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V rámci Operačního programu Zaměstnanost uspěl Dobrovolný svazek obcí Mikroregion SeveroLanškrounsko s dotačním projektem „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace
veřejné
správy
v
DSO
Mikroregion
Severo-Lanškrounsko“
(reg.
č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007447). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
z Evropského sociálního fondu.
Projekt se zaměřuje zejména na zlepšení úrovně kvality strategického plánování v obcích
mikroregionu. Kvalitní strategické plánování může významně pomoci v běžném provozu úřadů a
rozhodování zastupitelstev prostřednictvím kvalitních rozvojových dokumentů zpracovaných pro
území obce. Jedná se o strategické plány rozvoje jednotlivých členských obcí mikroregionu a
v návaznosti na jejich vytvoření, respektive aktualizaci také doplnění stávajícího rozvojového
plánu svazku. Tyto dokumenty mohou při správné praxi zefektivnit vynakládání veřejných
prostředků na investice v obcích a racionalizovat dlouhodobé plánování, zejména v oblasti
investic.
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Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je
vymezen hranicí území obce. Zákon obce vymezuje principem 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, jakými jsou
strategický plán rozvoje obce či program rozvoje obce, které v delším časovém horizontu vytyčují
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. Z tohoto důvodu je pro obce vhodné střednědobé plánování
rozpočtových příjmů a výdajů, např. s využitím rozpočtového výhledu, který vypovídá o
budoucích potřebách obce a zdrojích jejich krytí.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Strategický plán rozvoje obce schválilo v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění zastupitelstvo obce.
Datum schválení: 26. 11. 2019
Číslo usnesení: 128/19
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I. ANALYTICKÁ ČÁST
1. Analýza obce
Charakteristika obce
1.1.1
1.1.1.1

Území
Poloha

Obec Čenkovice leží na úpatí Bukové hory (958 m. n. m.) 15 km severně od Lanškrouna.
Z Bukové hory za jasného letního dne spatříme nádhernou vyhlídku na Moravu i vzdálené
Jeseníky. Obec leží po obou březích potoka Čenkovičky, jejíž kolébka je na Bukové hoře.
Čenkovice leží v průměrné nadmořské výšce 670 m. n. m. a jsou roztroušeny od Bukové hory
západním směrem až k lesu k hranicím obce Bystřec. Pro chodce je třeba téměř 1,5 hodina, aby
celou vesnici prošel.

Obrázek 1 Vymezení katastrálního území obce

K 31. 12. 2017 mělo katastrální území rozlohu 597,43 ha. Největší plochu zabírá lesní pozemek
(213,67 ha) a trvalý travní porost (213,62 ha), což činí každý druh pozemku 35,8 % z celkové
výměry katastrálního území. Za nimi následuje orná půda 85,46 ha, což je 14 % z celkové plochy
katastrálního území.
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Celková výměra pozemku (ha)

597,43

Zemědělská půda

301,91

Orná půda (ha)

85,46

Chmelnice (ha)

0

Vinice (ha)

0

Zahrady (ha)

2,03

Ovocný sad (ha)

0,81

Trvalý trávní porost (ha)

213,62

Nezemědělská půda (ha)

295,52

Lesní pozemek (ha)

213,67

Vodní plocha (ha)

0,82

Zastavěná plocha a nádvoří (ha)

6,75

Ostatní plocha (ha)

74,28

Tabulka 1 Druhy pozemků v katastrálním území Čenkovice k 31. 12. 2017

1.1.1.2

Historické souvislosti

Místní jméno obce má původ v osobním jméně lokátora - zakladatele vsi a poprvé je zmiňována
jako Czunkendorf v donační listině Václava II., kterou roku 1304 daroval celé Lanškrounsko
Zbraslavskému klášteru.
V roce 1358 cisterciáci směnili své východočeské statky za příhodnější s litomyšlským biskupem
a v jeho rukou zůstaly Čenkovice až do roku 1409. V tomto roce biskup Jan Železný odtrhl oblast
kolem Jablonného nad Orlicí a zastavil ji šlechtici Janu Strýčkovi ze Střížkova. Mezi
zastavenými vesnicemi byly i Čenkovice, které jsou však uváděny spolu s Orličkami jako pusté.
Součástí této zástavy zůstaly Čenkovice do poloviny 15. století. Roku 1453 získal Jablonné i s
okolím od Anny ze Zásady, manželky lanšperského hejtmana Václava Pregera, tehdejší držitel
Lanšperska a Lanškrounska Zdeněk Kostka z Postupic. Od té doby sdílely Čenkovice své osudy
s dalšími vesnicemi na Lanškrounsku až do roku 1540. V této době Jan z Pernštejna zastavil
Lanškroun a jeho okolí Václavu Černohorskému z Boskovic, zatímco okolí Jablonného zůstalo
přičleněno k panství lanšperskému, které Pernštejn o čtyři roky později prodal Petru
Bohdaneckému. K opětovnému spojení obou částí do jednoho celku se sídlem v Lanškrouně
došlo až za Vratislava z Pernštejna roku 1564.
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Drsné podnebí panující v této podhorské vesnici, která je nejvýše položenou obcí v regionu, bylo
v minulosti velkým nepřítelem jejích obyvatel. Jak již bylo řečeno, Čenkovice se vylidnily a
zpustly už někdy na přelomu 14. a 15. století. Ani ve století následujícím nebyly osídleny nijak
hustě a větší část jejich okolí byla zalesněna. Teprve na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
16. století za Vratislava z Pernštejna získaly Čenkovice na atraktivitě i přes svůj podhorský ráz.
Mnozí obyvatelé z níže položených vesnic na panství, kteří žili v závislém postavení jako podruzi
či nádeníci na otcovských či sourozeneckých gruntech, se rozhodli zkusit své štěstí a
osamostatnit se na vlastní usedlosti.
Na podzim roku 1568 lanškrounský hejtman Adam Bukovský z Hustířan nechal v Čenkovicích
vyměřit půdu a pronajal ji osmi novým hospodářům, k nimž na začátku června následujícího
roku přibylo pět dalších. Toto dosídlování se setkalo s velkým zájmem.
Přesto nebyl život v této podhorské vesnici nijak snadný. Velmi podrobně nám přibližuje nelehké
životní podmínky jejích obyvatel vrchnostenský elaborát k revizitaci berní ruly, jež byla po
třicetileté válce podkladem pro zdanění poddanských usedlostí v celém království. Podle něj žilo
roku 1669 v Čenkovicích 13 chalupníků, 24 dalších hospodářů (nazývaných podle rozlohy
polností zahradníci) a dvě desítky bezzemků. Ovšem ani grunty chalupníků nebyly nijak velké.
Měřeno dnešními jednotkami drželi od tří do šesti hektarů polností, z nichž polovina zůstávala
ležet ladem. Zahradníci měli od jednoho do necelých tří hektarů a i oni obdělávali pouhou jejich
část. Obživu pak čenkovští nacházeli převážně v chudých řemeslech. Spřádání lněné příze a
tkalcovině se věnovala téměř polovina z nich, další pracovali se dřevem (necelá desítka lžíčařů,
truhlář, šindelář a rakvář) nebo nádeničili a konečně několika starým lidem nezbývalo než si
obstarávat jídlo žebrotou.
Navzdory tvrdému životu a tkalcovině jako hlavnímu zdroji obživy dosáhl počet obyvatel ve vsi
v následujících staletích jednoho z nejvyšších čísel v celém regionu. S patnácti stovkami obyvatel
se Čenkovice na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století řadily pouze za dvakrát
lidnatější Čermnou, Výprachtice s více než dvěma tisícovkami obyvatel a za Bystřec, který byl
jen o něco málo početnější.
Se zavedením mechanizace do spřádání lnu a tkaní však došlo v druhé polovině 19. století po
zrušení poddanství k velmi silné vystěhovalecké vlně, a to nejen do Ameriky, ale i do velkých
severoněmeckých měst jako byly Brémy, Brunšvik nebo Hamburg. Přestože v Čenkovicích
vznikly pro povzbuzení hospodaření spolky, jako byla Hospodářská jednota (Landwirtschaftliche
Verein), Lnářské družstvo (Flachsbaugenossenschaft, 1904) a založena byla Občanská záložna
(Bürgerliche Vorschußverein), poklesl v průběhu šesti desítek let (do roku 1930) počet obyvatel
v Čenkovicích o více než polovinu.
I na stávající obyvatele obce dolehla ve třicátých letech 20. století velká hospodářská krize, avšak
paradoxně právě podhorská poloha Čenkovic se ukázala být výhodou do budoucnosti. Čenkovičtí
totiž vsadili na turistický ruch.
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Svou činnost v obci zahájil spolek pro povzbuzení turistického ruchu (Fremdenverkehrsverein),
roku 1930 byl vybudován padesátimetrový plavecký bazén a především téhož roku převzal nad
obcí patronát německý spolek v Brně (Bund der Deutschen). Ten cílenou inzercí a zadáváním
reklam přivedl do Čenkovic řadu letních i zimních hostů převážně z Brna, ale i z jiných míst.
Od třicátých let se tak obec začala proměňovat v turistické a rekreační středisko, které je dnes
pojmem nejen v tomto regionu, ale i v celých východních Čechách.
Duchovní správa obce byla odnepaměti zajišťována z nedalekého Jablonného nad Orlicí. V době
pobělohorské byly Čenkovice spravovány až z děkanství v Ústí nad Orlicí, v roce 1663 ale byla
jablonská farnost obnovena a Čenkovice připadly opět do její kolatury. Z roku 1667 pochází
první zmínka o zdejším filiálním kostele sv. Vavřince. O sto let později (1767) dosáhli obyvatelé
vesnice zřízení lokalie, k níž patřily i Orličky a Valteřice. Roku 1782 byla zdejší lokalie povýšena
na samostatnou faru, k níž byly přiděleny Valteřice. V této době byl starý kostel stržen a v letech
1780 - 82 jej nahradil nový v barokním slohu, postavený díky financím knížete Aloise Josefa
z Lichtenštejna.
Po vyhlášení tolerančního patentu roku 1781 se projevilo, jak silně bylo ve zdejší obci
zakořeněno tajné nekatolictví. Osadníci evangelického vyznání, kteří později představovali asi
třetinu všech obyvatel, si ještě roku 1781 vybudovali svou modlitebnu, k níž byla roku 1881
přistavěna věž. V současnosti není kostelík využíván. Duchovní správu zajišťoval pastor z
nedaleké (Horní) Čermné a od roku 1882 působil v obci vlastní kazatel. Své zastoupení měli v
Čenkovicích i bratři ochranovské jednoty bratrské, jejichž duchovní správu zajišťoval kazatel z
Potštejna a později z ústeckého sboru. O školním vyučování slyšíme v Čenkovicích poprvé v
poslední čtvrtině 17. století. Poprvé je doloženo jméno učitele roku 1686. Toho roku se stal
kantorem Franz Peter a působil zde celých čtyřicet let až do roku 1726. Budovu školy nechal na
své náklady postavit kníže Jan Josef z Lichtenštejna roku 1834.

Obyvatelstvo
1.2.1 Demografická situace
K 31. 12. 2017 žilo v Čenkovicích 183 obyvatel. Nejvíce obyvatel měla obec v roce 1869, a to
1570 obyvatel, v této době to byla jedna z největších obcí v regionu – větší byla např. Čermná,
Výprachtice a Bystřec. Postupně docházelo k poklesu počtu obyvatel a v roce 1930 již žilo v obci
714 obyvatel. Po zrušení poddanství ve druhé polovině 19. století došlo k velkému odlivu a
migraci (Amerika, Německo atd.).
Národnostní charakter Čenkovic byl vždy smíšený, s německou převahou. Ve třicátých letech
20. století představovala česká menšina asi pětinu z celkového počtu obyvatel. Po druhé světové
válce byli němečtí usedlíci z obce odsunuti a obec dosídlena z vnitrozemí.
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Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1869 – 2017 znázorňuje následující graf:
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Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v obci Čenkovice v letech 1869 - 2017
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Graf 2 Vývoj počtu obyvatel v obci Čenkovice 2007 - 2017

K 31. 12. 2013 byl průměrný věk obyvatel obce 40,5 let. Průměrný věk obce Čenkovice obyvatel
stále stoupá a k 31. 12. 2017 byl průměrný věk již 44,0 let. Za poslední 4 roky vzrostl průměrný
věk obyvatel o téměř 8,5 %.
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V Čenkovicích se narodilo v letech 2007 – 2017 celkem 21 dětí. Nejvíce dětí se narodilo v roce
2008, 2011 a 2015 (4 děti za rok), naopak v roce 2012 a 2014 se nenarodilo žádné dítě. V tomto
období (2007 – 2017) zemřelo v obci celkem 20 obyvatel. V roce 2007 a 2009 zemřelo nejvíce
lidí (4 osoby za rok), v roce 2015 v obci nikdo nezemřel.

Pohyb obyvatel (živě narození/zemřelí) 2007-2017
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Graf 3 Počet živě narozených a zemřelých v obci Čenkovice v letech 2007 - 2017

V obci Čenkovice je migrační situace celkem stabilní. Období, kdy je více přistěhovalých, se
střídají s obdobími, kdy je méně vystěhovalých a naopak. Ve sledovacím období (2007 – 2017)
se tak přistěhovalo 61 obyvatel a odstěhovalo 74 obyvatel. Stav pohybu obyvatel (přistěhovalí /
vystěhovalí) za období 2007 – 2017 je tedy celkem mínus 13 obyvatel.
Vývoj pohybu obyvatelstva počtu přistěhovalých a vystěhovaných názorně vyjadřuje následující
graf:

Pohyb obyvatelstva (přistěhovalí/vystěhovalí)
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Graf 4 Počet přistěhovalých a vystěhovalých v obci Čenkovice v letech 2007 – 2017
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Celkový přírůstek / úbytek obyvatel v obci je zobrazen v grafu níže:

Celkový přírůstek/úbytek obyvatel v letech 2007 - 2017
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Graf 5 Celkový přírůstek / úbytek obyvatel v obci Čenkovice v letech 2007 – 2017

Struktura obyvatel dle věku v letech 2007 - 2017
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Graf 6 Věková struktura obyvatel obce Čenkovice v letech 2007 - 2017
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Věková struktura obyvatel obce Čenkovice se v průběhu sledovaných let mírně mění. Počet
obyvatel ve věku 0 – 14 let zůstává zhruba stejný (kolem 25 osob), naopak se mění počet lidí ve
věku 15 – 64 let, kdy se počet osob v této skupině postupně mírně snižuje a naopak narůstá počet
obyvatel ve věku nad 65 let.
Skupina osob v produktivním věku, tj. 15 – 64 let tvořila v roce 2007 z celkového počtu obyvatel
obce 76 %, v roce 2017 to bylo 67 %. Naopak osoby nad 65 let tvořily v roce 2007 9%
obyvatelstva obce, zatímco v roce 2017 již to bylo o 10 % více, tedy 19 % obyvatelstva. Jak již
bylo zmíněno, nejmladší populace 0 – 14 let zůstává víceméně stejná. V roce 2007 tvořila 15 %
obyvatelstva obce a v roce 2017 to bylo 14 % obyvatelstva.
Ještě v roce 2001 tvořilo věkovou skupinu nad 65 let pouze 8,5 % obyvatelstva obce, což je
přiměřená situace. Postupně ale dochází ke stárnutí obyvatelstva, což vede k tomu, že v současné
době patří do skupiny lidí nad 65 let stále větší počet osob. Stárnutí populace je problematika,
která se týká nejen celé republiky, ale i obce Čenkovice. Z tohoto hlediska jsou služby pro seniory
jednou z významných oblastí, na které by se měla obec v budoucnu zaměřit.
Změny ve věkové struktuře obyvatel obce mezi lety 2007 – 2017 jsou patrné z následujících
grafů:
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Graf 7 Podíl základních věkových skupin na celkovém počtu obyvatel obce Čenkovice v letech 2007 a 2017

Ze vzdělanostní struktury obce Čenkovice k 26. 3. 2011 (Sčítání lidu, domů a bytů) vyplývá, že
největší skupinu (47%) tvoří lidé se středním vzděláním včetně vyučení bez maturity, za nimi
(30%) následuje skupina se základním vzděláním (včetně neukončeného). Úplné střední vzdělání
má 12 % a vysokoškolské vzdělání 7 % obyvatelstva obce. Z výše uvedeného vyplývá, že
vzdělanostní struktura obyvatelstva nemá právě pozitivní vývoj.
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Vzdělanostní struktura obyvatel v roce 2011
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Graf 8 Vzdělanostní struktura obyvatel obce Čenkovice (r. 2011)

1.2.2 Sociální situace
Sociální situace v Čenkovicích je stabilizovaná. Základní problematické sociální situace jsou
řešeny v rámci obecního úřadu, případně spolků působících v obci.
Dle údajů ČSÚ se v roce 2011 v obci hlásilo k české národnosti 115 obyvatel, ke slovenské
národnosti 3 obyvatelé a k polské národnosti rovněž 3 obyvatelé. 47 obyvatel neuvedlo svoji
národnost.

Podíl národnostních skupin v obci Čenkovice
v roce 2011

neuvedeno
28%
česká
68%

polská
2% slovenská
2%

Graf 9 Podíl národnostních skupin v obci Čenkovice v r. 2011
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1.2.3 Spolková činnost
V obci Čenkovice působí několik spolků, které spojují své členy, ale i další obyvatele obce. Tyto
spolky pořádají různé kulturní, společenské a sportovní akce. Jedná se o tyto spolky:


SDH Čenkovice – Sbor dobrovolných hasičů Čenkovice
Nejstarším čenkovickým spolkem se roku 1877 stal sbor dobrovolných hasičů (Verein
der freiwilligen Feuerwehr). V dnešní době čítá tento sbor 35 členů. Členové sboru
dobrovolných hasičů se účastní různých školení, cvičení a soutěží v požárním sportu, ale
jsou rovněž nápomocni při zajišťování bezpečnosti v obci (pomoc při hašení požárů atd.).
Každoročně pořádají pouťové odpoledne, při které předvádějí ukázky své činnosti.
V minulých letech byla významnou součástí spolkové činnosti práce členů Sboru
dobrovolných hasičů s mládeží, kdy se děti účastnily soutěží v požárním sportu a
dosahovaly velmi dobrých výsledků. V posledních letech však již práce s mládeží v rámci
požárního sportu bohužel není v obci vyvíjena.



TJ Čenkovice z. s.
Tradice tělovýchovné jednoty Sokol sahá v Čenkovicích až do roku 1950. TJ Čenkovice
provozuje v obci sjezdovku, ubytování a vlek TJ Čenkovice a zabývá se rovněž
hostinskou činností. Spravuje také sportovní areál, který je ve vlastnictví obce. Tento
spolek organizuje různé sportovní, kulturní a společenské akce, např. turnaj v malé
kopané, lyžařské závody, pálení čarodějnic, burčákové hody atd. Spolek má
v současnosti 40 členů.

Hospodářství
1.3.1 Ekonomická situace
K 31. 12. 2017 bylo v obci Čenkovice celkem registrováno 49 ekonomických subjektů, z toho
30 bylo podniků se zjištěnou aktivitou.
Registrovaných fyzických osob je v obci 36, z toho 20 je aktivních. Právnických osob
registrovaných je 13, z toho 10 je ekonomicky aktivních.
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že z aktivních podniků převládají fyzické osoby podnikající dle
živnostenského zákona, za nimi následují obchodní společnosti.
Dle druhu činnosti převažuje z aktivních podniků průmysl, za nimi je stavebnictví následované
velkoobchodem a maloobchodem; opravy a údržba motorových vozidel.
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Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

49

30

Fyzické osoby

36

20

Fyzické osoby podnikající dle
živnostenského zákona

32

17

Fyzické osoby podnikající dle
jiného než živnostenského
zákona

2

2

Zemědělští podnikatelé

2

1

Právnické osoby

13

10

Obchodní společnosti

7

6

Akciové společnosti

údaj není k dispozici

údaj není k dispozici

Družstva

údaj není k dispozici

údaj není k dispozici

Období 31. 12. 2017

Tabulka 2 Přehled podnikatelských subjektů podle právní formy k 31. 12. 2017

Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

49

30

Zemědělství, lesnictví,
rybářství

5

2

Průmysl celkem

9

8

Stavebnictví

9

7

Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

7

4

Ubytování, stravování
a pohostinství

7

2

Období 31. 12. 2017

Profesní, vědecké a technické
činnosti

1

17

-

Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení

2

2

Kulturní, zábavní a rekreační
činnosti

5

2

3

3

Ostatní činnosti

Tabulka 3 Přehled podnikatelských subjektů podle převažující činnosti k 31. 12. 2017

1.3.2 Trh práce
K 31. 7. 2018 byla míra nezaměstnanosti v České republice 3,1 %, v Pardubickém kraji byla míra
nezaměstnanosti ještě o trochu nižší (2,0 %).
Na Úřadu práce byl k výše uvedenému datu evidován 1 dosažitelný uchazeč z obce, podíl
nezaměstnaných osob v obci byl k 31. 7. 2018 celkem 0,81 %. V obci byla 4 volná pracovní místa.

Obrázek 2 Mapa podílu nezaměstnaných na obyvatelstvu v jednotlivých krajích ČR, okresech a obcích s rozšířenou působností
Pardubického kraje
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Rok

Dosažitelní uchazeči
15 -64 let

Podíl nezaměstnaných
osob

Volná místa

2014

5 339

5,80%

1 197

2015

4 204

4,60%

1 424

2016

3 242

3,60%

2 539

2017

2 059

2,30%

3 954

Tabulka 4 Podíl nezaměstnaných osob v okrese Ústí nad Orlicí (2014 – 2017)

Rok

Dosažitelní
uchazeči
15 -64 let

Počet obyvatel ve
věku 15-64 let

Podíl nezaměstnaných
osob

Pracovní místa
v evidenci úřadu
práce

2014

14

132

10,61 %

12

2015

14

133

10,61 %

14

2016

8

131

6,02 %

4

2017

5

123

3,82 %
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Tabulka 5 Podíl nezaměstnaných osob v obci Čenkovice (2014 – 2017)

Počet dosažitelných uchazečů, tedy osob, které jsou v brzké době schopni a ochotni nastoupit do
zaměstnání, se v okrese Ústí nad Orlicí během let 2014 – 2017 snížil o 3280 osob. Počet uchazečů
přepočtený na jedno volné pracovní místo v roce 2014 bylo 4,4, přičemž v roce 2017 se již se
jednalo pouze o 0,5 uchazeče na jedno volné pracovní místo. V současné době mají
zaměstnavatelé velký problém při obsazování nových pracovních pozic. V obci bylo k 31. 12.
2017 celkem 5 dosažitelných uchazečů (15 – 64 let) a 15 pracovních míst v evidenci úřadu práce.
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání (tj. obyvatel ve
věku 15 – 64 let) se stále snižuje, zároveň klesá i podíl nezaměstnaných osob v obci. V roce 2014
byl podíl nezaměstnaných osob 10,61 % a v roce 2017 to bylo již jen 3,82 %.
Dle výsledků ČSÚ vyjíždělo v roce 2011 (do této doby byla prováděna statistika) do zaměstnání
či do školy 40 obyvatel. Do zaměstnání dojíždělo 25 obyvatel, z toho do jiné obce okresu
dojíždělo 15 lidí, do jiného kraje 2 lidi a do zahraničí 1 člověk. Jelikož v obci není škola, do škol
mimo obec vyjíždělo všech 15 školáků. Děti navštěvují základní školu v Orličkách, kde je pouze
1. stupeň ZŠ, dále základní školu ve Výprachticích a základní školu v Jablonném nad Orlicí. Na
střední školu dojíždějí žáci především do Lanškrouna, Letohradu, Žamberku, Ústí nad Orlicí,
Pardubic.
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Mezi hlavní zaměstnavatele v nejbližším okolí patří společnosti sídlící v obcích a městech
v blízkosti Čenkovic, např. Formplast Purkert s.r.o. (Bystřec), Schulte Automotive Wiring s.r.o.
(Jablonné nad Orlicí), LUX spol. s r.o. (Jablonné nad Orlicí), Isolit-Bravo, spol. s r.o. (Jablonné
nad Orlicí), Dřevotvar družstvo (Jablonné nad Orlicí) a dále společnosti sídlící v Lanškrouně AVX Czech Republic s.r.o., SCHOTT CR, s.r.o., Schaeffler Production CZ s.r.o., Forez s.r.o.,
fortell s.r.o. nebo např. OEZ s.r.o. (Letohrad).

1.3.3 Cestovní ruch
Čenkovice leží v malebném údolí pod Bukovou horou (958 m. n. m.) a pro svoji nadmořskou
výšku jsou vyhledávaným střediskem horské turistiky a především zimních sportů. Lyžařský
areál Čenkovice je jedním z největších lyžařských center v Pardubickém kraji a patří mezi
lokality s nejčistším ovzduším. V zimě nabízí skiareál svým návštěvníkům 65 km upravovaných
běžeckých tratí (tratě jsou označované jako zelená, modrá a červená) a 5 sjezdovek – Svitavská
(délka 950 m), Třebovská (délka 1000 m), Čenkovická (délka 400 m), Vigona (délka 430 m) a
Nad Parkovištěm (380 m). V zimě v areálu fungují rovněž lyžařské školy, KIDS PARK
s provazovým vlekem, snowpark, půjčovny a servisy.
V letních měsících jsou Čenkovice výchozím bodem pro různé výlety, ať už pro turisty či pro
cyklisty. Obcí vede cyklotrasa č. 4071 (Kladské sedlo – Mlýnický Dvůr – Čenkovice –
Červenovodské sedlo – Suchý vrch – Bouda - Mladkov – Čihák – Zemská brána – Velká Deštná
– Šerlich – Čihalka), cyklotrasa č. 4072 (Nad Čenkovicemi – Bystřec – H. Čermná – D. Čermná
– Letohrad – Potštejn) a cyklotrasa č. 4069 (Klášterec n. Orlicí – Pastviny – Nekoř – Těchonín –
Jamné n. Orlicí – Čenkovice – Červenovodské sedlo – Červená Voda – Králíky). Obcí vede
modrá turistická značka. Po modré dorazíme do Čenkovic z Jablonného nad Orlicí a dále
pokračujeme směrem na Bukovou horu. Výchozím místem pro cyklotrasu č. 4222 je trasa Nad
Čenkovicemi (zde křížení s trasou 4069).
Nejznámější turistickou trasou v Orlických horách je Jiráskova horská trasa, která vede turisty
prakticky po celém hlavním hřebeni včetně Suchého vrchu. Je značena červenou turistickou
značkou. Cesta, která spojuje nejkrásnější části Orlických hor, byla vyznačena roku 1921 a
pojmenována na počest spisovatele Aloise Jiráska. Tato stezka je vyhledávána jak turisty
v letním období, tak i běžkaři v zimě. Délka trasy je 67 km.
Z rozcestí v nevelké vzdálenosti východně od vrcholu Bukové hory jsou vedeny tyto pěší trasy:
modrá přes vrchol do Jablonného nad Orlicí, modrá do Lanškrouna, zelená do Lanškrouna a
zelená na Suchý vrch. Západním a jižním svahem je vedena červeně značená cyklistická trasa
4071.
Dominantu obce tvoří kostel sv. Vavřince, který byl vystavěn v roce 1782 jako náhrada za
původní dřevěný kostelík. Kostel leží v centru obce, naproti obecnímu úřadu a v těsné blízkosti
návsi a autobusové zastávky. Velkou opravu prodělal kostel v roce 2017.
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1.3.3.1 Ubytovací zařízení
V roce 2017 bylo dle statistických údajů ČSÚ na území obce Čenkovice provozováno celkem 10
hromadných ubytovacích zařízení (3 penziony, 4 turistické ubytovny a 3 ostatní hromadné
ubytovací zařízení) se 119 pokoji a s celkem 523 lůžky. V obci je celkově velké množství
ubytovacích kapacit – ať už v hromadných ubytovacích zařízeních, tak i v soukromí (chaty,
chalupy, penziony). Největším ubytovacím zařízením je hotel Atlas s kapacitou 160 lůžek, chata
Vigona s kapacitou 45 lůžek a Chata pod sjezdovkou s kapacitou 52 lůžek.

Přehled počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
2013 - 2017

Rok

Hosté
celkem

Přenocování
celkem

v tom

rezidenti

nerezidenti

Průměrný
počet
přenocování
(noci)

v tom

rezidenti

nerezidenti

2013

5105

4879

229

19448

18675

773

3,8

2014

3924

3826

98

14870

14506

364

3,8

2015

4991

4729

262

17518

16663

855

3,5

2016

5912

5701

211

21169

20642

527

3,6

2017

6003

5698

305

19058

18286

772

3,2

Tabulka 6 Přehled počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v obci Čenkovice 2013 - 2017

1.3.3.2 Infrastruktura pro cestovní ruch
V obci Čenkovice není žádné informační centrum. Na obecním úřadě jsou však k zakoupení
magnetky a turistické vizitky, dále jsou zde volně k dispozici různé mapy a Turistické noviny.
Další informace lze získat na webových stránkách obce, kde jsou zveřejňovány kulturní a
sportovní akce v obci a okolí.
V Čenkovicích fungují celoročně dvě stravovací zařízení – Chata pod sjezdovkou a občerstvení
Na Hřišti. V zimním období je navíc v lyžařském areálu v provozu jídelna a Apréski bar.
Mezi turistické cíle v Čenkovicích patří Buková hora (958 m. n. m.) – ta je dominantou celého
areálu. Svůj název získala díky rozsáhlému porostu bučin, které rostou zejména na
jihovýchodním svahu hory. Přes vrchol Bukové hory vede zelená běžecká trať. Za dobrého
počasí je možné spatřit masiv Orlických hor, Králický Sněžník, Polabí, Českomoravskou
vrchovinu i hřebeny Krkonoš. Buková hora je tak příjemným cílem pro turisty z Čenkovic a
okolí.
21

V blízkosti Čenkovic se nachází Červenovodské sedlo (810 m. n. m.) ležící mezi Prostředním
vrchem a kopcem Na Planiskách, prochází tudy modrá a zelená turistická značka. Po těchto
značkách se můžete dostat z Čenkovic přes Bukovou horu na Suchý vrch a k tvrzi Bouda. Vede
tudy také hlavní tah Hradec Králové – Ostrava.
Dalším výletním bodem je Suchý vrch (995 m. n. m.), odkud je krásný výhled do okolí. Stojí zde
Kramářova chata a rozhledna (v minulosti sloužila jako vodárenská věž).
V blízkosti Suchého vrchu se nachází tvrz Bouda. Toto největší muzeum československého
opevnění přímo v dělostřelecké tvrzi je přístupné od května do října a nabízí dva typy
prohlídkových okruhů. Pět objektů, propojených podzemními chodbami, bylo postaveno
v nejvyšším stupni odolnosti. Přesto během 50. let tvrz téměř podlehla devastaci. Obrat nastal po
roce 1989 také zásluhou mnoha dobrovolníků, kteří se dosud aktivně podílejí jak na chodu
muzea, tak i na přípravě řady akcí pro veřejnost.

Infrastruktura
1.4.1 Technická infrastruktura
Obec Čenkovice není dostatečně vybavena technickou infrastrukturou. Obcí prochází vodovod,
který je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., a primární
elektrické vedení. Kanalizace je částečná (centrum obce). Plynovod v obci není. Obec není
vlastníkem veškerých komunikací, komunikace jsou rovněž ve vlastnictví soukromých osob a
státu. Obec má zpracován pasport pozemních komunikací. Středem obce prochází silnice č.
III/31118.

1.4.1.1 Zásobování vodou
V Čenkovicích byl v roce 1979 vybudován veřejný vodovod v rámci akce „Z“. Vlastníkem a
provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Počet
zásobovaných trvale bydlících obyvatel je 182, počet přípojek 172, počet zásobovaných
rekreantů 450.
Voda z prameniště Čenkovice je gravitačně dopravována do vodojemu. Ze studny s pramenní
jímkou je voda čerpána. Vodojemem je gravitačně zásobováno spotřebiště. Na zásobovacím řadu
se nachází redukční šachta, která upravuje provozní tlak, jedná se tedy o vodovod vyššího a
nižšího tlakového pásma.
Zdrojem vody je prostorově diferencovaná zvodeň, vázaná na kvartérní sedimenty a pásmo
připovrchového rozpojení puklin krystalinických hornin hydrogeologického rajónu 642
Krystalinikum Orlických hor.
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K současným zdrojům byl vybudován rezervní zdroj vody vrt CV-1 hluboký 60 metrů na p. č.
st. 381 k.ú. Čenkovice s vydatností 2 l/s.
Je zde podzemní vodojem o objemu 100 m3, který se nachází při státní silnici Jablonné nad Orlicí
– Červená Voda. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1979. Ve vodojemu je prováděna
chlorace.
Celková délka vodovodní sítě bez přípojek je 5,607 km. Potřeba požární vody je zajištěna
z vodovodu.
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní – jedná se o cca 1 020
rekreantů. Jedná se o šachtové studny, v poslední době přibývají vrtané studny.

1.4.1.2 Kanalizace
V roce 2004 byla v obci Čenkovice zprovozněna nová kanalizace zakončená čistírnou odpadních
vod s vyústěním do vodního toku Bystřec. Byla vybudována gravitační splašková kanalizace
(plast) v délce 208 m včetně ČOV o kapacitě 100 EO. V roce 2014 bylo dobudováno dalších 306
m gravitační splaškové kanalizace (plast). Majitelem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec
Čenkovice. V obci Čenkovice je v současné době 26 kanalizačních přípojek – 2 bytovky s 28
obyvateli, 10 domů s 32 obyvateli, 11 rekreačních objektů, obecní úřad, obchod, fara. V době
velké návštěvnosti obce (zima – léto) je kapacita ČOV nedostačující, což by chtěla obec
v budoucnu řešit.

1.4.1.3 Zásobování elektrickou energií
Provozovatelem energetického systému je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Zásobování obce
Čenkovice elektrickou energií je řešeno z vrchního vedení systémem 22 kV, odbočkami z vedení
VN 290, výkonově zajištěného z transformovny 110/22 kV Jablonné nad Orlicí.
Rozvod VN systému je převážně proveden nadzemním vedením. Podzemní kabelový rozvod VN
systému je uplatněn u TS 1557, který je součástí lokality v jihovýchodní části obce. V současné
době se podílí na zásobování elektrickou energií obce sedm el. stanic (TS) 22/0,4 kV
s instalovaným transformačním výkonem 3140 kVA. Šest TS, které jsou v majetku společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., zajišťuje odběr obyvatelstva a služeb instalovaným transformačním
výkonem 2890 kVA. Podnikatelský odběr zajišťuje TS 1311 transformačním výkonem 250 kVA.
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Přehled stávajících TS je uveden v následující tabulce:
Číslo
TS

Název

Druh TS

Transformáto
r v kVA

Majitel

zděná

250

ČEZ

40

Čenkovice - obec

354

Čenkovice - vodárna

2 sl. - betonová

100

ČEZ

405

Čenkovice – lyž. vlek lok.
Česká Třebová

2 sl. - betonová

400

ČEZ

1307

Čenkovice – lyž. vlek TJ
Svitavy

zděná

2 x 630

ČEZ

1311

Čenkovice – Fygr

2 sl. - betonová

250

cizí

1101

Čenkovice – seník

2 sl. - betonová

250

ČEZ

1557

Čenkovice - ZTV

kabelová

630

ČEZ

2890/250

ČEZ / cizí

1354

kabelová

Instalovaný transformační výkon v kVA
Tabulka 7 Přehled stávajících elektrických stanic v obci Čenkovice

1.4.1.4 Plynofikace
V Čenkovicích není zavedena plynofikace. V současné době ani není uvažováno o zavedení
plynofikace v obci.

1.4.1.5 Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení bylo v obci vystavěno v 60. letech 20. století. Trasa veřejného osvětlení byla
postupně prodlužována (rozšiřována), naposledy v roce 2016. Veřejné osvětlení bylo navíc v
roce 2016 opraveno, včetně výměny některých sloupů a světelných bodů. V současné době má
veřejné osvětlení 48 světelných bodů.

1.4.1.6 Nakládání s odpady
Svoz směsného komunálního odpadu v obci zajišťuje společnost EKOLA České Libchavy s.r.o.
Svoz probíhá v letním období 1 x za 14 dní, v zimním období jednou za týden. Svoz tříděného
odpadu zajišťuje společnost Komunální služby s.r.o. Jablonné nad Orlicí.
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1.4.2 Dopravní infrastruktura
Obec protíná silnice III/31118 a je přístupná z hlavního tahu I/11 (Hradec Králové – Ostrava) a
I/43 (Brno – Letovice – Svitavy – Lanškroun – Králíky - Polsko). Silnice I/11 prochází
katastrálním územím obce.
Dále jsou v obci komunikace místního charakteru a účelové komunikace.

Napojení přes

Vzdálenost
(km)

Označení

obec Čenkovice

0

III/31118

Brno-Letovice-SvitavyLanškroun-Štíty

obec Výprachtice

10

I/43

Hradec Králové –
Vamberk – Šumperk –
Bruntál, Opava, Ostrava –
Mosty u Jablunkova

Jablonné nad
Orlicí

1

I/11

Označení komunikace

Tabulka 8 Napojení obce na hlavní silniční tahy

Obcí neprochází železnice. Nejbližší železniční stanice je v Jablonném nad Orlicí (8 km).
Nejbližší napojení celostátní železnice na mezinárodní koridor je ve stanici Česká Třebová (33
km).
Obcí prochází cyklotrasy č. 4071, 4072 a 4069. Obcí vede modrá turistická značka. V lyžařském
areálu jsou tři běžecké tratě (označované jako zelená, modrá a červená).

1.4.2.1 Místní komunikace
Jak již bylo uvedeno výše, od jihu směrem na sever prochází obcí komunikace III/31118. Tato
komunikace umožňuje obsluhu objektů a navazují na ni další komunikace. Východní a západní
část obce spojuje místní komunikace, která umožňuje dopravu po celé délce obce (od horní
rekreační oblasti po dolní rekreační oblast). Na tuto hlavní komunikaci navazují další
komunikace různých délek a parametrů. Komunikace spojující východní a západní část obce je
na východě zakončena lesním porostem a na západě taktéž. V lyžařské oblasti na horním konci
obce je celoročně povolen vjezd pouze vozidlům s povolením Obecního úřadu Čenkovice.
V okrajových částech obce mají komunikace charakter cest se zpevněným nebo nezpevněným
povrchem bez chodníků v šířce kolem 2,5 - 3 m vycházející z terénních podmínek a fixované
zástavbou.
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Kvalita krytů vozovek je různá, od živičných po nezpevněné cesty.
Mezi místní komunikace patří i několik bývalých a současných polních cest, které umožňují
přístup k objektům či zemědělské půdě mimo souvislou zástavbu obce. Přehled místních
komunikací je vyobrazen v pasportu pozemních komunikací, který má obec zpracovaný.

1.4.2.2 Komunikace pro pěší
Většina místních komunikací je charakteru zklidněných komunikací se smíšeným pěším a
motorovým provozem. Chodníky v obci nejsou vybudovány. Z důvodů terénních a kompaktní
zástavby existuje v obci několik pěších spojení v samostatných trasách, které umožňují zkrácení
cest. V návaznosti na vyhledávanou turistickou oblast jsou řešeným územím vedeny turistické
trasy. Síť turistických cest je značena tradičním pásovým značením.

1.4.2.3 Statická doprava
K parkování a odstavování vozidel je vhodné náměstíčko u zastávky u obecního úřadu a dále
velké parkoviště v rekreační oblasti v horní části obce. Toto parkoviště patří obci a v zimě slouží
především k parkování vozidel lyžařů a návštěvníků lyžařského areálu. V lyžařském areálu je
ještě menší obecní parkoviště, rovněž slouží především návštěvníkům v zimním období (lyžaři).
Další možností parkování je parkoviště naproti bývalé restaurace U Václava v centru obce a pro
nakupující je určeno parkoviště u obchodu Jednoty. Možnost stání je rovněž u budovy obecního
úřadu (cca 4 stání).
V obci je poměrně velké množství garážového stání na soukromých pozemcích. Po garážovém
stání je stále větší poptávka, ke které přispívají velkou mírou i rekreanti (majitelé chat a chalup).
V budoucnu by chtěla obec řešit navýšení kapacity parkovacích míst.

1.4.3 Dopravní obslužnost
Dopravní dostupnost obce je z hlediska širších vztahů zajištěna silnicí I/11 Hradec Králové –
Ostrava, která vede přes katastrální území obce Čenkovice (vzdálena 1 km od centra obce) a dále
silnicí I/43 (Brno – Svitavy - Lanškroun), kde na ni v Lanškrouně navazuje silnice II/311 a na ni
dále silnice III/31118 vedoucí přímo do Čenkovic.

1.4.3.1 Železniční doprava
Jak již bylo uvedeno výše, obcí neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční zastávka
je v Jablonném nad Orlicí (8 km) a v Lanškrouně (15 km). Stanice Česká Třebová, která je
napojena na mezinárodní koridor, je vzdálena 33 km, kam se dá dojet vlakem z Lanškrouna za
cca 18 minut.
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1.4.3.2 Autobusová doprava
V Čenkovicích funguje pravidelná veřejná hromadná doprava silniční, tj. autobusová. Tu
zajišťuje společnost ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
V obci jsou tři autobusové zastávky a vedou zde tyto trasy: Jablonné nad Orlicí – Výprachtice
(linka 700964 3, 700964 5, 700964 7, 700964 9, 700964 11, 700964 13, 700964 19, 700964 21)
a Výprachtice – Jablonné nad Orlicí (linka 700964 8, 700964 10, 700964 12, 700964 13, 700964
14, 700964 16).
Nejvíce se z Čenkovic cestuje do Jablonného nad Orlicí, kde je nejbližší návaznost na vlak a další
autobusové spoje, a dále z Čenkovic ve směru na Lanškroun. Děti nejvíce dojíždějí do základní
školy do Výprachtic, do Orliček a do Jablonného nad Orlicí. Frekvence dojíždění do škol je
dobrá, např. odpoledne z Výprachtic jezdí autobusy téměř každou hodinu.
Obec hodnotí dopravní obslužnost jako nedostatečnou, a to především v souvislosti
s autobusovou dopravou.

Vybavenost
1.5.1 Bydlení
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo v Čenkovicích celkem 151 bytů, z toho 70
obydlených a 81 neobydlených. Jako příčina 81 neobydlených bytů bylo uvedeno, že 71 bytů
slouží k rekreaci, 2 jsou nezpůsobilé k bydlení a u 1 bytu proběhla změna uživatele.
V roce 2011 bylo z celkového počtu 151 bytů 40 bytů ve vlastním domě, 2 byty byly v osobním
vlastnictví, 17 bytů bylo nájemních (vlastník obec) a 4 byty byly družstevní.
V roce 2011 se v obci nacházelo celkem 118 domů, z toho 112 bylo rodinných domů a 3 byly
bytové domy. Obydlených domů bylo 44, neobydlených domů s byty bylo 73 a existovalo 1
neobydlené ubytovací zařízení bez bytů.
Obec má k dispozici omezený počet pozemků, které jsou v územním plánu vymezeny pro rodinné
bydlení – lokalita směrem ke křižovatce na Jablonné nad Orlicí.

1.5.2 Školství a vzdělávání
O školním vyučování v Čenkovicích se historie zmiňuje až od konce 17. století. Poprvé je
doloženo jméno učitele roku 1686. Toho roku se stal kantorem Franz Peter a působil zde celých
čtyřicet let až do roku 1726. Budovu školy nechal na své náklady postavit kníže Jan Josef z
Lichtenštejna roku 1834. Do roku 2003 fungovala v obci malotřídka pro první až čtvrtý ročník
(společně pro obec Čenkovice a obec Orličky).
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V obci byla rovněž mateřská škola, která byla zrušena v roce 2003. V současné době není v obci
žádné školské ani předškolní zařízení. Na základě uzavřené dohody mezi obcí Čenkovice a obcí
Výprachtice o vytvoření společného školského obvodu základní školy a mateřské školy jsou
Čenkovice částí školského obvodu základní školy a mateřské školy Výprachtice.
Žáci dojíždějí do základní školy do Výprachtic, do Orliček a do Jablonného nad Orlicí. Střední
školu navštěvují žáci v především Lanškrouně, v Letohradě, Žamberku, Ústí nad Orlicí, případně
v jiných městech v Pardubickém kraji.

1.5.3 Zdravotnictví
V obci není žádné zdravotnické zařízení, občané navštěvují lékaře v sousedních obcích,
především ve Výprachticích, Bystřeci a Jablonném nad Orlicí. Za ostatními specializovanými
lékaři a lékařskými obory dojíždějí občané do Lanškrouna, Červené Vody, Letohradu, Žamberku
či Ústí nad Orlicí. Nejbližší nemocnice je v Ústí nad Orlicí a Šumperku.
V obci je stanice Horské služby, která v případě potřeby ošetří akutní případy, ať už se jedná o
občany obce, rekreanty či návštěvníky obce. Zdravotnická záchranná služba přijíždí do obce
z Lanškrouna.
Z pohledu dostupnosti musíme hodnotit základní zdravotní péči jako nedostatečnou.

1.5.4 Sociální péče
Podmínky pro život seniorů jsou v obci obtížné. V případě potřeby dojíždí do Čenkovic
pečovatelská služba z Jablonného nad Orlicí. Nejbližší pobytové zařízení (pečovatelská služba)
je rovněž v Jablonném nad Orlicí, dále Dům s pečovatelskou službou v Letohradě a Domov pro
seniory v Lanškrouně. V obci nejsou žádná ubytovací zařízení či pečovatelská služba pro seniory.

1.5.5 Kultura
Kulturu v obci podporují jak místní spolky, tak i samotná obec. Místní spolky jsou podrobněji
popsány v kapitole 2. Obyvatelstvo (Spolková činnost). Pořádané akce jsou víceméně lokálního
významu a charakteru, navštěvují je zejména místní občané, rekreanti a občané z blízkého okolí
(pálení čarodějnic, rozsvícení vánočního stromečku, stavění májky, pouťová zábava).
V obci není provozována veřejná knihovna, ani se zde nenachází kulturní dům - za tímto účelem
je využíván sál v budově obecního úřadu.
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Mezi nejvýznamnější kulturní památky v obci patří:


Kostel sv. Vavřince - jednolodní klasicistní stavba postavená v letech 1780 – 1782
nahradila starší dřevěný kostel stejného zasvěcení. Současnou podobu získal kostel po
úpravách v 19. století – v roce 1834 byla provedena současná korunní římsa, v roce 1837
byla snesena cibulovitá báň věže a stavitel Anton Kappner ji nahradil stávajícím
stanovým zastřešením. O devět let později byl z hřebene střechy snesen sanktusník.
Trojosé průčelí se střední vystupující osou má v překladu hlavního vstupu dataci
dokončení stavby, tedy rok 1782, nad letopočtem lze spatřit znak rodu Lichtenštejnů
dokládající příslušnost k lanškrounskému lichtenštejnskému velkostatku. V postranních
osách je v přízemí v levé nice socha sv. Petra a v pravé sv. Pavla. Na hlavním oltáři je
obraz sv. Vavřince od J. Dallingera. V roce 2014 byla provedena oprava fasády kostela,
krovu a výměna střešní krytiny za břidlici. Dále byly restaurovány kamenné prvky a
sochy.



Ohradní zeď s branami - ohradní zeď vymezující hřbitov při kostelu sv. Vavřince.
Dvěma symetrickými branami s kamennými portály a vázami navazuje na kompozici
vstupního průčelí. Charakteristická součást venkovského sakrálního areálu v kvalitním
architektonickém provedení



Krucifix u kostela - autorsky neurčená socha krucifixu z r. 1800 je hodnotným dokladem
pozdně barokní sochařsko-kamenické produkce ze závěru 18. století v regionu. Typ
krucifixu s vloženým pylonem, charakteristický pro česko-moravské pomezí.



Socha svatého Jana Nepomuckého - světecká socha z r. 1736 se jmény donátorů je
hodnotným dokladem barokní sochařsko-kamenické produkce ze třicátých let 18. století
v regionu. Doklad svatojánské úcty z období nedlouho po světcově svatořečení.



Venkovský dům čp. 197 - Roubená chalupa z 1. pol. 19. století s trojdílnou dispozicí s
napojeným chlévem a s krytým vstupem je hodnotným dokladem lidové architektury z
19. století na Lanškrounsku. Ukázka tradičního hospodaření v horských podmínkách.

Další významnou památkou je patrová fara z roku 1782, která je umístěna v centru obce.
V obci také stojí nevyužívaný chátrající evangelický kostelík pocházející z 80. let 18. století.
Tento kostel, který se nachází v těsné blízkosti lyžařských vleků a sjezdovek, není k bohoslužbám
využíván již léta. Je dlouhodobě uzavřen a chátrá. Byl prodán soukromému vlastníkovi, který
zahájil jeho přestavbu na ubytovací zařízení, plány však nedošly realizace. Ke kostelu však byl
v jejich rámci přistavěn komín a ve střeše byly prolomeny vikýře s malými okny.
Duchovní správa obce bývala v Čenkovicích zajišťována z devět kilometrů vzdáleného
Jablonného nad Orlicí. Roku 1667 je v obci poprvé zmiňován filiální katolický kostel sv.
Vavřince. O sto let později zde konečně byla snahou obyvatel zřízena lokálie, v roce 1782
povýšená na farnost. Starý kostel byl tehdy zbořen a nahradil jej nový v barokním slohu,
postavený díky financím knížete Aloise Josefa z Lichtenštejna.
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V říjnu 1781 byl však vydán toleranční patent, díky němuž vyšlo najevo, kolik bylo v
Čenkovicích tajných nekatolíků. K evangelickému vyznání se postupně přihlásila asi třetina
všech obyvatel. Hned po vydání tolerančního patentu si vybudovali svou modlitebnu. Roku 1881
k ní byla přistavěna věž. Od jihu k ní přiléhal evangelický hřbitov, který dnes připomíná pamětní
deska.
Duchovním správcem býval pastor z Horní Čermné, od roku 1882 měla obec vlastního kazatele.
V Čenkovicích působila i ochranovská jednota bratrská.

1.5.6 Sport a volnočasové aktivity


TJ Čenkovice z.s.
Zázemí pro sportovní aktivity zajišťuje v obci zejména tělovýchovná jednota Čenkovice,
jejíž členové se věnují především sjezdovému lyžování. Pořádají také různé sportovní a
kulturní akce (pálení čarodějnic, burčákové hody, závody ve sjezdovém lyžování, turnaj
v malé kopané). Spolek provozuje hostinskou činnost, ubytování a lyžařský vlek TJ
Čenkovice. Členská základna je 40 členů.
TJ Čenkovice má od obce v pronájmu hřiště na malou kopanou, plážový volejbal,
nohejbal a tenisový kurt. V roce 2017 byla vystavěna cvičná tenisová zeď a plánuje se
výstavba nového multifunkčního hřiště místo nohejbalového hřiště a části fotbalového
hřiště.



Sbor dobrovolných hasičů Čenkovice
Členové sboru dobrovolných hasičů se účastní nejen soutěží v požárním sportu, ale
především zajišťují bezpečnost v obci (jezdí hasit požáry, odstraňují škody při živelných
katastrofách apod.). Ve sboru je 35 členů, z toho 5 dětí a 30 dospělých. Sbor
dobrovolných hasičů pořádá každoroční pouťovou zábavu pro děti i dospělé. Členové
sboru dobrovolných hasičů mají k dispozici hasičskou zbrojnici. V roce 2018 byl pořízen
nový dopravní automobil zn. Ford Transit s pohonem 4x4, který je využíván k transportu
členů sboru dobrovolných hasičů na různé soutěže a školení, příp. k výjezdu.
V posledních letech již v obci není v rámci požárního sportu rozvíjena práce s mládeží.



Myslivecký spolek Orličky-Čenkovice
Členové mysliveckého spolku, který má své sídlo v Orličkách, se celoročně starají o zvěř,
pořádají hony, táboráky a další kulturní akce.
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Životní prostředí
1.6.1 Geologie a geomorfologie
Obec Čenkovice se nachází v geomorfologickém celku Orlické hory, podcelku Bukovohorská
hornatina (nejjižnější část Orlických hor) a podokrsku Bukovohorský hřbet. Orlické hory jsou
vývojově velice starým pohořím. Jeho podloží je tvořeno značně starými horninami tzv. orlicko
- kladského krystalinika, přeměněnými usazeninami starohorního moře (krystalické břidlice) z
doby před více než 570 milióny let. Objevují se ale i žuly, křemence a vápence. V podhůří se
objevují jílovce a arkozovité pískovce a kolem Týniště nad Orlicí dokonce váté písky. Přesto
jsou Orlické hory geologicky málo pestré, což dokládá i neexistence významnějších ložisek
nerostných surovin.
Nejvyšším vrcholem Bukovohorského hřbetu je Buková hora (958 m.n.m.). Buková hora leží na
území přírodního parku Suchý vrch - Buková hora, je významnou křižovatkou turistických
značených cest a její svahy protíná mnoho běžkařských tras.
Přímo na vrcholu Bukové hory se nachází radiokomunikační převaděč a v roce 2010 zde byla
vybudována lanová dráha Červená Voda – Buková hora.

1.6.2 Klima a vodstvo
Obec Čenkovice leží v klimatické skupině CH 7, která patří mezi chladé oblasti. Ta je dána
zejména nadmořskou výškou.

Obrázek 3 Mapa klimatických oblastí
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Obcí protéká potok Čenkovička, který bezprostředně sousedí s přírodní památkou Čenkovička
(vyhlášena v roce 1989 na ploše 7,53 ha pro svůj neobyčejně bohatý výskyt bledule jarní). Je to
jediný vodní tok v obci. V horní části obce v oblasti lyžařského areálu se nachází tři malé vodní
nádrže, z nichž dvě slouží pro zasněžování sjezdovek v zimním období. Další vodní nádrže
(uměle vybudovaná jezírka) jsou v oblasti u centrálního parkoviště.

1.6.3 Zemědělství a lesnictví
Z přiložených ortofotomap z roku 1953 a současnosti je patrné, že co se týče rozsahu lesních
porostů, nedošlo k zásadním změnám.

Obrázek 4 Porovnání území – ortofotomapa 50. léta a současnost

Pokrytí katastru obce lesy, loukami, ornou půdou či souvislou zástavbou je od roku 1993 (od této
doby jsou k dispozici statistické údaje) přibližně stejná, což dokazuje i tabulka níže.
Rok 1993

Rok 2000

Rok 2017

Celková výměra (ha)

597,17

597,18

597,43

Zemědělská půda (ha)

299,52

302,24

301,91

Orná půda (ha)

86,89

86,06

85,46

Chmelnice

-

-

-

Vinice

-

-

-

Zahrada

2,03

2,01

2,03

Ovocný sad

0,80

0,82

0,81
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Trvalý travní porost

209,80

213,35

213,62

Nezemědělská půda
(ha)

297,65

294,94

295,52

Lesní pozemek

213,33

213,15

213,67

Vodní plocha

0,76

0,75

0,82

Zastavěná plocha a
nádvoří

6,22

6,38

6,75

Ostatní plocha

77,34

74,66

74,28

Tabulka 9 Druhy pozemků v k. ú. Čenkovice

Katastrální území obce je nejvíce pokryto lesními pozemky a trvalým travním porostem (oba
druhy půdy tvoří každý 35,8 % z celkové katastrální plochy). Druhou nejvýznamnější částí je
orná půda s 14 % a dále ostatní plocha se 13 % pokrytí z celkové katastrální plochy.

Zastoupení pozemků v k. ú. Čenkovice
Zastavěná plocha a
nádvoří
1%
Vodní plocha
0%

Ostatní
plocha Orná půda
14%
13%

Lesní pozemek
36%

Zahrada
0%
Ovocný sad
0%

Trvalý travní
porost
36%

Graf 10 Zastoupení pozemků v k. ú. Čenkovice v roce 2017

1.6.4 Jakost a zdroje vod
V katastru obce Čenkovice se nachází množství ochranných pásem vodních zdrojů.
Ochranné pásmo vodního zdroje prvního stupně pro pramenní jímku PJ s jímacími zářezy se
nachází v rozsahu pozemkových parcel č. 573/2 a 573/3 a pro sběrnou jímku v rozsahu
pozemkové parcely č. 577/2 a pro vrt CV-1 v rozsahu pozemkové parcely č. 567.
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Ochranné pásmo vodního zdroje druhého stupně pro pramenní jímku PJ s jímacími zářezy,
sběrnou jímku a vrt CV-1 je vymezen v rozsahu pozemkové parcely č. 308/2, 395/1, 395/2,
395/3, 395/6, 395/8,395/9, 396, 397/1, 399/2, 399/3, 399/4, 399/5, 399/6, 573/1, 574, 575/1, 577/,
882, 558, 887, 888/1, 888/2 a část pozemkové parcely č. 567.
Dále se ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně vymezuje pro pramenní jímku „Vigona – Pod
Bukovou horou“ ve tvaru obdélníku o výměře 349 m2 v rozsahu částí pozemkových parcel č. 296
a 308/1. Vymezuje se dále ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně pro pramenní jímku
„Vigona – Pod Bukovou horou“ ve tvaru protaženého mnohoúhelníku o výměře 34 654 m2 v
rozsahu částí pozemkových parcel č. 279, 296 a 308.
Ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně je vymezeno pro stávající vrty HV-1, HV-2 a HV-3
v rozsahu částí pozemku parc. č. 149/8 a části pozemku parc. č. 928 v k.ú. Čenkovice a ochranné
pásmo vodního zdroje II. stupně pro stávající vrty HV-1, HV-2 a HV-3 v rozsahu pozemků parc.
č. 149/6, 149/7, 925/3, 158/4, 158/2, 156/1, 158/3, 189/1, 189/2, 157/1, 188, 158/1, 196/3, 196/4,
196/1, 149/8, 149/3, 150 a 926/2 v k. ú. Čenkovice. Ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně
navazuje na ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně.
Orlické hory byly pro své přírodní podmínky tvořící významnou přirozenou akumulaci
podzemních a povrchových vod v roce 1978 vyhlášeny chráněnou oblastí přirozené akumulace
vod (CHOPAV). Na území ORP Lanškroun jsou dvě oblasti CHOPAV, jedna z nich je právě na
území Čenkovic. Jedná se o CHOPAV Žamberk – Králíky, předmětem ochrany jsou povrchové
vody.

1.6.5 Protipovodňová opatření
V katastru obce není vymezeno záplavové území. V případě povodní je povodňovým orgánem
povodňová komise obecního úřadu, která je oprávněna činit opatření a vydávat příkazy k
zabezpečovacím a záchranným pracím.

1.6.6 Nerostné bohatství
Na katastru obce se nenachází žádné chráněné ložiskové území.

1.6.7 Ochrana ovzduší
Imisní limity stanovuje zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a vyhláška o způsobu posuzování
a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při
smogových situacích 330/2012 Sb.
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Dle informace ze Státního fondu životního prostředí patřily Čenkovice v roce 2017 mezi obce
s vyhovující kvalitou ovzduší pro konání ozdravných pobytů. Významní znečišťovatelé se na
katastru obce nenacházejí.

1.6.8 Ochrana přírody
Niva potoka Čenkovička mezi obcemi Čenkovice a Bystřec je chráněna od roku 1989 jako jedna
z největších lokalit bledule jarní (Leucojum vernum) v Pardubickém kraji. Výměra přírodní
památky je 7,53 ha.
V roce 2010 byl Pardubickým krajem schválen Plán péče o zvláště chráněné území – přírodní
památku „Čenkovička“.

Obrázek 5 Mapa s vymezením přírodní památky Čenkovička

V jižní části Orlických hor, v podcelku Bukovohorská hornatina, se nalézá přírodní park „Suchý
vrch – Buková hora“. Přírodní park "Suchý vrch - Buková hora" byl vyhlášen v roce 1987 jako
oblast klidu. Jeho území zahrnuje celý okrsek Orličský hřbet a přiléhající část
okrsku Výprachtická vrchovina. Dominantami parku o rozloze 6427 ha jsou Suchý vrch (995 m.
n. m.) s rozhlednou a Buková hora (958 m. n. m.), na jejímž jižním úbočí pramení řeka Moravská
Sázava.
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Park je ukázkou vyvážené krajiny, v níž se harmonicky střídají lesy, pole, louky, pastviny a lidská
sídla – lesy (smrky, buky, jedle) však jednoznačně dominují. Z chráněných rostlin stojí za zmínku
výskyt masožravky rosnatky okrouhlolisté na rašeliništi pod Suchým vrchem a raritou je
přítomnost 9 druhů netopýrů, kteří zimují v podzemní dělostřelecké tvrzi Bouda.
Jižní část přírodního parku, kde leží právě obec Čenkovice, je intenzivně využívána k letní i
zimní rekreaci. Sjezdové a běžecké tratě v Čenkovicích každoročně lákají k sněhovým
radovánkám tisíce návštěvníků.
Čenkovice spadají pod ochranu NATURA 2000, což je soustava chráněných území, kterou
společně vytvářejí členské státy Evropské unie. Jejím úkolem je ochrana nejvzácnějších a nejvíce
ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území celé
Evropské unie. Na území obce Čenkovice se nachází ptačí oblast Králický Sněžník, která byla
vyhlášena v roce 2004 v rámci ochrany populace chřástala polního v jeho přirozeném místě
rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací tohoto vzácného druhu ptáka.

Obrázek 6 Mapa ptačí oblasti Králický Sněžník

Na území obce Čenkovice se nacházejí prvky nadregionálního, regionálního i lokálního systému
ekologické stability.
Ve východní části obce vede lesní nadregionální biokoridor NRK 80 - Sedloňovský vrch,
Topielisko – Raškov s regionálním biocentrem RC 442 – Buková hora a lokálními biocentry LC
21 - V sedle pod Jeřábem a LC 22 – Pod Jeřábem. Společenstvem horských květnatých luk a
horských mokřadů je pak veden lokální biokoridor LK 7 – Pod lesem.
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V katastrálním území Čenkovice na něm leží lokální biocentra LC 18 – U vodojemu a LC 19 –
Pod Bukovou horou. Ze sousední obce Výprachtice do Čenkovic okrajově zasahuje luční
biokoridor LK 5 - Palouk.

1.6.9 Veřejná zeleň
Zeleň se na katastru obce nachází v dostatečném množství. V současné době hrozí však zátěž
krajiny nadměrným rozvojem staveb pro rekreaci, což by znamenalo zmenšení ploch zeleně
v území.
Veřejnou zeleň představují plochy veřejných prostranství, zejména plochy veřejné zeleně v
sousedství objektů občanského vybavení a u drobných památek církevní architektury. Do údržby
zeleně investuje obec každoročně nemalé finanční prostředky.

1.6.10 Ekologická stabilita krajiny
Stav krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy je vyjadřován koeficientem ekologické
stability.
Koeficient ekologické stability stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních
krajinotvorných prvků v daném území. Mezi stabilní prvky patří lesy, trvalé travní porosty, sady,
zahrady, vinice, chmelnice a vodní plochy, mezi nestabilní prvky patří orná půda, zastavěné
plochy a ostatní plochy. Hodnoty koeficientu ekologické stability menší nebo rovné 0,10
dosahují území s maximálním narušením přírodních struktur; 0,10 – 0,30 území nadprůměrně
využívaná se zřetelným narušením přírodních struktur; 0,31 – 1,00 území intenzívně využívaná,
zejména zemědělskou velkovýrobou; 1,01 – 2,99 celkem vyvážená krajina, v níž jsou technické
objekty a člověkem využívané plochy relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami;
hodnoty 3,00 a více dosahuje přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky
stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.
V roce 2017 mělo katastrální území obce Čenkovice koeficient ekologické stability 2,59, což
znamená území (krajina) relativně vyvážené.

1.6.11 Staré ekologické zátěže
Za starou ekologickou zátěž považujeme závažnou kontaminaci horninového prostředí,
podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými
látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a
aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou
ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.
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Kontaminovaná místa mohou být rozmanitého charakteru – může se jednat o skládky odpadů,
průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené sklady nebezpečných
látek, bývalé vojenské základny, území postižená těžbou nerostných surovin nebo opuštěná a
uzavřená úložiště těžebních odpadů představující závažná rizika.
V obci Čenkovice není evidováno žádné místo ekologické zátěže.

Správa obce
1.7.1

Obecní úřad a kompetence obce

Obec Čenkovice je obcí I. typu (obec s „běžným“ obecním úřadem). V čele úřadu stojí starosta.
Obec zajišťuje činnosti obecního úřadu pouze pro svoje katastrální území.
Obecní úřad tvoří starosta, který je uvolněný pro výkon funkce a místostarosta, který je
neuvolněný pro výkon funkce. Dále má obecní úřad dva zaměstnance – účetní a obecního
pracovníka, který se stará o běžnou údržbu. Zastupitelstvo obce má sedm členů. Obec nezřizuje
žádné příspěvkové organizace.

1.7.2

Hospodaření - majetek obce

Ve sledovaných letech 2013 až 2018 byl rozpočet obce vždy schválen až po začátku
rozpočtového období, obec tak schvalovala rozpočtové provizorium. Z níže uvedeného grafu
vyplývá, že schválený rozpočet na rok 2013 byl vyrovnaný, na rok 2014 schodkový, na roky
2015 a 2016 byl rozpočet přebytkový, na rok 2017 vyrovnaný a rozpočet na rok 2018 byl opět
schodkový.

Rozpočet obce Čenkovice
na roky 2013 - 2018
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Graf 11 Vývoj celkových příjmů a výdajů v rozpočtu obce Čenkovice v letech 2013 - 2018
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1.7.3

Bezpečnost

V obci Čenkovice nepůsobí obvodní oddělení Policie ČR, obec nemá ani obecní policii.
Vzhledem k velikosti obce není potřeba tuto činnost zajištovat, i když zejména v zimních
měsících je policie do obce občas volána. Obec Čenkovice patří svojí územní působností pod
obvodní oddělení policie ČR Letohrad. V pořadí podle indexu kriminality (od nejvyššího
k nejnižšímu) je Obvodní oddělení Policie ČR Letohrad 462. (z celkového počtu 522), jedná se
tedy o celkem bezpečné místo v rámci ČR. Index kriminality (počet spáchaných trestných činů
za zvolené časové období na daném území, přepočtený na 10 tisíc obyvatel) v obvodním oddělení
Letohrad je 7,3.
V Čenkovicích působí jednotka sboru dobrovolných hasičů a sídlí zde také Horská služba.
V rámci obce nefunguje jednotný infokanál. Informace o krizovém stavu (také informace o
plánovaných odstávkách vody, přerušení dodávek elektrické energie, příp. plynu, uzavírkách
místních komunikací, termínech zasedání zastupitelstva, konání kulturních a společenských akcí,
apod.) jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na vývěskách, na webových stránkách
obce, příp. jsou zasílány občanům formou sms.

1.7.4

Vnější vztahy a vazby obce

Obec Čenkovice je členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko,
členem dobrovolného svazku obcí Orlicko a patří do územní působnosti MAS ORLICKO, z.s.
V rámci meziobecní spolupráce obec řešila několik projektů, např. telekomunikační služby,
opravy drobných památek aj. Přínosem meziobecní spolupráce je zejména možnost konzultace
podobných problémů s ostatními obcemi, nalezení společných cílů a získání i lepších cenových
nabídek. V rámci členství v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který je zapojen do
projektu Centra společných služeb, využívá obec i poradenské a dotační služby.
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2. Vazba mezi analytickou a návrhovou částí
Každý strategický plán rozvoje obce by měl tedy obsahovat tři vzájemně provázané oddíly:
• analytickou část,
• návrhovou část,
• implementační část.

Analytická část poskytuje odpovědi na to, proč stanovit jednotlivé cíle. Zároveň podává
objektivní pohled na současnou situaci obce. Jde o komplexní sociálně ekonomickou analýzu
postavenou na statistických datech, analýzu potřeb a preferencí občanů. Jednoduchý shrnující
přehled aktuální situace obce pak poskytuje SWOT analýza, tedy analýza silných a slabých
stránek, příležitostí a hrozeb obce, jež se opírá o veškerá uvedená analytická zjištění.
Návrhová část je klíčovou pasáží strategického dokumentu, neboť určuje, co chce obec ve
stanovené (většinou střednědobé) časové lhůtě dosáhnout. Návrhová část je zarámována vizí. Vize
vychází z historického zařazení obce v regionu a její vazby na okolí. Respektuje přírodní či
územní podmínky obce.

Obrázek 7 Přechod mezi analytickou a návrhovou částí
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Návrh na postup v následujících oblastech:

1.

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Opravy, rekonstrukce a zlepšení kvality místních komunikací a mostů
Regulace a zkvalitnění parkovacích kapacit
Komplexní úprava veřejného prostranství ve středu obce
Rekonstrukce, oprava a údržba veřejného osvětlení
Příprava pozemků pro výstavbu RD
Rozšíření vodovodu a kanalizace
Modernizace stanovišť kontejnerů
Vybudování, úpravy a rozšíření prostor pro skladování komunální techniky a
pořízení komunální techniky
i. Pasporty
j. Bezpečnost silničního provozu (snižování rychlosti, ostrůvky, přechody,
chodníky, apod.)
k. Zlepšení dopravní obslužnosti
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

2.

OBČANSKÁ VYBAVENOST
Rekonstrukce, opravy a údržba obecních budov
Vybudování a zřízení MŠ a ZŠ
Výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba sportovišť a jejich vybavení
Vybudování, údržba, rekonstrukce, oprava a provoz dětských hřišť a
odpočinkových zón
e. Obnova a úprava veřejných prostranství a zeleně
f. Pořízení informačních tabulí a směrovek
g. Pořízení a údržba varovného systému, protipovodňových opatření a rozhlasu
a.
b.
c.
d.

3.

CESTOVNÍ RUCH, KULTURA, SPORT, OSVĚTA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Zbudování turistických tras, naučných stezek a příslušenství
Opravy památek
Péče o krajinu
Zkvalitnění a navýšení stravovacích a ubytovacích kapacit
Zajištění a podpora potravinové obslužnosti
Prezentace obce na regionální a celostátní úrovni
Podpora kulturního života a spolkové činnosti
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3. SWOT analýza
SWOT analýza je technika umožňujících poznání zkoumané problematiky (vnitřní i vnější
souvislosti).
SWOT je zkratkou z anglických slov:





Strengths (silné stránky – přednosti)
Weaknesses (slabé stránky – nedostatky)
Opportunities (příležitosti)
Threats (hrozby).

Strengths – klady, pozitivní východiska a charakteristiky pro danou celkem svazku nebo oblast.
Weaknesses – zápory, především negativní vnitřní podmínky nebo východiska rozvoje.
Opportunities – současné nebo budoucí podmínky a jevy v prostředí, které, pokud nastanou,
budou mít pozitivní dopad na rozvoj oblasti.
Threats – současné nebo budoucí podmínky a jevy v prostředí, které, pokud nastanou, budou mít
negativní dopad na rozvoj oblasti.
Tato analytická metoda především:
• shrnuje poznatky analytické části
• zřetelně ilustruje hlavní závěry analýz
• umožňuje hledání souvislostí
• umožňuje posuzovat možnosti změn hrozeb na příležitosti
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SWOT analýzy – obec Čenkovice

Celková SWOT
Silné stránky
 Dobrá kvalita přírodního prostředí
(vysoký koeficient ekologické
stability)
 Dlouhodobě turisticky známá a
hojně využívaná destinace
 Poloha v blízkosti silnice I/11
Hradec Králové – Ostrava
 Území s významnou akumulací
podzemních vod
 Dlouhodobě stabilní hospodaření
s obecními prostředky

Příležitosti
 Udržení či rozšíření činnosti
místních spolků
 Stabilizace a navýšení počtu trvale
bydlících obyvatel
 Zvyšování standardu kvality
ubytovacích kapacit
 Zlepšování úrovně služeb pro
návštěvníky
 Orientace na měkké formy
cestovního ruchu

Slabé stránky
 Okrajová poloha v rámci regionu
 Přerušená historická kontinuita
způsobená vysídlením původní
většiny německy mluvících obyvatel
 Nepříznivé klimatické podmínky
 Dynamické zvyšování průměrného
věku obyvatel
 Nedostatečná občanská vybavenost
 Neuspokojivý stav technické
infrastruktury
 Neexistence vzdělávacího zařízení
v obci
 Špatná dostupnost zdravotní péče
Ohrožení
 Nadměrné turisticky bezohledné
využívání území
 Neregulovaný rozvoj nové zástavby
 Pokračující růst průměrného věku
obyvatel a pokles počtu občanů
v produktivním věku
 Zhoršování stavu technické
infrastruktury
 Další pokles kvality občanské
vybavenosti
 Zhoršující se situace v oblasti
zaměstnanosti
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SWOT Technická a dopravní infrastruktura
Silné stránky
 Poloha v blízkosti silnice I/11
Hradec Králové – Ostrava
 Sezónní autobusové spoje (skibus,
cyklobus)

Příležitosti
 Racionální regulace a zkvalitnění
parkovacích kapacit v zimním
období
 Zlepšení kvality místních
komunikací, parkovišť a mostů
včetně dopravního značení
 Rozšíření vodovodu
 Rozšíření, rekonstrukce a údržba
veřejného osvětlení
 Modernizace stanoviště kontejnerů
 Pořízení nové komunální techniky a
vybudování prostor pro skladování
komunální techniky

Slabé stránky
 Nedostatečná parkovací kapacita
v zimním období
 Kvalita a šíře místních komunikací
neodpovídá potřebám provozu ve
vrcholu turistické sezóny
 Neexistuje přímé napojení na
železniční síť
 Nevyhovující frekvence spojů
dopravní obslužnosti s okolními
sídly
 Nevyhovující veřejné prostranství ve
středu obce – pozemky v majetku
SPÚ
 Nepřipravené pozemky pro výstavbu
RD (absence komunikací a
inženýrských sítí)
 Absence vodovodu, kanalizace a
veřejného osvětlení v některých
částech obce
 Nedostatečná komunální technika a
nedostatečné prostory pro skladování
komunální techniky
 Nedostatečná kvalita stanoviště
kontejnerů
 Nedostatečná evidence majetku
Ohrožení
 Rostoucí počet návštěvníků v zimě
spojený s kolapsem systému
parkování
 Zhoršení dopravní obslužnosti
 Problémy se zimní údržbou silnic
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Vybudování a umístění
bezpečnostních prvků (radary,
ostrůvky, přechody, atd.)
Příprava lokalit pro výstavbu
rodinných domů
Úprava veřejného prostranství ve
středu obce (v případě získání
pozemků do vlastnictví obce)
Rozšíření kanalizační sítě
Zhotovení dalších pasportů

SWOT Občanská vybavenost
Silné stránky
 Sportovní zázemí pro trávení
volného času zejména v zimním
období
 Stanice Horské služby

Příležitosti
 Podpora volnočasových aktivit dětí a
mládeže
 Podpora spolků
 Výstavba, opravy, rekonstrukce a
údržba obecních budov
 Výstavba a zřízení MŠ a ZŠ
 Výstavba, opravy, rekonstrukce a
údržba sportovišť a jejich vybavení
 Vybudování, údržba a provoz
dětských hřišť a odpočinkových zón
 Úprava veřejných prostranství a
zeleně
 Pořízení informačních tabulí a
směrovek
 Pořízení a údržba varovného
systému, protipovodňových opatření
a rozhlasu

Slabé stránky
 Nedostatečná občanská vybavenost
 Neexistence školského vzdělávacího
zařízení v obci (MŠ, ZŠ)
 Zhoršující se stav obecních budov
 Absence informačních tabulí a
směrovek
 Nedostatečný varovný systém
 Absence protipovodňových opatření
Ohrožení
 Migrace obyvatel v produktivním
věku z obce
 Nedostatečné množství investic do
modernizace OV (limitováno
rozpočtem obce a dostupností dotací)
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SWOT Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta
Silné stránky
 Dobré zázemí pro zimní sporty
 Dobrá kvalita životního prostředí
 Vysoká ubytovací kapacita
 Široká síť turistických tras včetně
cyklotras a upravovaných běžeckých
tratí
 V blízkosti vyhledávané objekty tzv.
pevnostní turistiky

Slabé stránky
 V obci neexistuje informační
centrum
 Nedostatečně využitá letní sezóna
 Některá ubytovací zařízení nejsou
provozována oficiálně (výpadek
ubytovacích poplatků pro obec)
 Nedostatek stravovacích zařízení
 Nedostatečný kulturní život v obci

Příležitosti
 Zvyšování kvality ubytovací
kapacity
 Zkvalitnění prezentace území na
regionální a celostátní úrovni
 Zlepšování úrovně služeb pro
návštěvníky
 Orientace na měkké formy
cestovního ruchu
 Nabídka nových produktů
cestovního ruchu a lokálních
specialit
 Zajištění a podpora potravinové
obslužnosti v obci
 Podpora a rozvoj spolkové činnosti
 Využití potenciálu letní sezóny
 Rozšíření a výstavba nových
stravovacích zařízení
 Zbudování turistických tras, stezek a
příslušenství
 Opravy památek
 Podpora a rozvoj kulturního života a
spolkové činnosti

Ohrožení
 Nadměrné turisticky bezohledné
využívání území
 Zastavení investic do modernizace
infrastruktury cestovního ruchu
 Upřednostňování větších a lépe
vybavených lyžařských areálů
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Komentář výsledků SWOT analýzy obce
Z výsledků SWOT analýzy vyplývá, že území obce je místem s téměř neporušenou přírodou, které
je vhodné pro odpočinek, rekreaci a sportovní vyžití. Nachází se zde spíše méně význačné kulturní
památky. Pro turisty jsou hlavním lákadlem sjezdové a běžecké tratě, v létě je obec vhodným
výchozím bodem pro pěší turistiku. Dobře jsou ovšem dostupné turistické lokality v blízkém
okolí, a to navzdory skutečnosti, že zde chybí železniční trať. V obci nalezneme dostatečnou
kapacitu ubytovacích zařízení pro návštěvníky, jejich kvalita se postupně zvyšuje. Velkým
negativem je však nedostatečná stravovací kapacita.
V obci funguje obchod s potravinami a smíšeným zbožím, není zde však pošta, lékař, mateřská
ani základní škola.
Elektřina a vodovod jsou v obci zavedeny, plynovod chybí. V centru obce byla vybudována
kanalizace. Kvalita místních komunikací je průměrná. Rozsah a kvalita infrastruktury je
samozřejmě zásadně ovlivněna finančními možnostmi obce.
V obci je poměrně nízká nezaměstnanost, a to i z důvodu poměrně dobré dostupnosti dojíždění
do zaměstnání, zejména do blízkých měst. Nabídka zaměstnání není v samotné obci velká, je zde
pouze větší nabídka sezónních prací. Co se ovšem jeví jako nedostatečně zajištěné, jsou sociální
služby, a to jak terénního, tak pobytového charakteru.
Současný vývoj obce je dle zástupců obce považován jako nedostatečný. Za slabou stránku je
považován zvyšující se průměrný věk obyvatel, tedy stárnutí obyvatelstva, ubývání obyvatel
v produktivním věku a neochota spolupráce ze strany podnikajících subjektů v obci.
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II. NÁVRHOVÁ ČÁST
Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů
analytické části a také na základě jednání se starostou a zastupiteli obce. Naplnění vize bude
dosaženo realizací tohoto strategického plánu rozvoje a na něj navazujících dokumentů, zejména
akčních plánů na jednotlivé roky.
Oblasti rozvoje ve svém součtu kompletně pokrývají veškerou problematiku obce. Priority
(prioritní oblasti rozvoje) vymezují několik klíčových směrů rozvoje, které jsou pro rozvoj obce
společné. Jejich vymezení je důležité pro větší koncentraci úsilí obce do několika málo oblastí,
které mohou přinášet efekty v rozvoji nebo řešení jejích problémů. Součástí formulování
jednotlivých prioritních oblastí rozvoje je také formulace dlouhodobých strategických cílů, které
stanovují cílový stav, kterého by chtěla obec dosáhnout. Jednotlivá opatření popisují kroky,
kterými lze dosáhnout naplnění stanovených strategických cílů, a každé opatření se skládá
z dílčích aktivit, jejichž uskutečnění vede k realizaci opatření.

1. Vize
Na základě charakteristických rysů obce, diskusí uvnitř obce, tj. se starostou, zastupiteli i občany
obce, a provedené SWOT analýzy, byla pro obec formulována následující strategická vize:

Obec Čenkovice bude obcí, která se snaží vytvářet podmínky a zázemí
pro kvalitní život svých občanů a rekreantů, zároveň zachovat klidné a
příjemné místo pro bydlení s venkovským charakterem.

2. Prioritní oblasti rozvoje
Cílem tohoto dokumentu je formulovat strategii dalšího rozvoje obce tak, aby byl naplněn účel
jeho založení. V návaznosti na náměty obce na oblasti spolupráce, výstupy SWOT analýzy a
formulovanou strategickou vizi proto byly starostou a zastupiteli obce definovány celkem tři
následující prioritní oblasti rozvoje obce.

1. Technická a dopravní infrastruktura
2. Občanská vybavenost
3. Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta

48

Jednotlivé prioritní oblasti kopírují oblasti použité ve SWOT analýze. Vymezují klíčové směry
rozvoje, které jsou dané pro rozvoj obce. Jejich vymezení je důležité pro větší koncentraci úsilí
obce do několika oblastí, které mohou přinášet efekty v rozvoji nebo řešení jeho problémů.
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3. Strategické cíle, opatření, aktivity
V návaznosti na výše uvedené tři prioritní oblasti rozvoje obce byly starostou a zastupiteli obce
stanoveny následující strategické cíle, opatření a na ně navazující konkrétní aktivity.
Ke každé aktivitě je uveden její popis.

Oblast rozvoje

1. Technická a dopravní infrastruktura

Obec bude prostředím pro kvalitní život občanů s dostatečnou a
kvalitní technickou a dopravní infrastrukturou.
1.1 Výstavba, správa, rekonstrukce, opravy a údržba technické
Opatření
a dopravní infrastruktury
Opravy, rekonstrukce a zlepšení kvality místních komunikací,
Aktivita
parkovišť a mostů včetně dopravního značení
Opravy a rekonstrukce místních komunikací, parkovišť a mostů jsou jednou z hlavních priorit
obce. S problematikou místních komunikací je samozřejmě spojena i otázka dopravního
značení, které na některých místních komunikacích není dostatečné nebo je neúplné. Rozsah a
kvalita této infrastruktury jsou závislé především na finančních možnostech obce.
Komplexní úprava veřejného prostranství ve středu obce
Aktivita
Centrum obce, kde se nachází obecní úřad, kostel, autobusová zastávka a náves, je místem
setkávání občanů při různých kulturních akcích (rozsvěcování vánočního stromu, stavění
májky). Oprava a úprava tohoto prostranství by prospěla vzhledu obce a jistě by byla i
příjemným místem pro další setkávání občanů. Toto je ovšem podmíněno získáním pozemků
od státu do vlastnictví obce.
Příprava pozemků pro výstavbu RD – výstavba komunikací a
Aktivita
inženýrských sítí
V této aktivitě je zahrnuta výstavba komunikací a inženýrských sítí na pozemcích určených pro
výstavbu rodinných domů. Příprava pozemků pro výstavbu nových rodinných domů je důležitou
oblastí, kterou by chtěla obec v budoucnu řešit.
Rekonstrukce, opravy, rozšíření a údržba veřejného osvětlení
Aktivita
Veřejné osvětlení je obecně nejstarší veřejnou službou. Pravidelná údržba včetně nutných oprav
je pro obec poměrně finančně náročnou záležitostí. Provádění pravidelné údržby je důležité
zejména z pohledu její životnosti a výše finančních nákladů vynakládaných na její provoz. U
veřejného osvětlení, které již překročilo hranice své životnosti, je možné kompletní rekonstrukcí
dosáhnout vysokých úspor nákladů na elektrickou energii i na pravidelnou údržbu této
infrastruktury.
Rozšíření vodovodu a kanalizace
Aktivita
Nedostatek vody je problém, který trápí velkou část naší republiky. Situace v obci Čenkovice
zatím není kritická, nicméně zejména v horní části obce (rekreační oblast), kde není vodovod
zaveden, začíná být nedostatek vody patrný a tento problém by chtěla obec v budoucnu řešit.
Co se týče kanalizace, ta je zavedena v centrální části obce, ve zbylé části obce chybí. I tuto
záležitost by chtěla obec do budoucna vyřešit.

Cíl
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Aktivita

Modernizace stanovišť kontejnerů

Odpadové hospodářství je jedním ze stěžejních bodů, které se neustále vyvíjejí a které obec stále
řeší. S neustálým nárůstem odpadu vyvstává také potřeba upravovat stanoviště kontejnerů,
doplňovat a rozšiřovat síť nádob na odpad.
Vybudování, úpravy a rozšíření prostor pro skladování komunální
Aktivita
techniky a pořízení komunální techniky
Pořízení komunální techniky s sebou nese také potřebu jejího uskladnění. Obec by chtěla
v budoucnu v souvislosti s pořízením komunální techniky vybudovat či upravit skladovací
prostory.
Zhotovení pasportů infrastruktury obce
Aktivita
Pasporty infrastruktury obcí poskytují jednoduchý a srozumitelný přehled o jejím aktuálním
stavu. Pro jejího správce jde tak o silný nástroj na optimální a efektivní nastavení správy,
evidence a plánování pravidelné údržby. Konkrétně pasport místních komunikací navíc patří
mezi dokumenty, které obci ukládá zákon. Nejedná se pouze o pasport komunikací, ale i o
pasporty dopravního značení, veřejného osvětlení, hrobových míst apod.
1.2 Bezpečnost silničního provozu
Opatření
Dodržování povolené rychlosti v obci (radary apod.)
Oproti motoristicky vyspělým státům není v české společnosti stále bezpečnost silničního
provozu vnímána jako priorita; právní vědomí účastníků silničního provozu na pozemních
komunikacích je oproti vyspělým státům na nízké úrovni, stejně jako vymahatelnost práva. Pro
nápravu současného stavu je využíván koordinovaný přístup v oblasti represe i prevence - to
zahrnuje jednak pravidelné bezpečnostní akce policie, osvětu řidičů a přijetí některých nutných
změn v právní úpravě provozu na pozemních komunikacích. Jednou z oblastí této problematiky
je i dodržování povolené rychlosti v obcích. Tento problém mají snahu řešit i samy obce, a to
instalací nejrůznějších zařízení, která v daný okamžik mohou řidiči poskytnout i zpětnou vazbu
(elektronické radarové systémy apod.).
Budování bezpečnostních prvků (ostrůvky, přechody, chodníky,
Aktivita
apod.)
Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obcích je samosprávami dále řešeno opatřeními
stavební povahy, jako je budování zpomalovacích nebo ochranných ostrůvků, chodníků,
přechodů pro chodce apod.
1.3 Zlepšení dopravní obslužnosti
Opatření

Aktivita

Posílení dopravní obslužnosti
Posílení dopravní obslužnosti je další oblastí, kterou by chtěla obec v budoucnu zlepšit. Je
důležitá především pro občany, kteří jezdí mimo obec za vzděláním a za prací.

Aktivita

Oblast rozvoje
Cíl
Opatření
Aktivita

2. Občanská vybavenost
Obec bude místem pro kvalitní život občanů s odpovídajícím
zázemím veřejných služeb.
2.1 Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba občanské
vybavenosti
Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba obecních budov
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Výstavba, rekonstrukce, opravy a údržba obecních budov je poměrně nákladná záležitost, která
může rozpočet obce zatížit i na několik let dopředu, nicméně bezproblémové fungování těchto
budov souvisí s kvalitou života obyvatel v obci. Jedná se o bytové domy, obecní úřad či budovy,
kde se scházejí členové spolků. Rekonstrukcí a oprav těchto budov dojde ke zkvalitnění zázemí,
které občan od své obce očekává.
Výstavba a zřízení MŠ a ZŠ
Aktivita
Existence mateřské a základní školy v obci patří mezi základní vybavenost obce. S existencí
školského vzdělávacího zařízení souvisí také kulturní život v obci, neboť spousta kulturních
akcí bývá na obcích vyplňována právě vystoupením dětí z mateřských a základních škol. Pro
další rozvoj obce by bylo vybudování a zřízení mateřské a základní školy velkým přínosem.
Výstavba, rekonstrukce, oprava a údržba sportovišť a jejich
Aktivita
vybavení
Sportoviště jsou obecně místem pro aktivní odpočinek občanů. Jejich výstavba či obnova včetně
jejich vybavení je nezbytná pro vytváření odpovídajícího zázemí veřejných služeb.
Vybudování, údržba, oprava, rekonstrukce a provoz dětských hřišť
Aktivita
a odpočinkových zón
Dětská hřiště a odpočinkové zóny jsou místem pro aktivní i pasivní odpočinek občanů, ale i
návštěvníků obce. Zajištění jejich provozu a pravidelné údržby jsou nezbytné pro kvalitní život
v obci.
Obnova a úprava veřejných prostranství a zeleně
Stejně tak údržba a obnova zeleně a veřejného prostranství obce vytváří prostor pro kvalitní
život občanů v obci.
2.2 Pořízení, opravy, rekonstrukce a údržba varovného,
Opatření
výstražného a informačního systému
Pořízení informačních tabulí a směrovek
Aktivita
Pro dobrou orientaci v obci a okolí jsou vhodné různé informační tabule a směrovky, které
zpříjemní a zjednoduší život nejen obyvatelům, ale i návštěvníkům obce.
Pořízení a údržba protipovodňových opatření, varovného systému a
Aktivita
rozhlasu
Rovněž informovanost a varování občanů jsou důležité pro kvalitní život v obci. V této aktivitě
je zahrnuto pořízení protipovodňových opatření, veřejného rozhlasu apod.

Aktivita

Oblast rozvoje
Cíl
Opatření
Aktivita

3. Cestovní ruch, kultura, sport, osvěta
Obec bude atraktivní turistickou oblastí, která využívá členitost
krajiny, přírodních krás a turistických cílů v obci a jejím blízkém
okolí.
3.1 Turistické cíle

Zbudování turistických tras, naučných stezek a příslušenství
Obec je ideálním místem pro odpočinek s neporušenou přírodou a oblastmi chráněných území.
Zbudování turistických tras, naučných stezek a příslušenství by znamenalo tuto silnou stránku
obce ještě více vyzdvihnout a přilákat do obce více turistů.
Opravy památek
Aktivita
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Na území obce se nachází několik kulturních památek. Jedná se jak o nemovité památky,
zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, tak i o drobné kulturní památky místního
významu. Jde zejména o kříže. Kulturní památky jsou nezaměnitelnou součástí naší krajiny a
velmi cennou ukázkou lidové umělecké tvorby. Opravená a udržovaná kulturní památka je
znakem aktivního přístupu obyvatel z jejího okolí k obecné společensko-kulturní potažmo
krajinné problematice.
Péče o krajinu
Aktivita
Krajina podléhá změnám od nepaměti, někdy jsou však změny příliš rychlé. Snadno tak můžeme
ztratit, co nám až časem začne chybět. Ekonomický význam cestovního ruchu roste. Lidé
vyhledávají pestrou krajinu, která je udržovaná, není zarostlá a poskytuje výhledy. Udržovaná
tradiční krajina je důležitá i pro společenství místních obyvatel. Je nutno pečovat o cenné
lokality s výskytem chráněných druhů rostlin a zvířat. Na území obce se nalézá přírodní
památka. Je proto žádoucí o takovouto krajinu pečovat.
3.2 Poskytování kvalitních služeb
Opatření
Zkvalitnění a navýšení stravovacích a ubytovacích kapacit
V obci se nachází dostatečné množství ubytovacích kapacit, které jsou však v soukromém
vlastnictví. Kvalita ubytovacích kapacit se v posledních letech sice zvyšuje, nicméně s rostoucí
poptávkou zájemců je nutné nabídnout i kvalitnější ubytování. Zároveň se nabízí možnost
vytvořit další ubytovací kapacity. Nedostatkem je však nedostatečná stravovací kapacita, i toto
by tedy bylo dobré do budoucna řešit, a to především s ohledem na vysokou návštěvnost obce
zejména v zimním období.
Zajištění potravinové obslužnosti v obci
Aktivita
V obci se nachází jeden obchod, který slouží občanům i turistům a obec jej finančně podporuje.
Udržení obchodu v obci přispěje k zajištění kvalitních služeb občanům.
3.3 Prezentace obce
Opatření
Zajištění dostatečné a kvalitní propagace obce na regionální a
Aktivita
celostátní úrovni
Zajištění dostatečné a kvalitní propagace obce je jedním ze základních nástrojů, jak prezentovat
samotnou obec širokému okolí s cílem zvýšit cestovní ruch v obci. Propagace je však nutná
zejména za součinnosti podnikatelské sféry s obcí.
3.4 Podpora komunitního života v obci
Opatření

Aktivita

Zajištění a podpora bohatého kulturního života
Kulturní život v obci je nedostatečný, což je dáno zejména stárnoucí populací a absencí
mateřské a základní školy. Podporovat kulturní život v obci je možné tedy zejména
prostřednictvím spolků, nicméně i sama obec kulturní život v obci podporuje a hodlá jej
podporovat i v budoucnu.
Podpora a rozvoj spolkové činnosti
Aktivity
Podpora mezilidských vztahů obyvatel, občanských spolků a sdružení v souladu s místními
tradicemi je zaměřena na aktivní společenský a spolkový život v obci.

Aktivita
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III. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
1. Akční plán
Akční plán plní funkci databáze aktivit, konkretizuje předpoklady a finanční náročnost jejich
uskutečnění. Součástí je i vymezení osobní zodpovědnosti za uskutečnění aktivity.
Akční plán podléhá pravidelné aktualizaci, která následuje minimálně po uplynutí období, na které
je akční plán sestaven, popřípadě po vyhodnocení dosavadní realizace aktivit. Jedná se tedy vždy
o aktuální přílohu strategie, ve které jsou specifikovány projekty, které by měly být realizovány v
horizontu jednoho roku.
Akční plán na období 2020 - 2021 je nedílnou součástí tohoto strategického plánu a je
umístěn v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

2. Implementace
Implementační část strategického rozvojového dokumentu nastavuje pravidla, jak strategii uvést
v život. Popisuje procesy tvorby akčních plánů, které ze strategie vycházejí a jež definují
konkrétní projekty přispívající k plnění strategických cílů. Implementační kapitola také nastavuje
proces vyhodnocování úspěšnosti strategie.
Pro potřeby úspěšné realizace strategie jsou zvoleny následující řídící, výkonné a kontrolní
mechanismy:
1) Řídící složka
2) Výkonná složka
3) Kontrolní složka
Řídící složkou je zastupitelstvo obce. Tento řídící orgán usměrňuje realizaci strategie dle
aktuální situace a možností, a to na základě svých znalostí a vědomostí a podkladů, které obdrží
od výkonné složky či externích subjektů. Tento orgán projednává navrhované aktualizace a
doplňky strategického plánu, a to na základě podkladů předložených výkonnou, příp. kontrolní
složkou. Projednává podněty a připomínky z řad vlastních členů a veřejnosti.
Výkonnou složkou je starosta. Ve spolupráci s dalšími zaměstnanci obce fakticky realizuje
usnesení a pokyny složky řídící. Zajišťuje realizaci vybraných projektů, připravuje podklady pro
řídící složku v otázce realizace dalších projektů. Spolupracuje s externími subjekty (orgány
veřejné správy, dodavatelé apod.).
Kontrolní složkou je kontrolní výbor.
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IV. MONITORING A HODNOCENÍ REALIZACE
STRATEGIE
K monitorování a hodnocení realizace strategie dochází pravidelným sledováním stavu realizace
jednotlivých opatření, aktivit a konkrétních projektů tohoto strategického plánu.
Monitorování stavu realizace jednotlivých opatření, aktivit a konkrétních projektů provádí
kontrolní výbor 1x ročně. Kontrolní výbor vždy vyhotoví monitorovací zprávu dle přílohy č. 2
tohoto strategického dokumentu, kterou předloží na vědomí zastupitelstvu obce.
Výsledky tohoto monitoringu budou jedním z podkladů pro přípravu Akčního plánu na následující
období a případnou úpravu a aktualizaci strategie rozvoje obce.

V. PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Akční plán na období 2020 – 2021
Příloha č. 2: Monitoring
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