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Zastupitelé

obce

Jetřichov na svém zasedání, které se uskutečnilo dne

18.5.2022, schválili strategický dokument Strategický plán rozvoje obce
Jetřichov na období 2022 – 2032, usnesením č. 13. Jedná se o základní
plánovací dokument a zároveň

nástroj pro řízení rozvoje obce na uvedené

období.
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1 ÚVOD
Podle zákona o obcích, č. 128/2000 Sb. je program rozvoje obce základním
plánovacím dokumentem obce. Strategický plán rozvoje obce Jetřichov bude tedy
hlavním nástrojem řízení rozvoje obce Jetřichov na nadcházející roky. Strategický
plán formuluje představy o budoucím vývoji Jetřichova na základě analýzy
současné situace. Strategický plán také navrhuje konkrétní aktivity, které
pomohou tyto představy úspěšně uskutečnit. Hlavním smyslem tohoto dokumentu
je napomáhat zaměstnancům i zastupitelům obce s řízením rozvojových činností
(při rozhodování zastupitelstva, při přípravě projektů, při tvorbě rozpočtu).
Strategický dokument dále zvýší připravenost obce k podání žádostí o dotační
podporu, čímž pomůže Jetřichovu se získáním vnějších finančních prostředků.
Dalším, avšak neméně důležitým úkolem dokumentu, je informování veřejnosti a
podnikatelských subjektů v obci o směřování obce v příštích letech.
Strategický rozvojový plán je zpracováván na střednědobý časový horizont, tj. na
10 let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2022–2032. DSO Broumovsko
je realizátorem projektu s názvem: "DSO Broumovsko – profesionalizace veřejné
správy a zpracování strategických a koncepčních dokumentů”, reg. č. projektu:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014436 v rámci výzvy č. 092 v rámci Operačního
programu Zaměstnanost (OPZ), který je finančně podpořen z prostředků EU a
státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na vzdělávání úředníků a volených
zástupců jednotlivých obcí, na tvorbu strategických a koncepčních dokumentů
jednotlivých členských obcí DSO Broumovsko, a na vytvoření strategického
dokumentu samotného DSO. Na zpracování strategického plánu rozvoje obce
Jetřichov se podíleli starosta, vybraní zaměstnanci obce, zastupitelé obce, zástupci
občanů obce, podnikatelů, zemědělců a zástupci DSO Broumovsko. Všichni
zúčastnění měli možnost vyjádřit svůj názor na nynější situaci v obci a formulovat
své představy o budoucím vývoji Jetřichova. Začátek spolupráce při sestavování
dokumentu je datován na říjen 2020. Obyvatelé obce se zapojili do tvorby
strategie prostřednictvím pracovních skupin sestavených ke strategickým plánům
a formou dotazníkového šetření.
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Strategický plán rozvoje obce i koncepce celé oblasti Broumovska je v souladu se
strategií rozvoje Královéhradeckého kraje. Vize Královéhradeckého kraje, tj.
„Královéhradecký kraj – místo pro kvalitní život”, se promítá do cílů samotné obce
a navazuje na ni. Výchozí podmínky, totiž rovnoměrný rozvoj měst a obcí, vysoká
kvalita života obyvatel, posilování konkurenceschopnosti a vzdělanostní struktury
regionu, jsou integrovány do strategického plánu. Strategický plán obce Jetřichov
je tak v souladu s nadřazenými strategiemi rozvoje.
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2 ANALYTICKÁ
ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v Jetřichově. Na základě
poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek obce lze vyvodit
závěry a stanovit budoucí kroky významné pro rozvoj obce. Na základě výsledků
analytické části bude formulována návrhová

a implementační část tohoto

dokumentu. Pokud je v dále v textu uvedeno "současný stav”, "současná doba” a
podobně, je myšlen stav k 31.12.2021.

2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení současné situace v obci.
Kapitola se zabývá hlavními rozvojovými problémy obce a také definuje jejich
příčiny. Analýza obce je zasazena do prostorového kontextu.

Obec Jetřichov leží ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji. V rámci
kraje bychom ji nalezli v okrese Náchod, v blízkosti Broumova, v tzv. Broumovské
kotlině.

2.1.1 Historický vývoj
Počátky obce Jetřichova jsou bezprostředně spjaty s kolonizací Broumovska, kterou
v průběhu 13. století intenzivně prováděl řád benediktinů z břevnovského kláštera.
První dosud známá písemná zmínka ale pochází až z konce 14. století, kdy r. 1395
král Václav IV. listinnou formou potvrzoval břevnovskému klášteru majetkem mj. i
ves Jetřichov, v latinském textu uvedenou jako „villam Dietrspach”. V dalších
dochovaných písemnostech (listinách a pozemkových knihách) z následujících let se
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objevuje již název „Dittersbach”. Uvedené německé jméno Dittersbach, tj. Dětřichův
potok, zřejmě odvozuje název obce od jména lokátora nebo prvního vesnického
rychtáře (šolce).
Nově vysazená ves záhy podléhala rovněž nově založenému klášteru benediktínů v
Broumově. V rámci celého klášterního panství bylo zavedeno poměrně prosperující
zemědělské hospodářství. Podle urbáře z roku 1406 byla poddanská ves Jetřichov
sestavena ze 7 lánů, když jeden lán obsahoval 80 korců (cca 23 hektarů) výměry. K
r. 1574 byl Jetřichov uveden v pozemkové knize jako samostatná poddanská ves, k
níž přináležely okolní vsi Březová a Hynčice. Podle urbáře z r. 1602 vykazovala ves
Jetřichov 32 rolníků a 20 chalupářů, naopak podle dalšího urbáře z r. 1648 (z konce
třicetileté války) vykazovala pouze 8 rolníků, 10 polních zahradníků (s výměrou
půdy pod 10 ha) a 2 chalupníky. V tzv. Hesseliově urbáři broumovského kláštera z r.
1677 (za opata Tomáše Sartoria) lze nalézt kolorovaný pohled na zdejší ves a také
záznam o 29 rolnících a 20 chalupnících, šolcovně (rychtě) a mlýnu. Dle tzv.
tereziánského katastru vykazoval Jetřichov k r. 1757 celkem 53 rolníků, dále 17
tkalců, 1 krejčího, 1 ševce a 1 kováře, k nimž náleželo celkem 40 podruhů, většinou
přadláků. Navíc se tu nacházel ještě 1 panský mlynář. K datu 1833 zde stálo 144
domů a v nich žilo 976 obyvatel, mj. zde byly škola (celodřevěná stavba z r. 1780),
poplužní dvůr, dva mlýny a vyhlášená hospoda se šenkem vína a tanečním sálem,
která se nacházela v prostorách bývalé šolcovny. O jedno desetiletí později, k r.
1843, se v navýšil počet domů na 152 a rovněž stoupl počet zde žijících osob na
1016.
Počínaje r. 1850 se Jetřichov stal samostatnou obcí s vlastním samosprávným
úřadem, do jehož kompetence patřila i správa nad sousední osadou Březová, která
se ale ještě před r. 1880 osamostatnila. Život v obci se nadále rozvíjel běžným
tempem. V r. 1853 zde byla postavena druhá školní budova (čp. 157) a v letech
1879 – 1880 třetí školní budova (čp. 103). K 1. září 1887 zahájil provoz poštovní
úřad. Koncem 19. století se zde nacházely 4 hostince, tovární kantýna a restaurace
Semmering, která byla zřízena r. 1885. Jejím půdorysem ale procházely obecní
hranice, takže na katastru Jetřichova stála pouze její část, čp. 174 (šenkovna a byt
hostinského), zatímco zbývající část jako čp. 66 (pokoje pro hosty) již byly v
katastru sousední obce Meziměstí. V obci dále byly 4 obchody se smíšeným zbožím,
obchod se železářským a stavebním materiálem, kovárna, mlýn s pilou, klempířství,
truhlářství, ševcovna, pekaři, řezníci, malíři, zedníci atd. Počátkem třicátých let 20.
století zde bylo evidováno celkem 59 živností. Z původního zemědělského rázu se
obec částečně přeměnila i v průmyslovou zónu. Kolem r. 1862 založili bratři Josef a
Ferdinand Heinzelové v sousední obci Hynčice první továrnu, a to přádelnu lnu.
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Prosperující rodinný podnik dále rozvíjel Anselm Heinzel st. (1846 – 1921), který v
Jetřichově kolem r. 1879 zřídil barevnu a opět v Hynčicích v r. 1892 novou
tkalcovnu. Spolu se svým synem Anselmem Heinzelem ml. vybudoval rozsáhlou
obchodní činnost.
Tento významný textilní podnikatel a místní komunální politik byl mj. v letech 1889
– 1901 zemským poslancem. Další textilní firmu zde založil Franz Drechsel, když r.
1840 koupil dvůr, v němž v r. 1856 zřídil mandl s valchou a následně ještě bělidlo. V
r. 1870 převzal rodinnou firmu syn Anton Drechsel a v následujících letech ji rozšířil
o barevnu.
V předválečném období bylo obyvatelstvo Jetřichova německé národnosti a obec
užívala polceného, čtrnáctkrát zlatozeleně a zelenozlatě děleného štítu s vlnitým
modrým kůlem, do něhož byl vložen stříbrný dvojitý hák, v heraldické terminologii
tzv. „vlčí udice”. Figura dvojitého háku byla do znaku obce přenesena snad z erbu
jejího domnělého zakladatele a vlnitý modrý kůl symbolizoval potok, po němž
dostala jméno. Zlaté a zelené pruhy měly patrně prezentovat Jetřichov jako
zemědělskou osadu obklopenou lesy. Německý text popisující znak uvádí, že byl
vesnici udělen králem Václavem IV. v r. 1395. To je velmi nepravděpodobné a vše
naznačuje, že znak náleží do skupiny falz, vyhotovovaných v 19. století. Tvůrce
nového znaku a praporu Jetřichova však přesto považuje za nanejvýš vhodné z výše
popsaného znaku vycházet. Proto odstranil pouze mnohonásobné zlatozelené dělení
štítu, které nahradil figurami břevna a růží, převzatými ze znaku břevnovských
benediktinů (resp. broumovského benediktinského kláštera).
Po odsunu Němců v roce 1945 přicházejí noví osadníci. Ke ztrátě paměti obce došlo
z důvodů ničení německých archivů a absencí původního obyvatelstva. Sídlo začalo
novou historickou etapu bez možnosti navázání na původní tradici. Hned v roce
1945 byla založena kronika obce, která je až dosud vedena.

2.1.2 Poloha obce a vnější vztahy
Obec Jetřichov leží severozápadně od Broumova, v bezprostředním sousedství
dalšího velkého sídla v lokalitě – Meziměstí (společná severozápadní hranice).
Kromě výrazné kulisy Javořích hor a Broumovských stěn jsou určujícími prvky sídla
především tok jetřichovského potoka a síť komunikací II. a III. třídy, podél kterých
je soustředěná zástavba sídla. Zastavěné území historicky vznikalo podél toku
jetřichovského potoka až po jeho ústí do Stěnavy. Zástavba si ponechala strukturu
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typickou pro vesnice v tomto regionu, pouze v centrální části (která druhotně
vznikla na křížení původní urbanizační osy s komunikací spojující Meziměstí s
Broumovem) došlo k zahuštění zástavby a i z hlediska prostorového uspořádání se
toto území liší od ostatních částí obce.

Katastrální území obce Jetřichov. Zdroj: mapy.cz

Řešené území je součástí Královéhradeckého kraje. Obec leží v severozápadní části
broumovského výběžku, kterému dominují linie Javořích hor a Broumovských stěn.
Významnými většími sídly v tomto regionu jsou Broumov a Meziměstí. Obec

Jetřichov se nachází zhruba 35 km severně od Náchoda a 7 km severozápadně od
města Broumov, 80 km severně od Hradce Králové. Příslušnou obcí s rozšířenou
působností je město Broumov. Obec patří administrativně pod obec Náchod a náleží
ke Královéhradeckému kraji, je členem mikroregionu Broumovsko. Správní území
má celkovou rozlohu 924 ha. Katastr obce se nachází ve výšce 440 m.n.m. V
současnosti má obec 449 obyvatel (k 31. 12. 2021).
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V blízkém sousedství Jetřichova se nachází několik obcí. Severozápadně od obce se
nachází město Broumov se 7272 obyvateli. Východně je obec Hynčice (192
obyvatel) a západně město Meziměstí (2360 obyvatel). Na katastrálním území obce
se nenachází žádná silnice I. ani II. třídy. Obcí prochází pouze silnice III. třídy,
která ji spojuje s okolními obcemi, konkrétně se jedná o silnici III/30327. Ta se
napojuje na silnici III. třídy č. 30326 do Broumova.
Obec je součástí Dobrovolného svazku obcí Broumovsko, MAS Broumovsko+, Svazu
měst a obcí ČR a Euroregionu Glacensis. V rámci DSO jsou zpracovávány
strategické a koncepční dokumenty, na jejíž východiska tento plán navazuje a svým
vyzněním zapadá do celého rámce a vize rozvoje regionu Broumovsko. Obec
Jetřichov je situována v příhraniční oblasti s Polskem, v Královéhradeckém kraji.
Poloha v těsné blízkosti hranice vytváří specifické

podmínky pro přeshraniční

spolupráci a tato spolupráce je v celém regionu velice aktivní a plodná – je
realizována celá řada projektů, zaměřená převážně na rozvoj cestovního ruchu,
budování nových turistických atraktivit a prvků občanské vybavenosti.

2.1.3 Přírodní podmínky
Obec Jetřichov leží přimknuta ke svahu údolí klesajícím od jihu k severu, kterým
prochází cesta volně sledující trasu potoka. Potok se v severní části katastru vlévá
do řeky Stěnavy, která protéká severní částí katastru. Severněji jsou již jen tři
chovné rybníky s bývalým mlýnem. Okolní kopcovitý terén předurčil liniový
charakter vsi. Nejvyšším bodem území je vrchol Šance s nadmořskou výškou 493
m.n.m. Části katastru jsou zalesněné, poměrně značná část ploch je zatravněna.
Jižně navazuje již mimo katastr obce hřeben Broumovských stěn, poměrně mocně
vystupujících nad okolní terén. Celý katastr je součástí Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko.

Broumovské stěny jsou dominantou širokého okolí, nejen Jetřichova. Svou hmotou,
přírodní a krajinářskou hodnotou mají mimořádný význam pro celou Broumovskou
kotlinu. Celé řešené území leží v CHKO Broumovsko a řada lokalit je evidována jako
přírodně cenná. Broumovské stěny jsou vyhlášeny Národní přírodní rezervací, tato
část je zahrnuta do Evropsky významné lokality Broumovské stěny a ptačí oblasti
Broumovsko. Do území obce Jetřichov zasahuje ptačí oblast Broumovsko.
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Celé území leží ve členité krajině broumovského výběžku, kde dominují vrcholové
partie Broumovských stěn a Javořích hor. Severním okrajem obce protéká řeka
Stěnava, která odvádí veškeré povrchové vody do povodí Odry do Polska. Do území
částečně zasahuje CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod) Polická
křídová pánev.

Na Javoří hory navazují polské Góry Kamennie a dále pak Góry Sowie. Většinou
zalesněné, k jihu příkře spadající pásmo Javořích hor, je přibližně 25 km dlouhé.
Dalšími vrcholy Javořích hor jsou Široký vrch, východním směrem potom výraznější
kopce, jejichž rozsochy se sbíhají ke Stěnavě: Hraniční vrch, Jelení vrch, Jedlový
vrch a Ruprechtický Špičák. Javoří hory chrání Broumovskou kotlinu ze severu a
tvoří

malebnou kulisu krajině, kterou protéká Stěnava. Po hřebenu Javořích hor

prochází státní hranice s Polskem, kterou kopíruje turistická trasa z Broumova přes
Janovičky do Ruprechtic.
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2.2 OBYVATELSTVO
Počet obyvatel je sledován od r. 1869, kdy v Jetřichově žilo 1165 obyvatel,
maximální počet osob registrovaných v obci nastal začátkem minulého století; do
roku 1930 došlo k mírnému poklesu. V říjnu 1938 byl Jetřichov spolu s celým
Broumovskem územně připojen pod správu německé říše. V květnu 1945 byl znovu
navrácen pod správu Československé republiky a dle rozhodnutí vítězných mocností
došlo k organizovanému odsunu místního německého obyvatelstva a ke konfiskaci
jeho majetku. Obec byla nově osídlena českými přistěhovalci, přistěhovalci z
vnitrozemí.
Podle soudobých úředních statistik se obec Jetřichov ve druhé polovině 19. století a
v první polovině 20. století vyvíjela takto: rok 1854: 1302 obyvatel, rok 1869:
1165 obyvatel + 164 domů, rok 1880: 1181 obyvatel + 172 domů, rok 1890: 1310
obyvatel + 176, rok 1990: 1340 obyvatel + 171 domů, rok 1910: 1503 obyvatel +
196 domů, rok 1921: 1300 obyvatel + 199 domů a rok 1930: 1242 obyvatel + 214
domů.
Počet obyvatel a domů se v poválečném vývoji výrazně snížil: rok 1950: 725
obyvatel +187 domů, 1961: 585 obyvatel +129 domů, rok 1970: 561 obyvatel +
126 domů, rok 1980: 497 obyvatel + 122 domů, rok 1991: 439 obyvatel + 102
domů. Po komunálních volbách 24. 11. 1990 zanikl místní národní výbor a byl zde
opět zřízen obecní úřad.

Graf 1: Počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze.
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K 31. 12. 2021 obec eviduje 449 obyvatel - z toho 249 jsou muži, 200 ženy. Počet
obyvatel od 0 - 14 let je 63, ve věkové kategorii 15 - 64 je to 298 a nakonec
obyvatel 65+ je v obci 88. Průměrný věk v obci je 42,4 let (ČSÚ). Průměrný věk v
obci se za poslední roky s drobnými odchylkami zvyšuje (od 2017), což je dáno
zejména klesajícím počtem nově narozených dětí a rostoucí skupinou seniorů.
Nejpočetnější je skupina lidí v produktivním věku. Je nasnadě - podobně jako u
ostatních obcí na Broumovsku, aby obec pomáhala vytvářet takové podmínky,
které umožní mladým lidem v obci žít a zakládat rodiny. Obec by měla zároveň
myslet na skupinu seniorů a její specifické potřeby, které by měly ideálně být
naplněny přímo v místě.

Tabulka 1: Stav obyvatel k 31. 12. 2021. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze.

Tabulka 2: Pohyb obyvatel do 31. 12. 2021. Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze.

Z tabulky výše je patrné, že počet zemřelých v obci převyšuje počet živě
narozených. Počty přistěhovalých a vystěhovalých osob se liší rok od roku a nelze
tedy vysledovat žádný trend - v některých letech je patrný přírůstek stěhováním, v
jiných se lidé stěhují z obce pryč.
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Zatímco v Královéhradeckém kraji a na Náchodsku byla situace od roku 2002
doposud stabilní a přírůstek byl v rovnováze s úbytkem obyvatelstva, v obci
Jetřichov a ORP Broumov vidíme spíše úbytek populace. Příchod mladých rodin
může povzbudit demografickou situaci v obci, díky čemuž se může zmírnit proces
stárnutí obyvatelstva. Obec Jetřichov nabízí výhodu života v krásné přírodě CHKO
Broumovska s poměrně dobrou a rychlou dostupností větších center (Broumov,
Náchod).

Obrázek 1: Změna celkového počtu obyvatel v %, 2017-2030
Zdroj: ČSÚ (2014): Prognóza vývoje obyvatelstva města a SO ORP Hradec Králové na období
2018-2050

Podle predikce vývoje počtu obyvatel Královéhradeckého kraje, by měl počet
obyvatel kraje až do roku 2030 soustavně klesat. Předpokladem je, že na území
Broumovska do roku 2030 ubude asi 14,1 % obyvatel oproti současnému stavu. Je
otázkou, zda-li se tyto scénáře, předpokládající takto výrazný pokles obyvatelstva,
naplní. I vzhledem k situaci s pandemií Covid-19 (2020-2022) se spousta věcí
proměnila - týká se to přístupu k práci, vzdělávání, možnostem home-office atd.
Navíc Broumov kandiduje na titul Evropské hlavní město kultury 2028, je tedy
možné očekávat zvrat ve vývoji počtu obyvatel Broumovska.
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Tabulka 3: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání. Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011.

Vzdělanostní struktura v obci je následující: 89 osob dosáhlo základního vzdělání,
179 osob má střední vzdělání včetně vyučení (bez maturity), 69 osob má úplné
střední vzdělání s maturitou, 5 osob spadá do kategorie nástavbové studium. 4
osoby jsou vysokoškolsky vzdělané, což je poměrně nižší zastoupení oproti jiným
regionům i obcím Broumovska. Nižší stav vysokoškolsky vzdělaných je dán mj. tím,
že mladí lidé, kteří odejdou studovat vysokou školu, se převážně nevrací zpět do
obce, ale zůstávají ve městech, kde studovali. Tyto jevy jsou pro menší města a
obce typické. Lze konstatovat, že se obec Jetřichov výrazně neodchyluje od
průměru jinde. Vzdělanost obyvatel není překážkou pro další rozvoj obce.
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2. 3

EKONOMIKA A SITUACE NA TRHU PRÁCE

Koncem 19. století stála v obci přádelna lněné příze, bělidlo, úpravna, mlýn a
poplužní dvůr, zavedená byla výrobna bavlněných a polobavlněných látek. Z bývalé
zemědělské usedlosti vzniklé bělidlo, později úpravna (barev na látky) slouží dnes
firmě Tomket s.r.o., celý objekt ale chátrá. Vila majitele barevny A. Heinzela slouží
obecnímu úřadu, místní základní a mateřské škole.

Podle údajů z registru ekonomických subjektů bylo v obci Jetřichov registrováno
celkem 92 podnikatelských subjektů (k 31.12.2021). Podniků se zjištěnou aktivitou
je 53. Z hlediska zaměření ekonomických subjektů tvoří největší část podniky
zaměřené na zemědělství, lesnictví a rybářství (10), stavebnictví (10), velkoobchod,
maloobchod a opravy motorových vozidel (6).

Graf 2: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti. Zdroj: ČSÚ (2021). Veřejná databáze.
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Dle posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci evidováno celkem
192 ekonomicky aktivních občanů, z toho 138 bylo zaměstnanců, 6 zaměstnavatelů,
16 osob bylo nezaměstnaných. Ekonomicky neaktivních bylo celkem 210 - z toho
101 nepracujících důchodci, 69 žáků, studentů a učňů. V obci se nachází 29 osob s
nezjištěnou ekonomickou aktivitou. Míra nezaměstnanosti v okrese Náchod je kolem
3,4 % - nejvyšší v Královéhradeckém kraji. V periferních územích na okrajích
administrativních hranic některých ORP jsou obce, kde se podíl nezaměstnaných
pohybuje v rozmezí 5-6 %. Jedná se zejména o obce ve správním obvodu ORP
Broumov, kde dochází ke kumulaci různých faktorů, které ovlivňují rozvoj daného
území – velikost obce, dopravní dostupnost, struktura obyvatelstva, nabídka
pracovních míst a další.

Z obce Jetřichov v roce 2011 celkově vyjíždělo do zaměstnání či do škol 119
obyvatel, což je asi čtvrtina všech obyvatel obce. Do zaměstnání vyjíždělo 73 osob,
což je asi třetina všech ekonomicky aktivních obyvatel v obci. 68 dojíždí za prací do
jiné obce okresu / 1 do jiného okresu kraje. 46 osob vyjíždělo do škol.

Tabulka 4: Vyjíždějící do zaměstnání a do škol z obce Jetřichov. Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011.
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2. 4

VYUŽITÍ PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ

Z celkové výměry 925,48 ha, na které se obec rozprostírá, je více zemědělské
půdy (566,15 ha). Z této rozlohy tvoří většinu orná půda a trvalý travní porost
(414,02 ha a 136,66 ha). Zahrady zabírají 15,10 ha a ovocné sady 0,38 ha plochy
obce. Z celkové výměry nezemědělské půdy (359,33 ha) tvoří většinu lesní
pozemky (269,39 ha). Zástavba se rozkládá na ploše 12,19 ha, vodní plochy tvoří
13,09 ha plochy obce. Celkově má obec venkovský charakter s velkým množstvím
přírodních ploch, výraznou plochou zemědělské půdy a nižším podílem ploch
zastavěných, což je typický prvek obcí Broumovska, který výrazně přispívá k
charakteristické podobě oblasti a celkového krajinného rázu.

Graf 3: Druhy pozemků v obci Jetřichov k 31. 12. 2021. Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze.

Přestože zemědělská výroba byla v minulém režimu velmi postižena, došlo ke
zničení hmotného zázemí rodinných statků, ke scelování pozemků, které mělo za
následek likvidaci remízků a mezí, docházelo k přehnojování, a v důsledku
nadměrné chemické ochrany ke snížení úrodnosti. Díky kopcovitému terénu v
řešeném území, který neumožňoval snadný přístup pro zemědělské stroje, se v obci
zachovalo velké množství pozemků v menších celcích a rovněž poměrně vysoké
procento plochy je zalesněno a zatravněno.
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2. 5

CESTOVNÍ RUCH

Atraktivity cestovního ruchu – přírodní, kulturní a turistické cíle

Obec

Jetřichov

nepatří

mezi

nejvíce

vyhledávané

oblasti

cestovního

ruchu

Broumovska, přesto však může přitáhnout milovníky pěší turistiky i cykloturistiky. V
obci a její blízkosti se nachází množství vrcholů (např. Honský Špičák 652 m.n.m.,
Písčitý vrch 487 m.n.m. či Prostřední vrch 573 m.n.m.). V blízkosti se nachází NPR
Broumovské stěny či NPP Polické stěny a tzv. Laudonovy valy - sporé zbytky valů
asi 100 metrů jižně pod vrcholem Honského Špičáku. Vybudovali ho panduři
generála Laudona proti pruským vojákům ve válce v roce 1758. K Laudonovým
valům vede modrá turistická značka z Police nad Metují a od chaty Hvězda.
Obcí prochází Stezka Českem, což je "1000 a 1000 km” dlouhý a první oficiální
přechod Česka. Jedná se o nekomerční projekt party nadšenců, kteří se spojili s
Klubem českých turistů a společně přinesli možnost vyrazit na krásnou a zajímavou
cestu přes celou republiku. Stezka je značená i na serveru "mapy.cz".
V okolí je velké množství atraktivních turistických cílů, jako je oblast Adršpašskoteplických skal, Ruprechtický Špičák, Broumov a oblast polského příhraničí. Blízké
Meziměstí nabízí pestré vyžití pro rodiny s dětmi (AQA Land, Centrum Walzel) a
Broumovský klášter zase širokou nabídku kvalitní kultury.

Národní přírodní rezervace Broumovské stěny

Z jihozápadu je Broumovská kotlina ohraničena skalnatým pásmem Broumovských
stěn, které přes Machovské sedlo (620 m) pokračují dále v Polsku Hejšovinou
(Szczeliniec Wlk. a Ml.) a Borem (Skalniak) - Národní park Góry Stolowe.
Broumovské stěny - národní přírodní rezervace (638,08 ha, vyhlášena r. 1956) je
plná kvádrových pískovců s převážně jehličnatými porosty, skalními bludišti a
stržemi, je známá především okolím Hvězdy, Supího hnízda a Kovářovy rokle.
Zhruba 12 km dlouhý hřeben Broumovských stěn, s příkrými skalními srázy,
spadajícími do širokého údolí Stěnavy. Skrývají však mnohem více kouzelných míst,
k nimž sice nevedou bezprašné vozovky, ale stojí za to je vyhledat. Od turistické
chaty na Hvězdě je pěkný rozhled: Góry Wałbrzyskie, Javoří hory, Góry Sowie,
Meziměstí,

Vižňov,

Ruprechtice,

Broumov,

Křinice,

Martínkovice,

Janovičky,

Rožmitál, Heřmánkovice, atd. Ještě lepší možnost výhledu nabízí Supí koš na
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červené značce vedoucí z Hvězdy na Slavný. Jihovýchodní část Broumovských stěn
je nejsnadněji přístupná z Machova - jedná se zejména o oblast Božanovského
Špičáku (773 m.n.m., nejvyššího vrcholu Broumovských stěn), Junáckou vyhlídku a
Bludiště. Zajímavým útvarem je Koruna (769 m.n.m.), odkud je také pěkný rozhled
směrem do Polska.

Kulturní památky
Evidovaných nemovitých památek v obci mnoho není, zapsán je pouze areál statku
č. p. 56 (obytný dům s bránou, stodolou, kolnou, výměnkem a mostem se sochou z
18. století). Významná je také vila Anselma Heinzela, podnikatele a politika z 2.
poloviny 19. století, kde aktuálně sídlí obecní úřad obce. Dále také Laudonova
kaple.
Ubytování nabízí Penzion U Suchánků, což je krásně opravený bývalý zájezdní
hostinec

na

křižovatce

směrem

do Broumova. Nabízí útulnou hospůdku v

prvorepublikovém stylu, bazén i saunu. Již roku 1868 dostal penzion punc
zájezdního hostince zvaného „U Orlosupa”. Posledním majitelem byl němec Eduard
Hartman s rodinou. Obchodníci, kteří jezdili se zbožím na nádraží do Meziměstí, se
zde zastavovali občerstvit, ale také napojit své koně. Před rekonstrukcí na nynější
podobu penzionu patřilo toto stavení dlouhá léta rodině Suchánkových. Tento název
„U Suchánků” nese penzion dodnes. Původní nápisy psané v němčině po rodině
Hartmanových jsou na penzionu k vidění i vsoučasné době.
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2.6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

2.6.1 Zásobování pitnou vodou
Obec Jetřichov je zásobována pitnou vodou z vodních zdrojů VaK Náchod.

2.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod
V obci Jetřichov je vybudována splašková kanalizace. Splašková kanalizace je ve
vlastnictví obce a provozuje ji VaK Náchod. Jedna část obce zvaná "Bělidlo" zatím
odkanalizována není.

2.6.3 Odpadové hospodářství
Obec má stanoven systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Systém je
nastaven obecně závaznou vyhláškou.
Komunální odpad se třídí na složky:
●

biologické odpady rostlinného původu,

●

sklo čiré,

●

sklo barevné,

●

plasty včetně PET lahví (dále jen „plasty”),

●

papír,

●

kovy,

●

jedlé oleje a tuky,

●

nebezpečné složky komunálního odpadu,

●

objemný odpad,

●

směsný komunální odpad.

Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob umístěných na
stanovištích po obci. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a svoz
objemného odpadu je zajišťován minimálně 2x ročně. Biologické odpady rostlinného
původu lze ukládat do velkých kontejnerů nebo do kompostárny "EKO Broumovsko"
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v Křinicích. Papír a kovy lze odkládat ve sběrně druhotných surovin, která je
provozována na adrese Jetřichov č. p 125, nebo je lze odkládat při mobilních
svozech, které jsou zajišťovány minimálně jedenkrát ročně. Stavební odpad lze
odkládat v provozovně firmy Marius Pedersen v Heřmánkovicích.
Jak hodnotíte nakládání s odpady, třídění a recyklaci?

Obrázek 2: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.6.4 Vytápění
Zásobování teplem a teplou vodou je řešeno převážně z lokálních zdrojů a z
domovních kotelen na plyn, tuhá paliva nebo elektřinu. V části obce je zaveden
plyn.

2.6.5 Veřejné osvětlení
V obci se nachází veřejné osvětlení.

2.6.6 Dopravní obslužnost a infrastruktura

Obcí prochází komunikace II. třídy – II/302 Otovice – Meziměstí, která se v centru
obce kříží s III/3024. Ta je osou zastavění sídla a vede paralelně s tokem potoka.
Od těchto linií se odvozuje i urbanistická struktura sídla. Další komunikace II. třídy,
která prochází jižní částí katastru, je II/303 – Broumov – Police n/Metují – Náchod.
Připojuje celé území Broumovského výběžku na vnitrozemí. Svou polohou je obec
vázána na obě města v regionu, ale především na město Broumov. To platí jak o
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vazbách na vyšší občanskou vybavenost, pracovní příležitosti, tak na některé
složky technické infrastruktury, ale i vazby dopravní. S Broumovem obec spojují
obě komunikace II. třídy, které procházejí katastrem. Osou území je tok
jetřichovského potoka, který je pravostranným přítokem Stěnavy, zasahující do
severního okraje katastru.

Jak hodnotíte dopravní obslužnost obce?

Obrázek 3: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Železniční doprava
Železnice prochází západním okrajem katastrálního území obce, kde se nachází
vlaková zastávka Březová u Broumova. Centru obce nejbližší vlaková zastávka se
nachází severně v obci Ruprechtice. Nádraží je ve městě Meziměstí či v Broumově.

Místní komunikace
Technický stav místních komunikací a chodníků je nedostačující. Obec plánuje a
realizuje postupné opravy a rekonstrukce. Údržbu a zimní údržbu místních
komunikací zajišťuje ze svých zdrojů obec, stejně jako postupné opravy a udržování
silnic. Počet parkovacích míst je v současné době na hranici dostačující kapacity.
V blízkém okolí obce je celá síť cyklotras a cyklostezek.
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Mezi nejznámější cyklotrasy patří:
∙ trasa č. 4000 – okruh Stěny. Mezinárodní trasa vede přírodními rezervacemi
okolo horských hřbetů se skalními útvary a vyhlídkami na obou stranách
česko-polské hranice,
∙ trasa č. 4001 – Vyhlídková cesta. Částečně sdílí trasu Stěny, vede více terénem
v oblasti NPD Broumovské stěny,
∙ trasa č. 4002 – Javoří hory. Trasa vede lesními cestami, nabízí krásné výhledy
do Broumovské kotliny a na pásmo Broumovských stěn i Javořích hor. Trasa může
navazovat na cyklotrasu č. 4020
∙ trasa č. 4003 – Pánova cesta. Trasa se dá spojit s trasami 4000 a 4001, z
Martínkovic dojedete do Ameriky v Křinicích pod Broumovskými stěnami a
pokračujete přes hřeben do obce Suchý důl,
∙ trasa č. 4020 – Stolové hory. Nejdelší cyklotrasa regionu spojuje lázeňská
města v Polsku s Adršpašsko-teplickými skalami. Trasa dlouhá 126 km, z toho 63
km v Polsku a 63 km v ČR.
Jak hodnotíte místní komunikace včetně chodníků?

Obrázek 4: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Dopravní obslužnost

Z hlediska veřejné dopravy je obec dostupná autobusovým a vlakovým spojením.
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2.7 OBČANSKÁ VYBAVENOST

2.7.1 Bydlení
Přirozeně rostlá historická zástavba je volně umísťována podél cesty v různých
výškových úrovních. Při cestě zákruty údolí se nabízí pokaždé jiný pohled na tuto
zajímavou strukturu zástavby. Jetřichov si zachoval příjemný poměr zástavby a
přírodních prvků, které jsou součástí vlastního vnitřního území obce. Míra zahuštění
se v zastavěném území často mění. To dodává sídlu jeho nezaměnitelný charakter.
Rovněž na vývoj bytového fondu měla vliv historie. Před válkou r. 1930 zde bylo
214 domů a po válce se počet rapidně snížil, v r. 1950 stálo v obci Jetřichov už jen
187 objektů, v r. 1970 dokonce jen 126 a v r. 1991 klesl počet domů až na 102.
Bytový fond neprodělal tak kontinuální pokles, v r. 1961 zde bylo 175 bytových
jednotek trvale obydlených, v r. 1991 dokonce počet vzrostl na 191, v r. 1980 opět
klesl na 170, v r. 1991 opět dochází k úbytku bytů, bylo zde jen 156 bytových
jednotek.
V Jetřichově se eviduje celkem 148 domů, z toho trvale obydlených je 111.
Obydlených rodinných domů v obci je podle Sčítání lidu, domů a bytů v obci z roku
2011 celkem 94, z toho 88 patří fyzickým osobám, 2 obci a 4 fungují formou
spoluvlastnictví.
Jak hodnotíte možnosti pro výstavbu rodinných domů a kvalitu bydlení?

Obrázek 5: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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2.7.2 Školství
V obci je dostupná mateřská škola a základní škola pro první stupeň.
Malotřídní škola v obci Jetřichov je školou rodinného typu. Patří mezi inkluzivní školy
– společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a
handicapy. Je integrovaná s mateřskou školou nejen organizačně, ale celou
koncepcí výchovného procesu. Žáci pěti postupných ročníků (prvního, druhého,
třetího, čtvrtého a pátého) jsou rozděleni do dvou až třech tříd (podle aktuálního
počtu žáků v daném školním roce). Některé předměty jsou vyučovány jednotlivě v
každé třídě (naukové předměty - český jazyk, anglický jazyk, matematika, prvouka,
vlastivěda, přírodověda, informatika), na některé předměty se třídy spojují
(naukové předměty - výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova,
pracovní činnosti). Rozvrh hodin je přizpůsoben tak, aby se s žáky dalo pracovat v
malých skupinách a věnovat se jim individuálně. Součástí školy je školní jídelna a
jedno oddělení školní družiny. Do školní družiny jsou přihlášeni všichni žáci
bezplatně. Školu navštěvují nejen žáci z Jetřichova, ale i z okolních obcí – Hynčic,
Meziměstí, Ruprechtic, Vernéřovic, Vižňova a Broumova. Autobusová zastávka
směrem do Meziměstí a do Broumova se nachází asi 100 m od budovy školy.
Dopravní obslužnost je dostatečně zajištěna v ranních i odpoledních hodinách.
Nejbližší vlaková zastávka je vzdálena od školy asi 1 km v obci Ruprechtice.
Maximální kapacita školy je 30 žáků. Aktuální počet žáků se každý rok mění.

Jak hodnotíte kvalitu vzdělávání v obci?

Obrázek 6: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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2.7.3 Zdravotnictví
V obci není ordinace lékaře ani žádné jiné lékařské zařízení. Za lékařskou péčí
dojíždějí obyvatelé obce do blízkého Meziměstí či Broumova, kde jsou dostupné
základní ordinace (v rámci polikliniky či soukromé ordinace lékařů) a pohotovosti.
Nemocnice v Broumově je vybavena lůžky pro následnou péči a je tu oddělení
interny a interní

JIP. V Broumově (cca 15 min, 7 km) je i výjezdové pracoviště

Rychlé záchranné služby. Nejbližší nemocnice je v Náchodě. V Meziměstí jsou
dostupné základní zdravotnické služby. Všechny ordinace se nacházejí v novém
zdravotním středisku. Dostupné lékařské ordinace jsou následující: praktický lékař
(každý den v týdnu), diabetolog (jednou týdně), dětský lékař (každý den v týdnu),
chirurgie (jednou týdně), gynekologie (jednou týdně). Ordinace stomatologie je
zatím neobsazená, město Meziměstí se za pomoci Královéhradeckého kraje snaží
sehnat lékaře stomatologa.
Ve městě Meziměstí také funguje lékárna.

Jak hodnotíte dostupnost zdravotní péče?

Obrázek 7: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Sociální péče
V obci není zařízení sociální péče ani zařízení, které by zajišťovalo sociální služby.
Tyto služby zajišťují instituce v Broumově. Sociální služby v obci Jetřichov jsou
zajišťovány pomocí sítě sociálních služeb Broumovska (terénní pečovatelská
služba). Příspěvková organizace města Broumova zajišťuje sociální služby občanům
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Broumovska v jejich složitých životních situacích. Centrum sociálních služeb Naděje
zajišťuje v současnosti 4 registrované sociální služby:
∙ Domov pro seniory
∙ Pečovatelská služba
∙ Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
∙ Odborné sociální poradenství

Jak hodnotíte dostupnost sociálních služeb?

Obrázek 8: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.4 Organizace, sport a spolky
V obci působí Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Jetřichov. Kulturní dům je
zároveň i tělocvičnou‚ je zde provizorní klubovna pro spolky. U objektu školy se
nachází hřiště, jižně od centra je pak hřiště s požární nádrží.

29

Jak hodnotíte podporu zájmových (spolkových) organizací?

Obrázek 9: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Obyvatelé mohou využívat sportovních zařízení v okolí, zejména v Broumově, ale
také v Meziměstí, kde je v provozu AQA LAND s bohatým zázemím nebo
sportovně-kulturní centrum WALZLOVKA, která nabízí celou řadu obvyklých i
neobvyklých sportovních aktivit (horolezecká a boulderová stěna, střelnice, bowling,
fitness, lukostřelba apod.) V Meziměstí jsou v provozu tato veřejná sportoviště:
fotbalový stadion (kopaná, minikopaná), sportovní víceúčelový areál, tělocvična na
nádraží (odbíjená, košíková, nohejbal, stolní tenis, hokejbal, badminton), AQA LAND
(plavání, minigolf, venkovní hřiště na nohejbal atd.); hřiště „U Slavie” slouží v zimě
jako kluziště.

Jak hodnotíte možnosti sportovního vyžití?

Obrázek 10: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.
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2.7.5 Služby
V Jetřichově je v provozu mateřská škola, základní škola pro první stupeň,
knihovna, obchod se smíšeným zbožím, restaurace sv. Magdaléna, restaurace U
Suchánků

(dříve

Hartmannův

hostinec

U

Orlosupa),

penzion,

několik

opravárenských dílen a provozoven drobnějších služeb. Do nejbližšího zdravotního
zařízení musí občané do Meziměstí, pošta je v Ruprechticích. Základní umělecká
škola sídlí v Broumově (její pobočka je i v Meziměstí) a v Polici nad Metují. Objekt
bývalé školy byl zrekonstruován na bytový dům pro obyvatele obce. Nejbližší pošta
a vlaková zastávka leží severně v obci Ruprechtice, druhá blízká vlaková zastávka
je v obci Březová.

Jak hodnotíte dostupnost služeb v obci?

Obrázek 11: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.6 Informační servis obce
Informace jsou předávány tradičním způsobem prostřednictvím obecních vývěsek.
Současně jsou obyvatelé informováni prostřednictvím webových stránek obce, kde
se mohou dozvědět o plánovaných akcích a dění v zastupitelstvu, prohlédnout fotky
z jednotlivých akcí apod. Důležité a krizové informace jsou občanům doručovány
také prostřednictvím SMS infokanálu. V obci vychází občasník "Jetřichovský
zpravodaj”.
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Jak hodnotíte komunikaci obecního úřadu s občany?

Obrázek 12: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

2.7.7 Správa obce
Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a
právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných
zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené
působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů,
usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.
Obec Jetřichov tvoří základní územní celek vymezený vlastním katastrálním
územím. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Je
veřejnoprávní korporací s plnou právní subjektivitou, má vlastní majetek a
vystupuje v právních vztazích svým jménem. Obec leží ve správním obvodu
Broumov. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon
státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony. Obec je
členem

DSO

Broumovsko,

MAS

Broumovsko+,

Společnosti

pro

destinační

management Broumovska a Svazu měst a obcí ČR. Obec řídí neuvolněný starosta a
dva místostarostové, obec má sedmičlenné zastupitelstvo. V obci funguje finanční,
kontrolní a kulturní a školský výbor.
Úřední hodiny pro občany obce jsou v pondělí, středu a čtvrtek. V pondělí od 8.00 12.00 a 13.30 - 16.00 hodin, ve středu od 8.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hodin a ve
čtvrtek od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.30. Úřední hodiny starosty jsou ve
středu od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin.
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2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CHKO Broumovsko

Obec Jetřichov leží na území chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Broumovský
výběžek, ve východních Čechách ohraničený věncem hor Javořích, Stolových a
Jestřebích, je malebná krajina s ostrůvky divoké přírody, známá především svými
rozsáhlými skalními městy a unikátní církevní a lidovou architekturou. Staleté
osídlení a hospodaření dalo vzniknout ekologicky a esteticky cenné oblasti, jedinečné
v rámci celé naší země. Mozaika lesů a zemědělských pozemků, doplněná menšími
sídly a liniemi stromořadí, remízky a drobnými stavbami, je protkaná sítí potoků a
zdobená skupinami skal a tajemnými skalními městy. Jako strážci se nad ní tyčí
stolové hory Ostaš, Bor, Broumovské stěny a polská Hejšovina.

Jak hodnotíte životní prostředí v okolí obce?

Obrázek 13: Výsledek dotazníkového šetření mezi občany. Zdroj: Vlastní zpracování.

Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny, první proslulé rozsáhlým skalním
městem, druhé podivuhodnými skalními útvary, jsou nejcennějšími částmi zdejší
přírody, kde na specifický pískovcový reliéf a s ním související inverzní klima, jsou
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vázány vzácné druhy květeny a zvířeny. Zdaleka však nejsou jedinými přírodními
klenoty v oblasti: na stovkách lokalit je zaznamenán výskyt vzácných a zranitelných
druhů, rozmanitých biotopů a zajímavých výtvorů neživé přírody. Význam některých
lokalit se odráží v jejich vyhlášení za maloplošná zvláště chráněná území a lokality
soustavy Natura 2000.

CHKO Broumovsko bylo vyhlášeno v roce 1991, má celkovou rozlohu 410 km2 a jeho
součástí jsou 2 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 3 přírodní
rezervace a 5 přírodních památek. V působnosti Správy CHKO Broumovsko je i
národní přírodní památka Babiččino údolí. Na území CHKO Broumovsko je vyhlášeno
8 evropsky významných lokalit a ptačí oblast.

Území je rozděleno do čtyř zón ochrany přírody. Nejcennější je území I. zóny, která
zahrnuje zejména přírodní ekosystémy pískovcových skalních oblastí i dochované
zbytky přírodě blízkých lesů na těžko přístupných lokalitách a údolní nivy s větší
biologickou rozmanitostí. Tvoří přibližně desetinu celkové plochy CHKO.

II. zóna CHKO (zabírá 14% území CHKO) zahrnuje lesy s různou, někdy značně
pozměněnou druhovou skladbou, od starších, kvalitních listnatých a smíšených
porostů až po čistě jehličnaté monokultury. Porosty jsou většinou stejnověké. Na
zemědělské půdě tvoří II. zónu polokulturní až kulturní travinné porosty.
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Největší část, více než tři čtvrtiny území, zaujímají III. a IV. zóna. Jsou tvořeny
zemědělskými pozemky a lesy s různou druhovou skladbou, vesměs jehličnaté, ale
občas i velmi kvalitní smíšené a listnaté porosty menšího rozsahu, které nelze
zahrnout do II. zóny a sídelními útvary. Lesy ve IV. zóně jsou menšího rozsahu,
obklopené rozsáhlými plochami zemědělské půdy. IV. zóna je vymezena v prostoru
Broumovské kotliny, nový návrh zonace počítá s jejím podstatným zmenšením.
Nově by však měla zahrnout i některé sídelní útvary, které jsou nyní součástí III.
zóny.
V roce 2013 byl veřejně projednán a schválen Plán péče o CHKO Broumovsko
platný do roku 2022. Tento dokument je hlavním odborným podkladem pro
rozhodování Správy CHKO. Jsou v něm stanoveny cíle ochrany přírody a nástroje k
jejich dosažení. Rovněž všechna maloplošná chráněná území v CHKO mají své
plány péče.
Ke zlepšení stavu chráněného území využívá Správa dotační programy Ministerstva
životního prostředí. Kosení luk, výsadby stromořadí a solitérních dřevin, zvyšování
podílu buku a jedle v lesích, péče o památné stromy, ostraha hnízd sokola a
opatření
krajinu.

na ochranu obojživelníků při jarním tahu podporuje Program péče o
Zakládání

nových vodních ploch a obnovu mokřadů a přírodního

charakteru toků umožňuje Program revitalizace říčních systémů.
Živou pamětí krajiny jsou památné stromy. V CHKO požívá ochrany institutu
památného stromu 20 výjimečných stromů. U každého je umístěn panel s
informacemi o jeho druhu, rozměrech, stáří a ošetřování, někdy i pověst spojená
se stromem.
Výskyt některých druhů rostlin, živočichů nebo přírodních stanovišť je v CHKO
významný i z celoevropského hlediska. Ptačí oblast evropské soustavy chráněných
území Natura 2000 byla vyhlášena v lednu 2005 pro ochranu sokola stěhovavého a
výra velkého. Zahrnuje všechny významné pískovcové celky na Broumovsku, které
jsou pro tyto druhy ideálním životním prostředím. Zasahuje do místní části
Březová.

Pro

ochranu

mihule

potoční

jsou

na

národní

seznam

evropsky

významných lokalit zařazeny části toků Metuje a Dřevíče. Pro svůj výskyt vzácných
biotopů

byly

na

tento

seznam

zařazeny

také

Adršpašsko-teplické

skály,

Broumovské stěny a dosud nechráněná lokalita Žaltman.
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Národní přírodní rezervace Broumovské stěny
Národní přírodní rezervace Broumovské stěny (pol. Broumowskie Ściany) byla
vyhlášena v roce 1956 na rozloze 638 ha k ochraně krajinářsky významného
nesouměrného hřbetu (kuesta) Broumovských stěn s řadou skalních měst. Nalézá
se asi 4 km západně od města Broumov v okrese Náchod.
Broumovské stěny z kvádrových pískovců středního turonu tvoří přirozenou hranici
mezi Polickem a samotnou Broumovskou kotlinou. V závislosti na úklonu vrstev
jsou svahy směrem do Polické pánve mírné, zato k severovýchodu do rovinaté
Broumovské kotliny spadá hřeben stěnami.
Severní polovina Broumovských stěn se jeví jako jednoduchý a úzký asymetrický
hřbet (typická kuesta), který od výrazného Honského Špičáku (652 m.n.m.)
přechází na jihovýchodě přes Strážnou horu (688 m.n.m.) a Loučnou horu (647 m.
n.m.) do mírné ploché sníženiny u obce Slavný. V průběhu celého hřbetu jsou v
nejvyšších částech kolmé a převislé skalní stěny, v některých partiích až 50 m
vysoké (Strážní hora, Hvězda, Supí hnízdo aj.). Mírně ukloněné svahy k jihozápadu
jsou členěné několika hlubokými a dlouhými skalními kaňony. Nejznámější z nich
je Kovářova rokle. V blokových akumulacích se nacházejí pseudokrasové jeskyně,
protékané podzemním tokem (suťové jeskyně). Podobný ráz mají i některé další
dlouhé rokle (Hruškova, Hájkova apod.), které rovněž odvodňují jihozápadní svahy
Broumovských stěn směrem na řeku Metuji.

I severovýchodní svahy jsou členěné skalními roklemi se stejně divokou modelací,
ty však vzhledem k prudkým svahům tohoto úbočí mají jen krátký průběh. V jejich
dnech, zahlcených mocnými blokovými sutěmi, se nacházejí podzemní systémy
pseudokrasových suťových jeskyní, z nichž jeskyně ”Pod Luciferem” je svou délkou
395 m nejdelší a nejrozsáhlejší jeskyní v Broumovských stěnách. Jižní polovina
Broumovských stěn od obce Slavný až po sedlo Machovský kříž na jihovýchodě
nabývá složitější morfologii. Vlivem zvětšené frekvence tektonických poruch má
zde terén podobu rozsáhlých pískovcových strukturních plošin s výrazným
uplatněním pseudokrasového reliéfu. Na jihovýchodě je to plošina Signálu (708 m.
n. m.), příkře spadající do údolí Židovky a k zdrojnicím Bělského potoka. Okraje i
povrch plošiny jsou modelovány pestrými tvary selektivního zvětrávání pískovců i
svahovými gravitačními pohyby a jsou rozčleněné roklemi a soutěskami i do
menších skalních měst.
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Plošina

Božanovského

Špičáku

(773

m.n.m.)

je

nejvyšší

částí

celých

Broumovských stěn. Má rovněž velmi bohatou a pestrou pseudokrasovou modelaci
s uplatněním selektivního zvětrávání a gravitačních procesů. Je také známá
výskytem velkého počtu tzv. skalních hřibů, dále i skalních mís a různých typů
škrapů. Poslední strukturní plošinou Broumovských stěn je pískovcové plató mezi
vrcholy Velké kupy (708 m.n.m.) a Koruny (769 m.n.m.). Plošina výrazně
vystupuje příkrými a vysokými srázy nad plochou Broumovskou kotlinu, opět s
pestrou pseudokrasovou modelací. Poslední strukturní plošinou Broumovských
stěn je pískovcové plató mezi vrcholy Velké kupy (708 m.n.m.) a Koruny (769 m.
n.m.). Členitá morfologie především okrajů těchto strukturních plošin podmiňuje i
početný výskyt podzemních prostor jeskynního až propasťovitého charakteru.
Česká část Stolových hor, která je zařazena v NPR Broumovské stěny, se nachází
jihovýchodně

od

Machovského

sedla.

Geologicky

a

geomorfologicky

je

pokračováním Broumovských stěn. Polská část Stolových hor navazuje na
Broumovské stěny a je součástí NP Stolové hory. Nejvyšším vrcholem polské části
je Velká Hejšovina (Szczeliniec Wielki).

Nejzajímavější partie Broumovských stěn jsou zpřístupněné hustou sítí turistických
značených cest a stezek, které umožňují poměrně pohodlný průchod jinak těžko
prostupného

terénu.

Četné

vyhlídkové

vrcholy (Hvězda, Supí koš, Koruna,

Ruprechtický Špičák, Božanovský Špičák a další) poskytují výhledy nejen na blízký
skalní terén a další okolí Policka a Broumovska, ale i k dalekým obzorům s
charakteristickou konturou hřebenů Krkonoš, Sovích hor, Orlických a Bystřických
hor a přes polskou Kladskou kotlinu až po vzdálený Králický Sněžník a Jeseníky.

Nejvíce navštěvovanou partií Broumovských stěn je Hvězda (671 m.n.m.), která je i
velkou křižovatkou turistických cest. Přitažlivostí tohoto místa je nejen výhled do
Broumovské kotliny s pohraničními horami v pozadí, ale také známá barokní kaple,
postavená v letech 1732–33 podle plánů K. I. Dientzenhofera a oblíbená turistická
chata, která je postavená ve švýcarském slohu.
V těsné blízkosti Broumovských stěn u obce Suchý Důl mělo docházet v letech
1892-1895 ke 23 zjevením Panny Marie Suchodolské, tehdy čtrnáctileté Kristině
Ringlové. Církev dodnes tyto události neuznala.
Rezervací prochází rozvodí mezi Severním mořem a Baltským mořem. Geopark
Broumovsko nese statut Národního geopark.
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2.9 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního
rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních
silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec. Jedná se o
analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce.

SWOT, což je zkratka z anglických slov:
∙ S = STRENGTHS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS
DOBRÉ
∙ W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: CO NÁS
OHROŽUJE
∙ O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: JAKÉ MÁME
MOŽNOSTI
∙ T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO NÁS MŮŽE
OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování
(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
budoucí

realizace

příhodných

možností,

a

naopak

se

omezuje

dopad

pojmenovaných hrozeb.

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení
problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce.
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Silné stránky
❖ Občanská vybavenost (MŠ, ZŠ,
obchod, hospoda)
❖ Dobrá kvalita školy (malotřídka)
❖ Bohatá spolková činnost (SDH, TJ
Sokol)
❖ Dostupné pozemky na výstavbu RD
❖ Krásné, čisté prostředí CHKO
Broumovsko
❖ Příznivé klima
❖ Dobrá dopravní dostupnost
((Broumov, Meziměstí) i obslužnost
❖ CZ-PL spolupráce, MAS, DSO
❖ Dostačující kapacita obecních bytů
❖ Výjimečné turistické cíle v okolí
❖ Technická infrastruktura (kanalizace,
vodovod, částečná plynofikace)
❖ Pospolitost / dobré mezilidské
vztahy
❖ Dobrá komunikace obce s občany
(včetně sms hlášení)
❖ Aktivní důchodci v obci (Klub
seniorů)
❖ Kvalitní internetové připojení

Slabé stránky
❖ Úbytek obyvatel (zejména
mladých)
❖ Nedostatečné pracovní příležitosti
na Broumovsku
❖ Regulace podnikatelských aktivit
z hlediska polohy obce v CHKO
Broumovsko
❖ Nedokončené komplexní
pozemkové úpravy (problém s
obecními parcelami a problém s
propustností krajiny)
❖ Nerealizovaná výstavba na
soukromých parcelách
❖ Nedostačující ubytovací kapacity
pro turisty (pouze penzion U
Suchánků)
❖ Obec “bez výrazu” - chybí
dominantní akce / prvek v obci
❖ Chybí propojení turistických
tras a cyklostezek / “bočních” cest
❖ Lánový typ obce - nemá centrum /
místo pro setkávání
❖ Nedostupnost zdravotní péče
❖ Rozvoj obce regulován správou CHKO

Příležitosti

Hrozby

❖ Výstavba rodinných domů

❖ Úbytek mladého obyvatelstva a
vylidňování obce
❖ Úbytek pracovních příležitostí na
Broumovsku

❖ Zlepšení prostupnosti krajiny propojení
❖ Rozšíření chodníku v obci
❖ Napojení cyklostezek na síť +
nabíječka na elektrokola
❖ Podpora rozvoje vícedenního
turismu
❖ Rozšíření ubytovacích kapacit
❖ Zviditelnění Jetřichova -> nová
výrazná akce, která přitáhne lidi
❖ Rekonstrukce Laudonovy kaple
❖ Revitalizace prostoru v okolí vily
-> kulturní, sportovní a
společenské centrum včetně
relaxační zóny
❖ Rekonstrukce “továrníkovy” vily
❖ Výstavba sociálního bydlení (např.

❖ Nedostatek finančních prostředků
pro rozvoj obce
❖ Intenzivní hospodaření na
zemědělských půdách a
postupná degradace půdy
❖ Překážky ze strany CHKO
❖ Nedostupnost zdravotní péče
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bydlení pro seniory)
❖ Nové zázemí pro sportoviště, spolky
a technické služby
❖ Rozvoj parkovacích míst
❖ Rozvoj služeb
❖ Rozvoj sociálních služeb
❖ Podpora ekologického zemědělství a
péče o krajinu
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Obec Jetřichov byla podpořena v rámci Operačního programu Zaměstnanost, k
realizaci projektu “DSO Broumovsko – profesionalizace veřejné správy a zpracování
strategických a koncepčních dokumentů”. Tento projekt je mimo jiné zaměřen na
tvorbu strategických a koncepčních dokumentů jednotlivých členských obcí DSO
Broumovsko. Dokumenty zpracovalo DSO Broumovsko.
Pro co nejširší pohled na problematiku každé obce a zpracování kvalitních
strategických a koncepčních dokumentů byl kladen důraz na zapojení významných
aktérů obce do pracovní skupiny, která formovala vizi a strategii rozvoje obce v
horizontu deseti let. Široká veřejnost byla zapojena formou dotazníkového šetření.
Hlavním účelem dotazování bylo zjištění názorů a postřehů místních občanů. Občané
odevzdávali vyplněné tištěné dotazníky v úředních dnech na obecním úřadě,
případně je vkládali do schránky obecního úřadu. Návrhová část byla prodiskutována
na třech setkáních pracovní skupiny, které se uskutečnily v průběhu realizace
strategického plánu obce v době od roku 2020 do roku 2022.
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3 NÁVRHOVÁ
ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje
témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část postupuje od
obecných cílů ke konkrétním aktivitám.

STRATEGICKÁ VIZE
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude
obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části a z
nápadů pracovní skupiny. Realizace strategických cílů pomůže k naplnění této
vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele Jetřichova.

Vize obce Jetřichov
Obec Jetřichov se stane místem pro klidný, příjemný a bezpečný život všech
generací. Vzniknou zde příležitosti pro bydlení mladých i starších osob a
omlazující se generace. Obec rozšíří možnosti kulturního i sportovního vyžití
a vytvoří dostatečnou nabídku občanské vybavenosti.

STRATEGICKÉ CÍLE
Strategické cíle představují výsledný stav, kterého by mělo být dosaženo v
horizontu platnosti dokumentu.
Obec Jetřichov si stanovila strategické cíle, kterých chce dosáhnout do roku
2032, cíle jsou tedy definovány na období 10 let. Strategické cíle vycházejí z
potřeb občanů obce a definovaných problémů v analytické části. Strategické cíle
vycházejí také z vize obce Jetřichov. Strategické cíle vyjadřují žádoucí stav,
kterého by mělo být do roku 2032 dosaženo.
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STRATEGICKÉ CÍLE:
CÍL 1: ZLEPŠENÍ INFRASTRUKTURY V OBCI
CÍL 2: ROZVOJ BYDLENÍ A SLUŽEB V OBCI
CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
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CÍL 1: ZLEPŠENÍ INFRASTRUKTURY V OBCI

Priorita 1.A: Rekonstrukce a opravy v obci
Specifický cíl: Zlepšení technického stavu komunikací a zvýšení
bezpečnosti chodců
Opatření 1.A.1:

Rekonstrukce a výstavba chodníků

Opatření 1.A.2:

Rekonstrukce místních komunikací

Priorita 1.B: Nová parkovací místa a revitalizace zastávek v obci
Specifický cíl: Zkvalitnění zastávek a rozšíření kapacity parkovacích
míst
Opatření 1.B.1:

Revitalizace, budování a nové prvky

Priorita 1.C: Technická infrastruktura
Specifický cíl: Rozvoj technické infrastruktury
Opatření 1.C.1:

Zkvalitňování technické infrastruktury obce

CÍL 2: ROZVOJ BYDLENÍ A SLUŽEB V OBCI

Priorita 2.A: Vznik nových parcel a opravy v rámci bytového fondu
Specifický cíl: Dostupnost bydlení
Opatření 2.A.1:

Rekonstrukce a výstavba

Priorita 2.B: Zachování prvků občanské vybavenosti v obci
Specifický cíl: Zajistit kvalitní občanskou vybavenost
Opatření 2.B.1:

Zachování a rozvoj služeb

Opatření 2.B.2:

Další rozvoj školy
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CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Priorita 3.A: Realizace zázemí volnočasových aktivit
Specifický cíl: Zajistit kvalitní volnočasové a sportovní vyžití
Opatření 3.A.1:

Revitalizace, rekonstrukce a nové zázemí pro volnočasové
aktivity

Priorita 3.B: Opravy turistických cílů
Specifický cíl: Zvýšení atraktivity obce
Opatření 3.B.1:

Rekonstrukce památek

Priorita 3.C: Vydavatelská činnost
Specifický cíl: Smíření s historií
Opatření 3.C.1:

Vydání historické publikace
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4 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu do
praxe řízení obce.
Strategický rozvojový plán byl sestaven v souladu s cíli následujících
strategických dokumentů:
∙ Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+
∙ Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
∙ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny

Broumovsko pro období 2021-2027

OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření a aktivity formulují konkrétní přístup k řešení strategických cílů.
Opatření budou naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit.
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CÍL 1: ZLEPŠENÍ INFRASTRUKTURY V OBCI
Priorita 1.A: Rekonstrukce a opravy v obci
➪ Opatření 1.A.1: Rekonstrukce a výstavba chodníků

Aktivita

1.A.1.1: Výstavba chodníků v horní části obce

Popis aktivity

Výstavba chodníků bude realizována v návaznosti na
rekonstrukci silnice III/3024, kde je investorem
Královéhradecký kraj. Investorem výstavby chodníků bude
obec Jetřichov. Nový chodník bude navazovat na stávající a
bude tak dokončeno propojení středu obce s horní částí
obce až po křižovatku se silnicí III/30323 okolo
frekventované dopravní komunikace. Výstavba je v
souladu s územním plánem obce.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032 (realizace probíhá od 05/2022)

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

PD

Aktivita

1.A.1.2: Rekonstrukce chodníků v horní části obce a
výstavba nových

Popis aktivity

V okolí křižovatky silnic III/3024 a III/30323 se nacházejí
kratší části chodníků. Tyto chodníky jsou ve špatném stavu
a pro zvýšení bezpečnosti chodců je nutná jejich oprava +
výstavba nových chodníků.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032
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Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

1.A.1.3: Výstavba chodníků v dolní části obce

Popis aktivity

Dolní část obce v okolí frekventované silnice III/3024 je
opatřena chodníkem jen z části - od křižovatky u
restaurace zhruba do poloviny směrem na Ruprechtice. V
rámci zvýšení bezpečnosti chodců je potřeba dokončit
chodníky ve zbývající části.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

1.A.1.4: Výstavba chodníků směrem k Meziměstí

Popis aktivity

Jediná bezpečná cesta pro pěší vede z Jetřichova přes
Bělidlo. Poslední úsek křižovatky místní komunikace a
silnice II/302 není opatřen chodníkem. Vybudování
chodníku v této části by výrazně zvýšilo bezpečnost
chodců.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce / DSO Broumovsko

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby
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Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

1.A.1.5: Výstavba stezky pro chodce (cyklostezky)
směrem na Pasa

Popis aktivity

Silnice III/30323 tvoří přístupovou komunikaci z Jetřichova
k autobusové zastávce "Jetřichov křižovatka" ležící na
silnici II/303. Tato zastávka je hojně využívaná občany
Jetřichova k dopravě směrem na Náchod. Spojka III/30323
je velice frekventovaná a pro chodce po ní jdoucí
nebezpečná. Vybudování stezky vedoucí mimo tuto
komunikaci by zvýšilo bezpečnost chodců.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce / DSO Broumovsko

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr
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➪ Opatření 1.A.2: Rekonstrukce místních komunikací

Aktivita

1.A.2.1: Rekonstrukce místní komunikace k "Barum"

Popis aktivity

Tato místní komunikace, která je zařazena v pasportu
místních komunikací, je ve velmi špatném technickém
stavu. Je nutná rekonstrukce. Součástí je i nutnost
rozšíření vjezdu na místní komunikaci směrem k "Barum".

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Priorita 1.B: Nová parkovací místa a revitalizace zastávek v obci
➪ Opatření 1.B.1: Revitalizace, budování a nové prvky

Aktivita

1.B.1.1: Osvětlení zastávek a křižovatky na Pasa

Popis aktivity

Křižovatka silnic II/303 a III/30323 leží pod sjezdem z
Pasa a za snížené viditelnosti se odbočka na Jetřichov
stává nebezpečnou. Vybudování osvětlení v okolí této
křižovatky a osvětlení nedalekých autobusových zastávek
by výrazně zvýšilo bezpečnost provozu a chodců.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032
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Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

1.B.1.2: Parkovací plocha před hasičárnou

Popis aktivity

Před hasičárnou v obci se nabízí plocha, která může sloužit
pro parkování. Cílem je vybudovat parkoviště s
dostatečnou kapacitou míst.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

1.B.1.3: Autobusové zastávky v obci

Popis aktivity

Postupná revitalizace autobusových zastávek v obci.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

51

Priorita 1.C: Technická infrastruktura
➪ Opatření 1.C.1: Zkvalitňování technické infrastruktury obce

Aktivita

1.C.1.1: Technika a zázemí pro technické služby
obce

Popis aktivity

Je potřeba nového zázemí pro technické služby obce
Jetřichov včetně nákupu nové techniky.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

1.C.1.2: Odpadové hospodářství

Popis aktivity

Nová kontejnerová stání a další rozšíření v rámci
odpadového hospodářství.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr
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Aktivita

1.C.1.3: Řešení problematiky odpadních vod na
Bělidle

Popis aktivity

Je potřeba vyřešit problém odpadních vod na Bělidle.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

1.C.1.4: Revitalizace vodních nádrží

Popis aktivity

Záměrem je revitalizovat vodní nádrže na křižovatce a na
hasičském hřišti.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

53

CÍL 2: OBČANSKÁ A TECHNICKÁ VYBAVENOST
Priorita 2.A: Vznik nových parcel a opravy v rámci bytového fondu
➪ Opatření 2.A.1: Rekonstrukce a výstavba

Aktivita

2.A.1.1: Opravy v rámci bytového fondu

Popis aktivity

Zajištění nezbytných oprav v rámci bytového fondu obce.

Předpokládaný
Vedení obce
odpovědný subjekt
Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Průběžně probíhá

Aktivita

2.A.1.2: Vznik nových parcel pro výstavbu

Popis aktivity

V Oblasti za "Barumkou" se nabízí možnost vzniku nových
parcel pro výstavbu.

Předpokládaný
Vedení obce
odpovědný subjekt
Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr
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Priorita 2.B: Zachování prvků občanské vybavenosti v obci
➪ Opatření 2.B.1: Zachování a rozvoj služeb

Aktivita

2.B.1.1: Zachování prodejny potravin

Popis aktivity

V obci se nachází prodejna potravin a je žádoucí, aby
prodejna v obci dále zůstala.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Aktivita

2.B.1.2: Klubovna pro setkávání seniorů

Popis aktivity

Seniorům v obci chybí místo, kde by se mohli setkávat.
Nabízí se vybudovat klubovnu pro setkávání, například v
místě kulturního domu obce.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby
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Aktivita

2.B.1.3: Modernizace kulturního domu a hasičárny

Popis aktivity

Modernizace a snižování tepelných ztrát na kulturním domě
a hasičárně.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Probíhá

Aktivita

2.B.1.4: Tepelné čerpadlo pro školu, školku a úřad

Popis aktivity

Pořídit tepelné čerpadlo pro školku, školu i úřad.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr
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Aktivita

2.B.1.5: Výstavba sociálního bydlení

Popis aktivity

Sociální bydlení v obci chybí, je přitom nezbytnou součástí
infrastruktury bydlení obce, protože zahrnuje sociálně
slabší skupiny obyvatelstva (seniory, matky samoživitelky
apod.).

Předpokládaný
Vedení obce
odpovědný subjekt
Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby

Připravenost k
realizaci

Záměr

➪ Opatření 2.B.2: Další rozvoj školy

Aktivita

2.B.2.1: Udržet dobrou kvalitu školy v obci

Popis aktivity

Modernizace výukových prostor a vybavení (audiovizuální
technika, technické vybavení učeben, podpora technického
vzdělávání, inovační aktivity ve vzdělávání); podpora
vzdělávacích aktivit, kroužků atd.

Předpokládaný
Vedení obce a ZŠ
odpovědný subjekt
Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby
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Aktivita

2.B.2.2: Revitalizace školní zahrady

Popis aktivity

Nové prvky do školní zahrady, postupná revitalizace a
vznik prostoru pro venkovní aktivity dětí.

Předpokládaný
Vedení obce a ZŠ
odpovědný subjekt
Předpokládaný
termín realizace

Průběžně

Odhad rozpočtu
aktivity

Dle potřeby
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CÍL 3: VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Priorita 3.A: Realizace zázemí volnočasových aktivit
➪ Opatření 3.A.1: Revitalizace, rekonstrukce a nové zázemí pro
volnočasové aktivity

Aktivita

3.A.1.1: Vznik veřejného prostranství v okolí vily

Popis aktivity

Prostor může sloužit jako místo neformálního setkávání
obyvatel obce, může se stát novým středem obce. Součástí
prostranství je nový mobiliář, dostatek zeleně a prostor pro
aktivní trávení volného času.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---

Připravenost k
realizaci

Záměr

Aktivita

3.A.1.2: Rekonstrukce sportovního areálu a nové
zázemí na hasičském hřišti

Popis aktivity

Sportovní areál potřebuje rekonstrukci včetně nového
zázemí a budovy. Nové zázemí se týká také hasičského
hřiště.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity

---
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Připravenost k
realizaci

Záměr

Priorita 3.B: Opravy turistických cílů
➪ Opatření 3.B.1: Rekonstrukce památek

Aktivita

3.B.1.1: Oprava Laudonovy kaple a částí vily

Popis aktivity

Laudonova kaple potřebuje rekonstrukci - jedná se o
výrazný prvek a turistický cíl obce. Budova vily zase
potřebuje opravit podhledy a vrátit okenice.

Předpokládaný
odpovědný
subjekt

Vedení obce

Předpokládaný
termín realizace

2022-2032

Odhad rozpočtu
aktivity
Připravenost k
realizaci

---

Záměr
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Priorita 3.C: Vydavatelská činnost
➪ Opatření 3.C.1: Vydání historické publikace

Aktivita

3.C.1.1: Vydání knihy o poválečné historii
Jetřichova

Popis aktivity

Jetřichov nemá svou publikaci, která by mapovala
poválečný vývoj na území obce. Pomohlo by to smířit se
s minulostí a lépe pochopit současnost.

Předpokládaný
Vedení obce
odpovědný subjekt
Předpokládaný
termín realizace
Odhad rozpočtu
aktivity
Připravenost k
realizaci

2022-2032

---

Záměr

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách Jetřichova a zároveň
bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
Plnění strategického plánu bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do
jaké míry byly naplánované záměry skutečně realizovány, či z jakých důvodů
případně realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny
jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace a bude také
zkontrolováno nastavení priorit záměrů.
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