroveň

Název strategie/koncepce

Mezinárodní Evropa 2020

Národní strategické dokumenty ČR
Dostupnost (na link)
Priorita/Strategický cíl/opatření
https://www.databazestrategie.cz/cz/eu/strategie/evropa-2020

ČR - MMR

Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+ (do r.
2027)

https://www.databazestrategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalnihorozvoje-cr-2021?typ=struktura

ČR - MMR

Koncepce rozvoje venkova
2021-2027

https://www.databazestrategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-rozvojevenkova-2021-2027?typ=struktura
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Priorita: "Evropa méně náročná na zdroje" - větší využití
obnovitelných zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy
a podpora energetické účinnosti
Priorita 1; SC 1.3; Opatření: 8: Vytvořit podmínky pro
dostupné bydlení a zkvalitnit sídlištní celky; Priorita 3; SC
3.3; Opatření 32: Zajistit adekvátní dostupnost terénních
sociálních služeb a zlepšit dostupnost občanské vybavenosti
ve venkovském prostředí a vytvořit podmínky pro rozvoj
komunitního života; SC 3.4; Opatření 34: Posílit koordinační
roli obce při usměrňování rozvoje krajiny; Opatření 35:
Zlepšit ovzduší ve venkovském zázemí regionálních center;
Opatření 36: Posílit odpovědnost vlastníka půdy za kvalitu
prostředí; Priorita 5; SC5.2; Opatření 45:Rozvíjet komunitní
život v obcích; SC 5.4; Opatření 46: Zajistit občanskou
vybavenost
Priorita 1; SC 1.2KOMUNITNÍ ŽIVOT - INTENZIVNÍ
KOMUNITNÍ ŽIVOT NA VENKOVĚ PŘISPÍVAJÍCÍ K RŮSTU
SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU AVYTVÁŘEJÍCÍ PODMÍNKY PRO
VOLNOČASOVÉ VYŽITÍ OBYVATEL VENKOVA - všechna
opatření; Priorita 2;SC 2.2: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Opatření: Rekonstrukce veřejného osvětlení; Rozvoj a
rekonstrukce vybavení sloužícího kochraně obyvatelstva; SC
2.3 - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - Opatření: Rekonstrukce a
revitalizace veřejného prostranství s důrazem na jeho
bezbariérovost
Přeměna veřejných prostranství na součást zelené
infrastruktury města/obce; SC 2.4 - OBČANSKÁ
VYBAVENOST - Opatření: Zvýšení dostupnosti bydlení;
Podpora výstavby v existujícím intravilánu; Rozvoj občanské
vybavenosti;Rozvoj volnočasové vybavenosti s důrazem na
multifunkční a otevřený, komunitní charakter zařízení;
Rozvoj sportovní vybavenosti; Priorita 3; SC 3.3 - Půda a
krajina - Opatření: Rozvoj a údržba komplexních systémů
sídelní zeleně; Zlepšení péče o krajinu zvýšením
odpovědnosti vlastníků pozemků v ZPFa na PUPFL;

Záměr
Priorita 1 - Technická
vybavenost a další
infrastruktura; Opatření 1.1 1.4; 2.2

V souladu jsou všechny
záměry obce

V souladu jsou všechny
záměry obce
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ČR - MMR

Dohoda o partnerství pro
programové období 20142020 (do r. 2023)

https://www.databazestrategie.cz/cz/mmr/strategie/dohoda-o-partnerstvipro-programove-obdobi-2014-2020-rev-12-2016-klon2?typ=struktura

ČR - Min.
dopravy

Národní strategie
bezpečnosti silničního
provozu 2011 - 2020

https://www.databazestrategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategiebezpecnosti-silnicniho-provozu-20112020?typ=struktura

ČR - Min.
Program rozvoje venkova
zemědělství 2014-2020 (do r. 2023)
ČR - Min.
životního
prostředí

Státní program ochrany
přírody a krajiny ČR

Priorita - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY,
PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU A ŘEŠENÍ RIZIK; FS (TC4):
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV (ZAHRNUJÍCÍ
V souladu jsou všechny
SEKTOR BYDLENÍ, VEŘEJNÉ A KOMERČNÍ BUDOVY); EFRR
záměry obce
(TC5):ZVÝŠENÁ PŘIPRAVENOST A ODOLNOST ÚZEMÍ Z
POHLEDU PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU A
PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ RIZIK;
P 1. Bezpečná pozemní komunikace/O. 1.5 Zkvalitnění
dopravního značení, vybavení komunikací a povrchových
vlastností vozovek; 1.9 Úpravy dopravního prostoru pro
Priorita 1 - záměr 1.1
zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního
provozu.

https://www.databazePriorita 4 - oblast 4C) PŘEDCHÁZENÍ EROZI PŮDY A LEPŠÍ
strategie.cz/cz/mze/strategie/program-rozvoje-venkovaHOSPODAŘENÍ S PŮDOU; Opatření 08 - Investice do rozvoje
2014-2020-5-aktualizovane-zneni-aktlesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
2018?typ=struktura

https://www.databazestrategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-program-ochranyprirody-a-krajiny-cr-2009-2020?typ=struktura

P 7. Urbánní ekosystémy/ Cíl 7.1 - Zajištění vyšší kvality
života v sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých
prvků do struktury sídel/O 7.1.1 V sídlech podporovat péči o
plochy zeleně a prioritně zakládat nové parky

Priorita 3; záměr 3.3

Priorita 3 - všechny záměry

Strategické dokumenty KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KHK

Strategie rozvoje
Královéhradeckého kraje
2021-2027

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvojkraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-20142020/_Strategie-rozvoje-KHK-2021-2027.pdf

Strategický plán rozvoje obce Pohoří 2021 - 2026

Priorita 2 - Zdravá, stabilní a soudržná společnost - všechny
SC 2.1; 2.3; Opatření 2.1.3 - Posílení rozvoje sportovních a
volnočasových aktivit v kraji; 2.3.1 Rozvoj živé kultury a
místního kulturního života ; Priorita 3 - Efektivní
infrastruktura a dostupnost; SC 3.3; Opatření 3.3.2 - Zvýšení
energetických úspor; Priorita 4 - Kvalitní a čistné životní
prostředí; SC 4.1; Opatření 4.1.3 - Sídelní zeleň a zelená
infrastruktura; SC 4.2 - Opatření 4.2.1 - Ochrana proti
povodním a vlivu nadměrného sucha; 4.2.3 - Podpora
zemědělství, lesnictví, rybářství a místní produkce; Priorita 5
- Vyvážený rozvoj a správa území; SC 5.1 ; Opatření 5.1.1 Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí; SC 5.3; Opatření 5.2.2 Podpora krizového řízení a IZS;

V souladu jsou všechny
záměry obce
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KHK

Program rozvoje
Královéhradeckého kraje
2017 - 2020

Priorita 2 - Dopravní dostupnost a mobilita; SC 2.2 - Zlepšit
stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na
plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel; Priorita 3
- Veřejné služby a občanská společnost; SC 3.1; Opatření
3.1.3: Podpora zdravého životního stylu a
zdraví obyvatel; SC 3.3; Opatření 3.3.1: Rozvoj krizového
řízení a
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvojintegrovaného záchranného systému; SC 3.4; Opatření 3.4.2
kraje/rozvojove-dokumenty/Program-rozvoje-KHK-2017- Rozvoj kulturních a kreativních aktivit; Opatření 3.4.3 Rozvoj
2020.pdf
sportu a volnočasových aktivit; Priorita 4 - Enviromentální
prostředí a sítě; SC 4.1; Opatření 4.1.3 Protipovodňová
ochrana a prevence; SC 4.3; Opatření 4.3.2 Zavádění
energetických úspor a podpora obnovitelných zdrojů
energie; SC 4.4; Opatření 4.4.1 Aktivní ochrana přírody a
péče o krajinu; SC 4.5; Opatření 4.5.1 Rozvoj zemědělství a
lesnictví včetně
mimoprodukčních funkcí;

V souladu jsou všechny
záměry obce

Strategické dokumenty SO ORP Dobruška

Místní

Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje
2014-2020

Klíčová oblast A - základní vybavenost obcí; SC 1; SPFC 1.1 Zlepšit stav místních komunikací, drobné dopravní
infrastruktury a bezpečnost silničního provozu, dbát o
vzhled obcí a usilovat o revitalizaci nevyužívaných objektů;
všechna opatření; Klíčová oblast B - Služby pro obyvatele a
návštěvníky; SC 2; SPFC 2.1 - Podporovat rozvoj trvalého
https://www.pohodavenkova.cz/images/soubory/clld14bydlení a základních životních podmínek v regionu,
20/strategieclld/strategie15092016/C3strategicka.pdf
posilovat zázemí pro mnohostranné naplnění volného času
a zájmů obyvatel a zlepšit
kvalitu služeb v cestovním ruchu; všechna opatření; Klíčová
oblast D - Zemědělství, lesnictví a péče o krajinu; SC 4.2 Pečovat o obnovu lesů, bránit lesním škodám a podpořit
investice do lesní produkce
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V souladu jsou všechny
záměry obce
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B Návrhová část
V návrhové části je vyjádřena představa o rozvoji obce Pohoří a navržen způsob jejího dosažení
formulací strategické vize, opatřeními a podporovanými aktivitami. Popsána je také podpora realizace
programu, tedy způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace Strategie.
Strategie obce Pohoří je v souladu a navazuje na národních a nadnárodních strategické dokumenty,
včetně strategie Královéhradeckého kraje, strategie DSO Region Novoměstsko a strategie MAS
POHODA venkova, z.s., tak, aby bylo možné využít co nejlépe dotační tituly podporující cíle obce.
Návrh strategického plánu obsahuje 3 základní úrovně, tj. vizi, priority a strategické cíle (záměry).

1 Strategická vize
Předěl mezi analytickou částí a částí návrhovou je formulace rozvojové vize. Na základě podrobné
analýzy můžeme určit zásadní rozvojové směry obce. Vize formuluje a předurčuje stav, kterého by mělo
být v budoucnu dosaženo.
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce Pohoří na dalších 10 - 20 let;
formuluje směřování rozvoje obce dle závěrů v analytické části Strategie. Tento Strategický plán má
stanovený horizont na období 2021 – 2026. Jde o střednědobý plán a rozvojovou vizi s horizontem 6
let. Na tuto dobu jsou definovány a navrženy strategické cíle a opatření strategického plánu.
Rozvojová vize obce byla rozpracována do jednotlivých Klíčových oblastí (problémových okruhů), které
jsou pro rozvoj obce stanoveny jako prioritní (prioritní osy rozvoje)
Vize obce Pohoří:

Pohoří je samostatná obec, která se stará o své občany a ti jí v tom aktivně pomáhají.
Zodpovědně a transparentně hospodaří a rozvíjí se. To jí umožňuje udržovat stávající
infrastrukturu a realizovat rozvojové projekty. Pohoří chce být klidným a bezpečným
místem podporujícím dobré mezilidské vztahy a spokojený společenský život.
Obyvatelům je k dispozici kvalitní zázemí pro volnočasové aktivity a sportovní vyžití.
Pohoří je "místem, kde lidé chtějí nejen dobře žít, ale chtějí tu i zestárnout".
Pohoří považuje podmínky pro bydlení svých občanů, zodpovědné hospodaření, svobodu podnikání a
svůj rozvoj jako základní předpoklad prosperity. Prosperita člověka začíná tam, kde se člověk cítí dobře
a Pohoří takové podmínky v rámci svých možností soustavně vytváří. Martin Selingman1 řekl velmi
trefnou moudrost, že „Duševní pohoda by se měla stát novým měřítkem prosperity.“ Vedení obce
Pohoří se k tomuto názoru hlásí s tím, že na prosperitě a tedy dobrém pocitu v obci musí participovat
i samotní občané.
Obec si je vědoma silných i slabých stránek plynoucích z analytické části tohoto plánu, svých možností,
jakož i svých omezení. Většinu podmínek, na nichž závisí prosperita obce, sice určuje stát, kraj a
1

Martin E. P. Seligman je americký psycholog, profesor psychologie na University of Pennsylvania, 31. nejcitovanější
psycholog 20. století. Proslul svou teorií naučené bezmocnosti, kterou rozvinul při pokusech vysvětlit fenomén deprese.
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samotná EU, ale obec Pohoří stanovením priorit bude řešit zlepšení podmínek pro bydlení, dobré
mezilidské vztahy a spokojený společenský život občanů v rámci svých (z tohoto globálního pohledu)
skromných možností.
Vize je naplňována postupnou realizací klíčových oblastí (priorit) → priority jsou postupně naplňovány
realizací strategických cílů (záměrů resp. opatření), jak zobrazuje následující schéma:

UKÁZKA VAZEB MEZI ÚROVNĚMI NÁVRHOVÉ ČÁSTI PROGRAMU ROZVOJE OBCE

2 Klíčové oblasti a komplexní strategický cíl
Ve vazbě na provedenou analýzu, z ní plynoucí SWOT analýzu a anketu s průzkumem názorů obyvatel
obce Pohoří, která se konala na konci roku 2015, v rámci Listů obce Pohoří se SPRO Pohoří opírá o
celkem pět základních klíčových oblastí (prioritních os) – viz. tabulka níže. Tyto klíčové oblasti budou v
rámci SPRO Pohoří plnit roli základních prioritních os rozvoje, na něž budou navázána dílčí prováděcí
opatření, resp. záměry.
Komplexní strategický cíl v návaznosti
na vizi:

Klíčové oblasti - Prioritní osy rozvoje:

Termín splnění komplexního
strategického cíle:
Indikátory splnění strategického cíle:

Vytvoření prosperující obce se silným zázemím v oblasti
sociální, kulturní, společenské a sportovní, posilující
kombinaci moderního životního stylu s tradičním
venkovským prostředím při zachování vyváženého
územního rozvoje.
P1 - Technická vybavenost a další infrastruktura
P2 – Děti, kultura, sport
P3 – Veřejná prostranství, životní prostředí
P4 – Spolková činnost, správa obce a cestovní ruch
P5 – Ostatní záměry
2026
 nárůst počtu dokončených domů v obci
 nárůst počtu obyvatel obce

Strategický plán rozvoje obce Pohoří 2021 - 2026

69

Centrum evropského projektování a.s.
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
info@cep-rra.cz

 příznivá věková struktura obyvatel (snížení
průměrného věku obyvatel obce)
 příznivá vzdělanostní struktura obyvatel (nárůst
počtu obyvatel s vyšším odborným a
vysokoškolským vzděláním)
 příznivá ekonomická struktura obyvatel (nárůst
podílu pracujících a podnikajících osob ve
službách a dalších progresivních odvětvích, nárůst
podílu osob zaměstnaných a podnikajících v obci)
Směrná datová základna
→ Sčítání lidu, domů a bytů 2021
→ Demografické údaje 2026
Srovnávací datová základna
→ Sčítání lidu, domů a bytů 2011
→ Demografické údaje 2018

3 Prioritní osy rozvoje a strategické cíle
Obec Pohoří se dlouhodobě zaměří na tyto priority a z nich plynoucí strategické cíle, realizované
pomocí uvedených záměrů (opatření):
Prioritní osa 1
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Opatření 1.4
Opatření 1.5
Prioritní osa 2
Opatření 2.1
Opatření 2.2
Prioritní osa 3
Opatření 3.1
Opatření 3.2
Opatření 3.3
Prioritní osa 4
Opatření 4.1
Opatření 4.2
Prioritní osa 5
Opatření 5.1

Technická vybavenost a další infrastruktura
Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v délce 1 km
Postupné investice do úsporného veřejného osvětlení
Rekonstrukce bytového domu čp. 183
Postupná rekonstrukce místního pohostinství
Příprava lokality pro výstavbu rodinných domů
Děti, kultura, sport
Výstavba multifunkčního hřiště za tělocvičnou
Postupná rekonstrukce přírodního kulturního střediska
Veřejná prostranství, životní prostředí
Výsadba stromů v centru obce
Výsadba stromů, zeleně, trvalek v obci
Výsadba stromů v obecním lese
Spolková činnost, správa obce a cestovní ruch
Pravidelná podpora všech spolků v obci
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Ostatní záměry
Digitální povodňový plán, lokální výstražný systém
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4 Realizační část priorit a strategických cílů
4.1 Priorita 1 - Technická vybavenost a další infrastruktura
Zodpovědný přístup k technické vybavenosti obce Pohoří, k jejímu majetku a k rozvoji infrastruktury
obce je naprostou prioritou. Obec bude usilovat o to modernizovat, rozvíjet, sanovat a obnovovat
veškerý potřebný majetek obce a již vybudovanou infrastrukturu. K tomuto problému zaujímá trvale
zodpovědný a udržitelný přístup tak, aby zabránila chátrání již vybudované obecní infrastruktury a
jejího majetku. Obec bude proto usilovat o získání dotací na modernizaci, rekonstrukci a rozvoj
infrastruktury.
Obec trvale zlepšuje, rekonstruuje, modernizuje a doplňuje dopravní infrastrukturu – místní
komunikace a chodníky. Proto je pro ni klíčové pokračovat v rekonstrukcích chodníků, které jsou na
některých místech již v nevyhovujícím stavu.
Rovněž je podstatné postupně rekonstruovat stávající veřejné osvětlení a investovat do jeho
modernizace a pořízení úsporných svítidel tak, aby se zlepšila jeho provozuschopnost a zlevnil se jeho
běžný provoz.
Obec se bude rovněž nadále soustředit na obnovu a využití současného majetku obce s cílem zlepšit
bydlení obyvatel a zajistit jim plnohodnotné kulturně společenské vyžití v moderních prostorách
s cílem dosáhnout energetických úspor a provozní nízkonákladovosti.
Obec se rovněž soustředí na zlepšení nepříznivého demografického vývoje – tj. stárnutí populace, a
postupně bude připravovat pozemky pro výstavbu rodinných domů, aby mladí lidé zůstávali v obci a
aby udržela současný pozitivní vývoj - tj. nárůst počtu domů a počtu obyvatel.

Priorita 1

Technická vybavenost a další infrastruktura

Opatření 1.1
Strategický cíl:

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v délce 1 km
Udržet optimální úroveň technické vybavenosti obce a zlevnit její
provozní náklady
Jedná se o rekonstrukci chodníku podél silnice č. III/30426 v části obce ve
směru od pozemku p. č. 12/9 k pozemku p. č. 191/4 v k. ú. Pohoří u
Dobrušky, tj. směrem k železniční zastávce v délce cca 1 km. Spolu
s rekonstrukcí chodníku proběhne i rekonstrukce veřejného osvětlení a
to výměna kabelových rozvodů, osazení nových sloupů s úspornými
svítidly.
vysoká
Obec Pohoří
2021 - 2023
3 mil. Kč
Evropské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Postupné investice do úsporného veřejného osvětlení
Zlevnit provozní náklady na veřejné osvětlení a energetickými úsporami
podpořit ochranu životního prostředí.

Popis opatření

Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:
Opatření 1.2
Strategický cíl:
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Popis opatření
Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Opatření 1.3
Strategický cíl:
Popis opatření

Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Opatření 1.4
Strategický cíl:
Popis opatření

Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Opatření 1.5
Strategický cíl:
Popis opatření

Postupně budou stávající svítidla veřejného osvětlení nahrazena
úspornými LED svítidly s vyšší účinností a nízkou spotřebou el. energie.
vysoká
Obec Pohoří
2021 - 2026
0,9 mil. Kč
Evropské dotační zdroje
Národní dotační zdroje
Krajské dotační zdroje
Program EFEKT (ČEZ)
Obecní rozpočet
Rekonstrukce bytového domu čp. 183
Zlepšit podmínky pro bydlení obyvatel domu a zlevnit provozní náklady
Jedná se o bytový dům v majetku obce se 6 byty. Objekt byl postaven
v 80 letech minulého století, a přestože jej obec udržuje, jeho technický
stav odpovídá jeho stáří. Je potřeba provést výměnu vnitřních rozvodů,
výměnu oken, zateplení fasády, výměnu podlah a zábradlí na lodžiích, vč.
jejich zateplení, výměnu střechy a klempířských konstrukcí.
vysoká
Obec Pohoří
2021 - 2026
8,5 mil. Kč
Evropské dotační zdroje
Národní dotační zdroje
Obecní rozpočet
Postupná rekonstrukce místního pohostinství
Udržet optimální úroveň kulturně - společenské vybavenosti obce
Jedná se o centrum společenského dění a volnočasových aktivit občanů
v obci. Pořádají se zde kulturní a společenské akce (plesy, bály, divadelní
představení, tradiční setkání), obyvatelé využívají prostory nejen pro
kulturně – společenské vyžití, ale i pro občerstvení (restaurace). Je nutná
postupná rekonstrukce celého objektu, oprava sociálního zařízení,
výměna oken, zateplení fasády, výměna střešní krytiny, modernizace
divadelní techniky atd.
vysoká
Obec Pohoří
2022 – 2023
2,1 mil. Kč
Evropské dotační zdroje
Národní dotační zdroje
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Příprava lokality pro výstavbu rodinných domů
Rozšíření rodinné výstavby – udržení mladé generace v obci
Jak vyplývá z analýzy obyvatelstva, populace v obci postupně stárne.
Proto by do 10-15 let mělo dojít k zásadní obměně demografické
struktury obyvatelstva. Z tohoto důvodu je nutné připravit prostředí pro
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Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

mladé rodiny s dětmi. Navrhovaná výstavba rodinných domů zahrnuje
celkovou plochou 53 750 m² dle územního plánu v lokalitě navazující na
severní okraj zastavěného území poblíž centra obce. Z pohledu
financování bude patrně nutné tento projekt rozdělit na etapy. Na
počátku je nutné vybudování přístupové komunikace v části obce u
tělocvičny,
která
bude
zároveň
přístupovou
komunikací
k multifunkčnímu hřišti.
vysoká
Obec Pohoří
2022 – 2026 (s výhledem až do r. 2030)
10 mil. Kč
Národní dotační zdroje
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

4.2 Priorita 2 – Děti, kultura, sport
Pro obec Pohoří je nedílnou podstatou vytvářet v obci zázemí pro to, co lidi baví, podporovat zdravý
životní styl a volnočasové vyžití všech obyvatel a zejména dětí a mládeže. V popředí zájmu této priority
je proto sport a kultura. Obec se zaměří především na řešení svých sportovních zařízení a kulturně
společenského zázemí, protože podporu kultury a sportu chápe jako významný prostředek občanské
soudržnosti a součást životního stylu obyvatelstva.
Moderní a kvalitní infrastrukturou, která přispěje ke kvalitnímu a zdravému trávení volného času chce
obec zvýšit zájem svých občanů o veřejný život a podpořit pocit sounáležitosti s územím.

Priorita 2

Děti, kultura, sport

Opatření 2.1
Strategický cíl:

Výstavba multifunkčního hřiště za tělocvičnou
Podporovat sport a tělovýchovu, a tím posilovat jejich pozici ve smyslu
významného prostředku občanské soudržnosti a součásti životního stylu.
Na pozemku za stávající tělocvičnou bude vybudováno nové moderní
multifunkční sportoviště (hřiště), které by děti ze ZŠ a MŠ mohly využívat
i v hodinách tělocviku. V odpoledních a večerních hodinách by pak bylo
využíváno dětmi i občany obce pro sportovní volnočasové aktivity.
vysoká
Obec Pohoří
2022 - 2024
3,5 mil. Kč
Národní dotační zdroje
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Postupná rekonstrukce přírodního kulturního střediska
Zkvalitňovat stav občanské infrastruktury na území obce. Podpora
volnočasového vyžití obyvatel prostřednictvím kvalitní a moderní
infrastruktury.
Přírodní kulturní areál proti obecnímu úřadu a jeho vybavení stárne a
postupně dožívá. Proto je potřeba v průběhu několika let tuto

Popis opatření

Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Opatření 2.2
Strategický cíl:

Popis opatření
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Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

infrastrukturu rekonstruovat, modernizovat a obnovit, vč. mobiliáře a
dalšího vybavení, aby bylo schopno poskytovat kulturně-společenské
vyžití i v dalších letech.
střední
Obec Pohoří
2021 - 2026
1 mil. Kč
Národní dotační zdroje
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

4.3 Priorita 3 - Veřejná prostranství, životní prostředí
Ochrana přírody a krajiny bývá spojována se zachováním přírodního rázu a vyváženosti jednotlivých
krajinných prvků s ekonomickým vývojem a kulturním životem lidské společnosti. Zlepšení celkového
vzhledu obce včetně veřejných prostranství a obecního majetku zvýší atraktivitu obce a oživí její
centrum. Péče o celkový vzhled obce patří k důležitým faktorům ovlivňujícím image obce a její
prezentaci navenek. Kvalitní veřejné prostory a obytné zázemí jsou predispozice vedoucí ke
spokojenosti obyvatel s podmínkami bydlení a života v obci. Cílem uvedených opatření je zkvalitnit
celkový vzhled obce Pohoří se zaměřením na veřejná prostranství a oživením centra obce. Výsadbou
zeleně na veřejných prostranstvích v obci se zvýší jejich atraktivnost a návštěvnost místními obyvateli,
ale i návštěvníky. Záměrem obce je výsadba nové i údržba stávající obecní veřejné zeleně. Zanedbaná
veřejná prostranství totiž vedou ke snižování atraktivity obce a k celkovému poklesu kvality životního
prostoru pro obyvatele i návštěvníky. Příčinou zanedbanosti veřejných prostranství bývá také rostoucí
vandalismus v obci. Proto bude obec důsledně dbát na ochranu nové zeleně.
Obec Pohoří je obklopena zelení. Jedná se o ekologicky cenné území s vysokou ochranou přírody v jejím
okolí (přírodní rezervace Zbytka). Dobrá kvalita životního prostředí bez výrazného zatížení a znečištění
činí obec atraktivním místem pro život jejích obyvatel. V tomto směru lze tento potenciál využít i pro
rozvoj různých forem cestovního ruchu a trávení volného času. Životní prostředí výrazným způsobem
ovlivňuje způsob života všech obyvatel i návštěvníků území. Pro zachování kvalitního životního
prostředí v okolí obce je nutná prevence a vytváření podmínek pro údržbu a zachování neporušeného
vzhledu krajiny.

Priorita 3

Veřejná prostranství, životní prostředí

Strategický cíl:

Podpora zdravého a trvale udržitelného životního prostředí v obci a jejím
okolí, podpora zadržování vody v krajině, zatraktivnění vzhledu obce pro
obyvatele i návštěvníky/turisty
Výsadba stromů v centru obce
Postupné vysazování stromů po celé obci, zejména v jejím centru, vč.
kontinuální péče o ně. Bude provedena výsadba 19 stromů v centru obce.
vysoká
Obec Pohoří
2021
150 tis. Kč

Opatření 3.1
Popis opatření
Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
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Zdroje financování:

Národní dotační zdroje
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

Opatření 3.2
Popis opatření

Výsadba stromů, zeleně, trvalek v obci
Jedná se o výsadbu kvetoucích trvalek a obnovu parku v okolí základní
škola a kostela, stromořadí, okrasných záhonů a jiných částí zeleně v obci.
Vhodné zakomponování zeleně do občanské a bytové výstavby v obci a
výsadba kvetoucích trvalek a zeleně na veřejných prostranstvích přispěje
k zatraktivnění vzhledu obce.
vysoká
Obec Pohoří
2021 - 2023
700 tis. Kč
Národní dotační zdroje
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Výsadba stromů v obecním lese
Postupná obnova lesního porostu a zalesnění na obecních lesních
pozemcích. Cílem tohoto opatření je chránit místní přírodu, revitalizovat
a udržovat krajinotvorné prvky, pečovat o biokoridory a biocentra,
včetně lesních porostů. Dříve nevhodné hospodaření na obecní lesní
půdě zvyšuje riziko destrukce území a především prohlubování sucha.
Nová výsadba dříve vykáceného lesa má k tomu všemu vysokou měrou
přispět.
vysoká
Obec Pohoří
2021 - 2023
250 tis. Kč
Národní dotační zdroje
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Opatření 3.3
Popis opatření

Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

4.4 Priorita 4 - Spolková činnost, správa obce a cestovní ruch
Kvalitní nabídka volnočasových aktivit a různých kulturně-společenských a sportovních akcí se příznivě
projeví ve vztahu obyvatel k obci, snížení sociálně-patologických jevů a odstranění stresu. Obec by měla
poskytnout obyvatelům i návštěvníkům co nejširší komplexní nabídku volnočasového vyžití při
využívání stávajícího a rozvíjení dalšího potenciálu. Je třeba vytvářet podmínky pro rozvoj aktivit
trávení volného času všech věkových skupin obyvatel obce.
Jedním ze základních faktorů, který pozitivně přispívá k sounáležitosti obyvatel k obci, je právě činnost
místních zájmových spolků. Předmětem této priority a jejích opatření je tak podpora činnosti těchto
spolků, sdružení, klubů či organizací, společná koordinace jejich aktivit a příprava vhodných projektů
pro rozvojové programy.
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Rovněž je součástí této priority i podpora bezpečnosti obyvatel obce, zejména ochrana před požáry a
jinými mimořádnými událostmi.
Priorita 4
Opatření 4.1
Strategický cíl:
Popis opatření

Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:
Opatření 4.2
Strategický cíl:
Popis opatření

Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Spolková činnost, správa obce a cestovní ruch
Pravidelná podpora všech spolků v obci
Zajištění trvale udržitelného volnočasového vyžití obyvatel obce a
podpora jejich zájmů a zejména práce s mládeží.
Obec bude podporovat činnosti všech stávajících spolků, zejména pro
rozvoj mládeže a volnočasové vyžití obyvatel v obci a bude podporovat
rozšíření zájmu obyvatel o tuto činnost. Rovněž bude podporovat nové
inicializované aktivity stávajících spolků a rozšiřovat nabídku veškerých
zájmových akcí a aktivit v území. Opatření je také zaměřeno na
dostatečnou nabídku kulturních, společenských a sportovních akcí a
zájmových činností místních obyvatel.
vysoká
Obec Pohoří
2021 - 2026
700 tis. Kč
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Zvýšení bezpečnosti obyvatel obce
Jedná se o zlepšení materiálně technické základny JSDH, která je
zařazena do IZS kraje a to prostřednictvím pořízení dopravního
automobilu.
vysoká
Obec Pohoří
2021
1,4 mil. Kč
Evropské dotační zdroje
Národní dotační zdroje
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

4.5 Priorita 5 – Ostatní záměry
Obec Pohoří je dlouhodobě postihována povodněmi. Tyto povodně pak ničí vybudovanou
infrastrukturu a působí škody nejen na majetku obce ale i jejích občanů. Vybudování a modernizace
protipovodňových opatření je nezbytnou ochranou před ničivými povodněmi. Tento druh ochrany je
účinný před další velkou vodou a má preventivní charakter, který umožnuje předcházet nebezpečí
v budoucnu.
Aby bylo zřejmé, jaká protipovodňová opatření je nutné vybudovat, kde je a není vhodné podporovat
zástavbu a budování veřejné infrastruktury, k tomu slouží povodňové plány. V dnešní informační
společnosti je nejvhodnější formou digitální povodňový plán.

Strategický plán rozvoje obce Pohoří 2021 - 2026

76

Centrum evropského projektování a.s.
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
info@cep-rra.cz

Zároveň je třeba v případě přicházející velké vody občany obce důsledně, efektivně a rychle varovat,
aby se předešlo vážným škodám případně obětem na životech. Z toho důvodu chce obec vybudovat
lokální výstražný systém.
Priorita 5
Opatření 5.1
Strategický cíl:

Popis opatření

Potřeba:
Realizátor:
Doba realizace:
Odhad nákladů:
Zdroje financování:

Ostatní záměry
Digitální povodňový plán, lokální výstražný systém
Ochrana majetku, života a zdraví občanů obce před povodněmi.
Účinné varování občanů před blížící se povodní - rychlé předávání
informací.
Obec chce nechat vytvořit povodňový plán, který by byl přístupný
k nahlížení všem občanům obce a umožňoval důslednější a účinnější
ochranu před hrozícími povodněmi, které obec v minulosti několikrát
postihly, neboť je v záplavové oblasti.
Zároveň chce obec zvýšit ochranu obyvatel před hrozící povodní rychlým
a účinným varováním.
vysoká
Obec Pohoří
2021
300 tis. Kč
Národní dotační zdroje
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

Gantův diagram realizace opatření SRP
Opatření (záměry) obce Pohoří 2020 - 2026
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Rekonstrukce chodníku a veř. osvětlení v délce 1 km
Postupné investice do úsporného veřejného osvětlení
Rekonstrukce bytového domu čp. 183
Postupná rekonstrukce místního pohostinství
Příprava lokality pro výstavbu rodinných domů
Výstavba multifunkčního hřiště za tělocvičnou
Postupná rekonstukce přírodního kulturního střediska
Výsadba stromů v centru obce
Výsadba stromů, zeleně, trvalek v obci
Výsadba stromů v obecním lese
Pravidelná podpora všech spolků v obci
Pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Digitální povodňový plán, lokální výstražný systém

5 Implementace
Implementace představuje proces postupného uskutečňování návrhů strategického plánu, jehož
prvotním cílem je především zajištění realizace daných identifikovaných opatření (záměrů).

Strategický plán rozvoje obce Pohoří 2021 - 2026

77

Centrum evropského projektování a.s.
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové
info@cep-rra.cz

Kapitola Implementace se zabývá především identifikací zdrojů, které mohou k realizaci opatření
(záměrů) přispět. Jedná se kromě vlastních zdrojů subjektu, tedy rozpočtu obce, o následující zdroje:
1) Krajský rozpočet a vypisované grantové příležitosti;
2) Státní rozpočet (potažmo rozpočet organizačních složek státu) a státních fondů;
3) Strukturální fondy EU.

5.1 Priorita 1 - Technická vybavenost a další infrastruktura
Opatření 1.1

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení v délce 1 km

1) Integrovaný regionální operační program - výzva 53. Udržitelná doprava - integrované projekty
CLLD – 14. výzva MAS POHODA IROP – Bezpečnost dopravy II.
Předpokládané datum vyhlášení :

07/2020

Předpokládaná celková velikost projektu: 2,4 mil Kč
Dotační podpora:

95%

Vlastní zdroje žadatele: 5%
Podporované aktivity v rámci výzvy – zacílení podpory: Rekonstrukce, modernizace a výstavba
chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení + realizace
souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (veřejné osvětlení).

Opatření 1.2
Postupné investice do úsporného veřejného osvětlení
1) Program EFEKT 2017 – 2021 – realizace úspor energie – vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a
obchodu
1A Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Oprávnění žadatelé: obce
Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému
VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že
optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel a světelných zdrojů.
Dotace: max. 50%
Max. výše podpory: 2 mil. Kč
Momentálně není vyhlášená výzva – nutno sledovat
Opatření 1.3

Rekonstrukce bytového domu čp. 183

1) Integrovaný regionální operační program - Výzva č. 78
Cíl výzvy: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Výzva: průběžná – trvá do 29.11.2020
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(realizace projektu max. do 30. 6. 2023)
Podporované aktivity: Zateplení a výměna oken bytového domu, vč. výměny zdroje vytápění
bytového domu
Max. výše projektu:

90 mil. Kč

Dotace cca 42% (při dosažení energetických úspor min. 40%, nebo třídy B a lepší)
Opatření 1.4
Postupná rekonstrukce místního pohostinství
1) Podpora obnovy a rozvoje venkova – MMR
Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu
života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.
(dotační titul – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov)
Max. velikost projektu: 10. mil. Kč
Dotace:

70%

Momentálně není vyhlášená výzva (bývá prosinec – leden) – nutno sledovat

2) Program obnovy venkova – Dotační program Královéhradeckého kraje
Zaměření č. 1 – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura
Cílem je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel.
Max. velikost projektu:

1,5 mil. Kč

Dotace:

50%

Momentálně není vyhlášená výzva (bývá prosinec – leden) – nutno sledovat
Opatření 1.5

Příprava lokality pro výstavbu rodinných domů

1) Podpora bydlení – podprogram Technická infrastruktura
Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových
domů nebo rodinných domů.
Dotace je poskytována na pozemní komunikace – tj. místní komunikace a chodníky, dále na
vodovod – tj. rozvodné vodovodní sítě a kanalizaci – tj. rozvodné stokové sítě
Max. výše podpory je 80 tis. Kč na 1 zainvestovaný pozemek
Momentálně není vyhlášená výzva (bývá říjen – leden) – nutno sledovat

5.2 Priorita 2 – Děti, kultura, sport
Opatření 2.1
Výstavba multifunkčního hřiště za tělocvičnou
Podpora obnovy a rozvoje venkova – MMR
Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu
života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.
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(dotační titul – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku)


obnova nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť

Podporovány jsou akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního
rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné.
Max. velikost projektu: 2. mil. Kč
Dotace:

70%

Momentálně není vyhlášená výzva (bývá prosinec – leden) – nutno sledovat
Opatření 2.2
Postupná rekonstrukce přírodního kulturního střediska
Dtto jako opatření č. 1.4

5.3 Priorita 3 - Veřejná prostranství, životní prostředí
Opatření 3.1
Výsadba stromů v centru obce
1) Národní program Životní prostředí
Podpora komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích.
Max. velikost projektu:

250 tis. Kč

Dotace 100%
Momentálně je vyhlášená výzva č. 9/2019 (ukončení 31.8.2020)
Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.
Opatření 3.2

Výsadba stromů, zeleně, trvalek v obci

Stromy – dtto předchozí opatření;
Spojeno s revitalizací veřejného prostranství – výsadba květin, vč. pořízení mobiliáře – dotační
výzvy MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova – viz. opatření č. 1.4
Rovněž i dotační podpora KHK – viz. opatření č. 1.4
Opatření 3.3
Výsadba stromů v obecním lese
1) SZIF – Program rozvoje venkova 2014 – 2020 (do r. 2023)
Opatření 8.1.1. – Zalesňování a zakládání lesů
Momentálně není vyhlášená žádná výzva – nutno sledovat
(vyhlášená výzva je zaměřená jen na zalesnění zemědělské půdy – ne na lesní pozemky PUPFL)
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5.4 Priorita 4 - Spolková činnost, správa obce a cestovní ruch
Opatření 4.1
Pravidelná podpora všech spolků v obci
Na podporu některých akcí spolků lze čerpat z grantů KHK – momentálně není vyhlášená výzva –
nutno sledovat
Opatření 4.2

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH

Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí - Ministerstvo vnitra
prostřednictvím HZS ČR
Oprávněný žadatel – obce zřizující JPO V.
Výzva do 14.5.2020
Dotace až 70%
Mac. však 450 tis. Kč

Regionální rozvoj – Dotační program Královéhradeckého kraje
Zaměření: Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji –
dofinancování dotací ze státního rozpočtu – viz. dotace výše
Výzva do 6.7.2020

5.5 Priorita 5 – Ostatní záměry
Opatření 5.1

Digitální povodňový plán, lokální výstražný systém

1 Operační program životní prostředí
Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření
Podporovaná aktivita 1.4.3: Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a
výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.
Výzva běží do 7.5.2020 – Budou patrně další – nutno sledovat
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6 Finanční plán obce
Hlavní snahou Zastupitelstva obce Pohoří je udržet hospodaření obce jako v zásadě vyrovnané,
hospodařením spíše tvořit přebytek určený pro případné spolufinancování zásadních a pro obec
nejdůležitějších projektů, kterými jsou:










1.1 Rekonstrukce chodníku a veř. osvětlení v délce 1 km
1.3 Rekonstrukce bytového domu čp. 183
1.5 Příprava lokality pro výstavbu rodinných domů
2.1 Výstavba multifunkčního hřiště za tělocvičnou
3.1 Výsadba stromů v centru obce
3.2 Výsadba stromů, zeleně, trvalek v obci
3.3. Výsadba stromů v obecním lese
4.2 Pořízení dopravního automobilu pro JSDH
5.1 Digitální povodňový plán, lokální výstražný systém

Účelem finančního plánování a hospodaření však není tvorba přebytku za každou cenu, ale rozumné
využívání finančních prostředků pro všestranný rozvoj obce, podporu spolků, volnočasových aktivit a
možnosti využití aktuálních příležitostí v rámci různých dotačních programů.
Tabulka 25 – Finanční plán realizovaných opatření

rozpočet
obce
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Zdroje
Celkem

krajské národní Evropské
1 455 000 1 085 000
950 000
1 890 000
2 450 000 950 000
5 840 000
2 950 000
3 940 000
5 000 000
3 950 000
2 040 000

3 490 000
5 290 000
8 790 000
8 940 000
3 950 000
2 040 000

Realizovat jen
s dotační
podporou
*
*
*
*
*
*

* některá opatření budou realizována pouze za předpokladu obdržení dotace (např. 1.1, 1.3, 1.5, 2.1,
4.2, 5.1)

7 Podpora realizace programu
„Technická“ část SRP – tj. Podpora realizace programu stanoví způsob sledování realizace uvedených
Opatření (záměrů), vyhodnocování a aktualizace Strategie a sledování plnění stanovených
strategických cílů tak, aby se stala pružným nástrojem plánování dalšího rozvoje obce. Strategie byla
zpracována reálně s ohledem na rozpočtové a majetkové možnosti obce Pohoří.

7.1 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování
Odpovědnost za zpracování Strategie rozvoje obce Pohoří má starosta obce jako koordinátor všech
činností spojených s realizací a aktualizacemi Strategie. Koordinuje organizační kroky nezbytné pro
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rozjezd realizace Strategie a pro využívání Strategie k řízení rozvoje obce. Pracovní skupinou je
zastupitelstvo obce Pohoří, které se podílí také na stanovení konkrétního harmonogramu řízení a
organizace ve vazbě na realizaci aktivit. Občané jsou do tvorby Strategie zapojeni možností vyjadřovat
se k jejímu obsahu ve fázi tvorby, tedy před samotným schválením.
Dokument Strategie rozvoje obce Pohoří 2021-2026 s jeho aktualizacemi bude přístupný na obecním
úřadě Pohoří a na webových stránkách obce https://www.obecpohori.cz/.

7.2 Postup sledování a vyhodnocování realizace SRP –
monitoring strategie
Realizace Strategie se bude sledovat na zasedáních zastupitelstva obce, kde budou diskutovány kroky
k naplňování jednotlivých opatření (uskutečňování činností potřebných k naplňování strategických
cílů).
Podklady pro vyhodnocení naplňování Strategie bude podávat starosta obce, případně další
osoby/organizace, které za ně budou odpovídat.
Vyhodnocení naplňování Strategie bude provádět starosta obce Pohoří 1x ročně na zastupitelstvu
obce. Zastupitelstvo obce může stanovit plán činností pro její postupné naplňování, a to vždy na další
rok, může určit i odpovědnost za dílčí kroky a termíny pro vyhodnocení

Způsob aktualizace Strategie
Postup reakce na změny situace a na plnění Strategie bude následující:







Na základě ročního vyhodnocení realizace Strategie, pokud nastanou významné skutečnosti
ohledně realizace (např. na základě kontroly plnění cílů lze vypustit/upravit/doplnit jednotlivé
priority, cíle či opatření
ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Strategie a rozpočet obce bude Strategie
aktualizována
aktualizace bude provádět starosta obce Pohoří
aktualizace bude provedena formou přímé úpravy Strategie s uvedením termínu aktualizace a
vyznačením provedených změn
podněty ke změně pro aktualizaci se budou průběžně zaznamenávat.

Změnu Strategie musí schválit zastupitelstvo obce.
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