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1 Úvod 

Program či strategie rozvoje obce Horní Maršov je základní plánovací dokument, který představuje 

hlavní nástroj řízení rozvoje obce. V podstatě definuje postup, jak se dostat z bodu A do bodu B. Bod A 

je současnost, tedy jak to v obci v současnosti vypadá, jakými různorodými prostředky obec disponuje, 

které služby jsou v obci k dispozici atd. Bod B představuje budoucí stav, tedy jak chceme, aby to v obci 

vypadalo v budoucnosti, co zde má být přítomno, co naopak odstraněno apod. Celý dokument je 

rozdělen do několika hlavních částí.  

První částí je analytická část, která popisuje stávající situaci v obci. Převážně je zde věnována pozornost 

charakteristice obce, která je rozdělena do sedmi hlavních kapitol – území, obyvatelstvo, hospodářství, 

infrastruktura, vybavenost obce, životní prostředí a správa obce. Dále jsou zhodnoceny výsledky 

získané z dotazníkového šetření a z veřejných projednávání týkajících se rozvoje obce. Analytická část 

dále obsahuje východiska pro návrhovou část. Rozebrán je potenciál vyplývající z analýzy současného 

stavu, návaznost dokumentu na jiné rozvojové dokumenty, dále jsou definovány limity rozvoje a 

provedena tzv. analýza SWOT.  

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

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

které vyplynuly z vyhodnocení současného stavu a z provedených šetření (dotazníkové šetření, veřejná 

projednávání, konzultace s vedením obce), a na které by bylo vhodné se zaměřit, aby  

v obci docházelo k rozvoji. V rámci jednotlivých strategických cílů jsou navržena konkrétní opatření  

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

Třetí částí je akční plán. Náplní je plán realizace projektů pro nejbližší časové období, zpravidla jednoho 

až dvou let. Konkrétní projekty jsou blíže popsány, zdůvodněn je jejich přínos k rozvoji obce, zdroje 

financování a návaznost na rozpočet obce, předpokládané časové období nutné pro realizaci, místo 

realizace projektu atd. Projekty, jejichž realizace bude naplánována v dalších letech programového 

období, budou obsaženy v zásobníku projektů. 

Čtvrtou, závěrečnou částí, je implementační část. Obsaženy jsou informace o organizačním zajištění 

realizace programu, dále jsou definovány monitorovací indikátory, díky kterým lze sledovat,  

zda dochází k realizaci opatření a konkrétních aktivit a následně k naplňování strategických cílů. 

Obsaženy jsou i informace, jak bude plán zaveden do rozhodovacích mechanismů obce. Nelze 

opomenout ani informace, jak bude probíhat aktualizace programového dokumentu. 

Významným aspektem strategie je zapojení veřejnosti. Každý obyvatel obce a každý subjekt v obci 

působící měl možnost se vyjádřit k rozvoji obce prostřednictvím dotazníkového šetření (proběhlo  

v průběhu září a října 2020) či na veřejném projednávání, které proběhlo v květnu 2021 (blíže viz kap. 

2.2 Zhodnocení dotazníkové šetření a kap. 2.3 Výsledky veřejného projednávání). 

Celý proces aktualizace Programu rozvoje obce (dále jen PRO) Horní Maršov na období let 2020-2025 

byl zahájen dne 24. 7. 2020 podpisem smlouvy mezi Svazkem obcí Východní Krkonoše a zpracovatelem 

dokumentu, Mgr. Karlem Turkem. Zpracování dokumentu probíhalo postupně po výše zmíněných 

hlavních částech. 

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

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

regionální a místní úrovně), které s tímto rozvojovým dokumentem přímo souvisí. Všechny použité 

zdroje dat jsou v dokumentu řádně citovány a jejich kompletní přehled je uveden v jeho závěru. Řada 

informací byla získána prostřednictvím konzultací s představiteli obce Horní Maršov, z provedeného 
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dotazníkového šetření, z informací získaných z jednání pracovní skupiny a z výstupů z veřejného 

projednávání. 

 

Finální verze zpracovaného Programu rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 byla 

zpracovatelem předána představitelům obce Horní Maršov v dohodnutém formátu. 
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2 Analytická část 

Tato kapitola se zabývá geografickou analýzou obce Horní Maršov. Jedná se především 

o analýzu regionální geografie (popis území) a socioekonomické geografie (obyvatelstvo, hospodářství 

apod.). Analytická část je rozdělena do čtyř dílčích částí. První dílčí část se zabývá charakteristikou obce, 

druhá zhodnocením dotazníkového šetření, třetí vyhodnocením veřejného projednávání a čtvrtá 

východisky pro návrhovou část. 

 

2.1 Charakteristika obce Horní Maršov 

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

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

charakteristikou obce Horní Maršov, která tematicky s danou oblastí souvisí. 

 

2.1.1 Území 

2.1.1.1 Geografická poloha 

Obec Horní Maršov se nachází ve východních Čechách. V rámci územního členění je součástí 

Královéhradeckého kraje a v rámci kraje patří územně do okresu Trutnov, kde se rozkládá v jeho 

severní části (obrázek 1). Zeměpisné souřadnice obce jsou 50° 39' 31´´ severní šířky, 15° 49' 11´´ 

východní délky1. 

Z pohledu správního spadala obec do konce roku 2002 pod okres Trutnov, od roku 2003 v souvislosti 

se zrušením okresních úřadů spadá obec ze správního hlediska pod správní obvod obce s rozšířenou 

působností (SO ORP) Trutnov. Funkci pověřeného obecního úřadu (POÚ) zajišťuje pro území obce 

město Svoboda nad Úpou. 

 

 
 
1Zdroj: Internetové stránky Regionálního informačního servisu https://www.risy.cz/ 

https://www.risy.cz/
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Obrázek 1: Geografická poloha obce Horní Maršov a její členění 

 
Zdroje: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/, Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/, Internetové 
stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního https://www.cuzk.cz/; upraveno  

https://www.czso.cz/
https://geoportal.gov.cz/
https://www.cuzk.cz/
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2.1.1.2 Členění obce a základní informace o obci 

Území obce se skládá celkem z šesti částí2 – Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní 

Lysečiny, Horní Maršov a Temný Důl. Celková rozloha obce je 2 847 ha a skládá se celkem z osmi 

katastrálních území – Dolní Albeřice, Suchý Důl v Krkonoších, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní 

Lysečiny, Horní Maršov, Maršov III a Temný Důl 3. K 31. 12. 2019 zde žilo 978 trvale bydlících obyvatel, 

z toho 495 mužů a 484 žen4. Obec se skládá z devíti základních sídelních jednotek (ZSJ)5: Dolní Albeřice, 

Suchý Důl, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní Lysečiny, Horní Maršov, Maršov III, Stará Hora a Temný 

Důl. Skladebnost jednotlivých druhů jednotek je znázorněna v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Skladebnost správní, technické, evidenční a sídelní struktury v rámci obce Horní Maršov 

Název 
obce 

Název  
katastrálního území 

Část obce 
Název základní  
sídelní jednotky 

Horní 
Maršov 

Dolní Albeřice 
Dolní Albeřice 

Dolní Albeřice 

Suchý Důl v Krkonoších Suchý Důl 

Dolní Lysečiny Dolní Lysečiny Dolní Lysečiny 

Horní Albeřice Horní Albeřice Horní Albeřice 

Horní Lysečiny Horní Lysečiny Horní Lysečiny 

Horní Maršov 
Horní Maršov 

Horní Maršov 

Maršov III Maršov III 

Temný Důl Temný Důl 
Stará Hora 

Temný Důl 

Zdroj: Internetové stránky Územně identifikačního registru České republiky (ČR) http://www.uir.cz/ 

 

Z pohledu pro obec významných spádových sídel jsou nejblíže Svoboda nad Úpou (4 km) a Trutnov (15 

km). Krajské město Hradec Králové je od obce vzdáleno necelých 65 km6. 

Znak obce (obrázek 2) představuje v zeleném štítě turnajský helm se zlato-stříbrnými přikrývadly, v 

klenotu vyrůstající zlatá postava Spravedlnosti držící v pravici vztyčený stříbrný meč se zlatým jílcem a 

v levici zlaté miskové váhy. Na hlavě má stříbrný turnajský helm se stříbrno-zlatou točenicí a třemi 

červenými pštrosími pery. Vlajku obce tvoří zelené karé na stejně velkým žlutým polem a dva 

vodorovné pruhy, žlutý a zelený. V karé turnajský helm se žlutoᾢbílými přikrývadly. V klenotu 

vyrůstající žlutá postava Spravedlnosti držící v pravici bílý meč hrotem nahoru se žlutým jílcem a v levici 

žluté miskové váhy. Na hlavě má bílý turnajský helm s bíloᾢžlutou točenicí a třemi červenými pštrosími 

pery. Poměr šířky k délce listu je 2:37. 

 
 
2 Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné 
číselné řadě, která leží v jednom souvislém území (§27, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 
3 Zdroj: Internetové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního https://www.cuzk.cz/  
4 Zdroj: Údaje poskytnuté Obecním úřadem v Horním Maršově 
5 Základní sídelní jednotky jsou územní jednotky, které jsou skladebné (spolu se svými díly) jak do správní (obce), 
tak do technické (katastrální území), evidenční (části obcí) i sídelní struktury a z toho důvodu mají velký význam 
pro prostorovou identifikaci (jako základní číselník, z něhož se odvozují kódy dalších prostorových jednotek) a 
také při přípravě a vyhodnocování sčítání lidu. ZSJ mají své územní vymezení, kterým beze zbytku vyplňují obce. 
Zdroj: Územně identifikační registr ČR, dostupné z: http://www.uir.cz/  
6 Zdroj: Mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/ 
7 Zdroj: Registr komunálních symbolů https://rekos.psp.cz/  

http://www.uir.cz/
https://www.cuzk.cz/
http://www.uir.cz/
https://mapy.cz/
https://rekos.psp.cz/
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Obrázek 2: Znak a vlajka obce Horní Maršov 

                                      

Zdroj: Registr komunálních symbolů https://rekos.psp.cz/ 

 

2.1.1.3 Ráz krajiny a přírodní prostředí 

Zařazení obce Horní Maršov z pohledu geomorfologického členění shrnuje následující schéma. 

 

Schéma 1: Zařazení obce Horní Maršov z pohledu geomorfologického členění 

provincie Česká Vysočina 

subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava 

oblast Krkonošská oblast 

celek Krkonoše 

podcelek Krkonošské rozsochy 

okrsek Žalský hřbet Rýchory 
Černohorská 

rozsocha 

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

 

Ze schématu 1 vyplývá, že na území obce se rozkládají tři geomorfologické okrsky – Žalský hřbet, 

Rýchory a Černohorská rozsocha. Severozápadní část území obce pokrývá Žalský hřbet, východní 

polovinu území obce pokrývá okrsek Rýchory a jihozápadní výběžek území obce pokrývá Černohorská 

rozsocha. 

 

Z hlediska geologického složení (obrázek 3) je území obce tvořeno usazenými horninami z období 

prahor, starohor a starších prvohor – metagranity, metagranodiority, ortorulami, metaryolity, 

metavulkanity, metadacity, slabě metamorfovanými siliciklastickými sedimenty, mramory a zelenými 

břidlicemi8. 

  

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

https://rekos.psp.cz/
https://geoportal.gov.cz/
https://geoportal.gov.cz/
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Obrázek 3: Geologické složení území obce Horní Maršov 

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

 

Obrázek 4: Poddolované plochy zasahující do území obce Horní Maršov a důlní díla na území obce 
Horní Maršov 

 
Zdroj: Internetové stránky České geologické služby http://www.geology.cz/ 

https://geoportal.gov.cz/
http://www.geology.cz/
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V západní části území obce, v lokalitě Temného Dolu, se nachází značné množství důlních děl. 

V lokalitě místně zažitého názvu „Na Pražačce“ se nachází i jedna menší poddolovaná plocha 

(obrázek 4)9. 

Nejvyšším místem na území obce je Dlouhý hřeben v oblasti Horních Lysečin, přičemž nejvyšší bod se 

nachází v nadmořské výšce 1 085 m n. m. Z dalších vrcholů lze jmenovat Mravenečník (1 005 m n. m.), 

Albeřický vrch (946 m n. m.), Čepel (912 m n. m.), Starou Horu (896 m n. m.), Špičák (877 m n. m.) a 

turisticky vyhledávaný vrchol Rýchor (1 002 m n. m.). 

Největším a nejvýznamnějším tokem v oblasti je bezesporu řeka Úpa (ID vodního toku 10100036), 

která pramení v Obřím dole na území obce Pec pod Sněžkou. Protéká centrem Horního Maršova a dále 

pokračuje do Svobody nad Úpou. K dalším významným tokům na území obce patří Lysečinský potok 

(ID toku 10185347, který je levostranným přítokem řeky Úpy a vlévá se do ní v centru Horního 

Maršova), Albeřický potok (ID toku 10167214, levostranný přítok Lysečinského potoku), Suchý potok 

(ID toku 10167224, levostranný přítok Albeřického potoku), Maxův potok (ID toku 10167230, 

levostranný přítok řeky Úpy) a Luční potok (ID toku 10167231, pravostranný přítok řeky Úpy) 10. 

Na území obce se nenachází žádná větší vodní plocha. Za zmínku stojí pouze rybník v k. ú. Dolních 

Lysečin, který je napájen Lysečinským potokem. 

Co se týče výskytu studánek, pramenů a dalších vodních zdrojů, v rámci Národního registru pramenů 

a studánek je na území obce vedena jedna, konkrétně se jedná o studánku s názvem Horní Maršov, 

která se nachází východně od Kaple sv. Anny11. 

Obec Horní Maršov z klimatologického hlediska spadá do velmi chladné, na srážky bohaté, podnebné 

oblasti. Úhrn srážek se pohybuje nad 400 mm jak v létě, tak v zimě. Průměrná teplota v létě je méně 

než 12 °C, v zimě méně než -4 °C12. 

U lesních porostů v současné době dominují monokultury nepůvodních druhů smrku. Přirozenou 

vegetací na většině území obce by byla bučina s kyčelnicí devítilistou, v severozápadní části území obce 

pak smrková bučina13. Nahrazení přirozené vegetace monokulturou smrku má za následek sníženou 

schopnost retence území či větší náchylnost k poškození živými škůdci (např. kůrovec) i vnějšími činiteli 

(např. mráz, vítr). Z fauny jsou typické běžné druhy lovné zvěře (srny, zajíci, divoká prasata atd.). 

Z pedologického hlediska většinu území obce tvoří kambizemě, konkrétně se jedná o subtyp dystrickou 

(obrázek 5). V severní části území obce a částečně i na jihozápadě převažují podzoly, konkrétně subtyp 

kambické. Do jižní části území obce zasahuje ještě rendzina, konkrétně subtyp kambická14. 

Obrázek 5: Zastoupení půdních typů na území obce Horní Maršov 

 
 
9 Zdroj: Internetové stránky České geologické služby www.geology.cz/   
10 Zdroj: Centrální evidence vodních toků, dostupné z http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html 
11 Zdroj: Internetové stránky Národního registru pramenů a studánek https://www.estudanky.eu/ 
12 Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/ 
13 Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/ 
14 Kambizem je typ půdy, která se zpravidla nachází ve svažitých a členitých oblastech. Dříve byla nazývána jako 
hnědá (lesní) půda. 
Podzol je vyluhovanou, neúrodnou půdou, která je většinou dosti kyselá. 
Rendzina je půda s malým množstvím humusu. Vzniká na vápenatých a dolomitových substrátech. 
(Elektronický taxonomický klasifikační systém půd ČR https://klasifikace.pedologie.czu.cz/, Internetové stránky 
encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org)  

http://www.geology.cz/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
https://www.estudanky.eu/
https://geoportal.gov.cz/
https://geoportal.gov.cz/
https://klasifikace.pedologie.czu.cz/
https://cs.wikipedia.org/
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Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/ 

 

Co se týče struktury krajiny, tak k 5. 8. 2020 největší podíl zaujímaly lesní pozemky (2038,1 ha, 71,59 
% území obce), následované trvalými travními porosty (627,1 ha, 22,03 %) a ostatními plochami (128 
ha, 4,5 %). Další druhy pozemků jsou svojí výměrou zastoupeny méně – vodní plochy (23 ha, 0,81 %), 
zastavěné plochy (19,7 ha, 0,69 %), zahrady (6,6 ha, 0,23 %), ovocné sady (4,3 ha, 0,15 %) a orná půda 
(0,2 ha, 0,01 %)15. Struktura druhů pozemků v obci je graficky znázorněna na grafu 1. 
  

 
 
15 Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

https://geoportal.gov.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Graf 1: Struktura druhů pozemků půdního fondu v obci Horní Maršov k 5. 8. 2020 (v %) 

 

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 
 
Struktura druhů pozemků půdního fondu podle jednotlivých k. ú. je zobrazena v tabulce 2, kde jsou 
absolutní hodnoty uvedené v hektarech, a v grafu 2, kde je znázorněno procentuální zastoupení druhů 
pozemků v jednotlivých k. ú. obce Horní Maršov. 
 

Tabulka 2: Struktura druhů pozemků půdního fondu v obci Horní Maršov podle katastrálních území  
k 5. 8. 2020 (v ha) 

Druh pozemku 

Katastrální území Obec 
Horní 
Maršo

v 
celkem 

Dolní 
Albeřic

e 

Suchý Důl v 
Krkonoších 

Dolní 
Lysečin

y 

Horní 
Albeřice 

Horní 
Lysečin

y 

Horní 
Maršov 

Maršov 
III 

Temn
ý Důl 

orná půda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 

zahrada 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 5,8 0,0 0,6 6,6 

ovocný sad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,2 0,0 4,3 

trvalý travní 
porost 

130,7 5,5 76,6 143,3 47,9 107,1 90,6 25,4 627,1 

lesní pozemek 169,9 167,7 202,5 214,0 481,1 290,3 283,8 228,8 2038,1 

vodní plocha 1,1 0,8 2,2 0,7 1,9 6,0 2,5 7,8 23,0 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

1,4 0,3 1,3 1,8 1,1 7,9 1,3 4,6 19,7 

ostatní plocha 15,7 4,3 9,0 18,1 6,8 35,8 19,1 19,2 128,0 

celkem 319,1 178,7 291,7 377,9 538,8 454,1 400,3 286,3 2846,9 

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
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https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Graf 2: Struktura druhů pozemků půdního fondu v obci Horní Maršov podle katastrálních území  
k 5. 8. 2020 (v %) 

 

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
 

Při rozdělení území obce podle jednotlivých k. ú. lze vidět, že zastoupení většiny druhů pozemků je 

v jednotlivých k. ú. podobné. Ve všech k. ú. dominují lesní pozemky, následované trvalými travními 

porosty. Rozdíl v zastoupení trvalých travních porostů je již však viditelný mezi jednotlivými k. ú. – např. 

zatímco v k. ú. Suchý Důl v Krkonoších je jejich podíl 3,1 %, tak v k. ú. Dolní Albeřice je 41 % či v k. ú. 

Horní Albeřice 37,9 %. Podíl zastoupení ostatních ploch je největší v k. ú. Horní Maršov (7,9 %), zatímco 

např. v k. ú. Horní Lysečiny je pouze 1,3 %. Zastoupení vodních ploch je největší v k. ú. Temný Důl (2,7 

%). Ovocné sady se nachází pouze v k. ú. Maršov III (0,8 %) a v k. ú. Horní Maršov (0,2 %). 
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2.1.1.4 Základní historie obce a její vliv na současnost 

Horní Maršov je významné horské středisko, které je možné nalézt ve východních Krkonoších. Historie 

obce se datuje okolo roku 1270, kdy dochází k jeho trvalému osídlení. První písemná zmínka o obci 

pochází z pera královského hejtmana v Trutnově pana Hanuše z Varnsdorfu a je z roku 1466.  

Nejvýznamnějším obdobím z pohledu osidlování Horního Maršova je potom 1. polovina 16. století , 

kdy se obec stává správním centrem východních Krkonoš. Do obce přicházejí především dřevorubci z 

tehdejšího Tyrolska, kteří začínají s masivním kácením krkonošských lesů. Vytěžené dřevo se následně 

stává důležitou surovinou, která je využívána nejen v rámci Horního Maršova a jeho okolí. V této 

souvislosti stojí za zmínku stavba dřevěného protestantského kostela, který byl v roce 1608 nahrazen 

stavbou dodnes stojícího kamenného renesančního kostela. Konkrétně se jedná o hřbitovní kostel 

Nanebevzetí Panny Marie, který je nejstarší stavební památkou východních Krkonoš. V těsné 

blízkosti kostela se nachází barokní fara, socha sv. Jana Nepomuckého a barokní lípa, jejíž stáří se 

odhaduje na cca 400 let. V současné době je objekt fary plně rekonstruován a přeměněn na ekologicky 

šetrný dům, který je využíván jako pracoviště SEVERu (Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory), 

konkrétně pracoviště DOTEK (Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury).  

Další významnou dominantou obce je novogotický farní kostel stejného zasvěcení jako renesanční 

kostel, tedy Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven v letech 1895-1999 hraběnkou Aloisií 

Czernin-Morzinovou. Kostel byl postaven dle projektu Josefa Schultze, významného architekta té doby, 

který je například i projektantem Národního muzea či budovy Rudolfina v Praze. Zajímavostí je, že 

kostel přišel o své zvony jak v první, tak druhé světové válce. Současný zvon s českým a německým 

nápisem „Pro smíření a mír“ kostelu věnoval v roce 1998 pravnuk zakladatelky kostela Josef Czernin-

Kinsky s manželkou Theresií. V současné době probíhá rekonstrukce vnitřních prostor kostela, včetně 

restaurace oltáře. 

Správní centrum východních Krkonoš Horní Maršov je do roku 1599 součástí královského města 

Trutnov a poté do roku 1622 patří panství České královské komoře. Následně je v letech 1622–1636 

součástí panství Žacléř a ve vlastnictví rodu Trčků z Lípy. V letech 1636–1701 vzniká samostatné panství 

Maršov, které je ve vlastnictví rodiny de Waggi. V roce 1701 se majitelem panství stává pan Berthold 

Vilém Valdštejn a následně je v letech 1729–1767 panství ve vlastnictví rodiny Schaffgotschů.  

V roce 1792 vyrůstá v samém centru obce jednopatrový klasicistní zámek, který je v roce 1869 rozšířen 

o tři zadní křídla, čímž vzniká čtvercové nádvoří. Poslední významná přestavba vzniká v letech 1903–

1910, kdy majitelé Czernin-Morzinové hlavní křídlo přestavěli v duchu novorenesančního stylu a 

přistavěli čtyřbokou věž, která tvoří dominantu zámku. Po druhé světové válce sloužil zámek jako 

dětský domov nebo kino. V současné době je v soukromém vlastnictví s nabídkou na prodej. 

Další významnou stavbou v centru obce, přímo na Bertholdově náměstí, je secesní budova Obecního 

úřadu Horní Maršov z roku 1906, před kterou se nachází kašna se sochou Spravedlnosti.  

S největší pravděpodobností nejstarším podnikem v Horním Maršově je pivovar. Ten je zmiňován již v 

roce 1599, přičemž na dnešním místě v centru obce se ocitl po roce 1792. Za zmínku stojí nejen výrobní 

funkce pivovaru (v roce 1879 zde byla varna o objemu 30 hl), ale i funkce společenská. V areálu 

pivovaru vznikl hotel s velkým společenským sálem s jevištěm. Největší slávu zažil pivovar v roce 1908, 

kdy roční výstav činil 5 300 hl. V roce 1926 jej koupil Měšťanský pivovar v Trutnově, který zde po dvou 

letech výrobu ukončil a ponechal zde pouze stáčírnu. Od požáru v roce 1942 areál pivovaru pouze 

chátrá. 
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V 19. století lze hovořit o obci Horní Maršov jako o obci zemědělské. Z výrobních podniků zde vznikly 

pouze brusírna dřeva a vápenka. Dixova Brusírna dřeva (v současnosti budova zařazena do národní 

databáze brownfields jako továrna Mechanika, Temný Důl) je významnou architektonickou památkou, 

stejně jako budova kamenného skladu přádelny lnu v Temném Dole. 

Dalším důležitým předělem byl rok 1945, kdy došlo k odsunu Němců, kteří v předválečném období 

tvořili až 90 % obyvatelstva. Ráz obrazu obce pak byl nejvíce ovlivněn v letech 1968–1972 výstavbou 

silnice z Horního Maršova do Pece pod Sněžkou a následnou výstavbou silnice ze Svobody nad Úpou 

do Maršova, která probíhala v letech 1979–198116. 

  

 
 
16 Zdroje: Internetové stránky obce Horní Maršov https://www.hornimarsov.cz/, Internetové stránky portálu 
Turistika.cz https://www.turistika.cz/ceska-republika/mista 

https://www.hornimarsov.cz/
http://www.turistika.cz/ceska-republika/mista
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2.1.2 Obyvatelstvo 

2.1.2.1 Demografická situace 

Vývoj počtu obyvatel 

Pomocí této charakteristiky lze sledovat, zdali je obec zisková, či ztrátová z hlediska počtu obyvatel. 

Počet obyvatel byl sledován i za jednotlivé místní části obce mezi lety 1869-2019, převážně 

v intervalech dvaceti let. V letech nejnovějších jsou intervaly kratší (tabulka 3). Tabulka obsahuje 

i řetězové indexy vývoje počtu obyvatel17.  

 

Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel v obci Horní Maršov a v jejích jednotlivých místních částech v období 
1869-2019 

Název  
místní části 

Rok 1869 1890 1910 1930 1950 1970 1991 2001 2011 2019 

Dolní Albeřice 378 360 311 282 24 44 40 42 34 18 

Dolní Lysečiny 242 195 179 151 64 31 23 16 35 33 

Horní Albeřice 306 326 289 245 20 1 2 5 11 4 

Horní Lysečiny 200 192 200 184 50 6 1 5 11 3 

Horní Maršov 990 1 105 1 005 1 141 943 715 788 838 823 814 

Temný Důl 552 510 536 472 254 237 174 152 127 106 

Obec celkem 2 668 2 688 2 520 2 475 1 355 1 034 1 028 1 058 1 041 978 

Řetězové indexy vývoje počtu obyvatel (v %) 

Název  
místní části 

Období 
1890 

/ 
1869 

1910 
/ 

1890 

1930 
/ 

1910 

1950 
/ 

1930 

1970 
/ 

1950 

1991 
/ 

1970 

2001 
/ 

1991 

2011 
/ 

2001 

2019 
/ 

2011 

2019 
/ 

1869 

Dolní Albeřice 95,2 86,4 90,7 8,5 183,3 90,9 105,0 81,0 52,9 4,8 

Dolní Lysečiny 80,6 91,8 84,4 42,4 48,4 74,2 69,6 218,8 94,3 13,6 

Horní Albeřice 106,5 88,7 84,8 8,2 5,0 200,0 250,0 220,0 36,4 1,3 

Horní Lysečiny 96,0 104,2 92,0 27,2 12,0 16,7 500,0 220,0 27,3 1,5 

Horní Maršov 111,6 91,0 113,5 82,6 75,8 110,2 106,3 98,2 98,9 82,2 

Temný Důl 92,4 105,1 88,1 53,8 93,3 73,4 87,4 83,6 83,5 19,2 

Obec celkem 100,7 93,8 98,2 54,7 76,3 99,4 102,9 98,4 93,9 36,7 

Poznámka: Hodnoty počtu obyvatel byly ve všech sledovaných letech vztahovány k současným administrativním 

hranicím obce.  

Zdroje: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011 

              Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz   

              Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/ 
              Údaje poskytnuté Obecním úřadem v Horním Maršově 

  

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

https://www.czso.cz/
https://vdb.czso.cz/mos/
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Graf 3: Křivka vývoje počtu obyvatel v obci Horní Maršov v období 1869-2019 

 
Zdroje: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011 
              Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/  
              Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/ 
              Údaje poskytnuté Obecním úřadem v Horním Maršově 

 

Z tabulky 3 a grafu 3 vyplývá, že obec Horní Maršov byla za sledované období 1869-2019 značně 

ztrátová z hlediska počtu obyvatel – ke konci roku 2019 měla obec přibližně 37 % obyvatel, které měla 

v roce 1869, tj. za sledované období ztratila téměř dvě třetiny původního počtu obyvatel. Nejvýraznější 

pokles byl zaznamenán mezi lety 1930 a 1950, kdy se projevil vliv druhé světové války a období 

několika následujících let (odsun německého obyvatelstva, intenzita doosídlování). Obec mezi těmito 

lety ztratila okolo 45 % obyvatel. 

Od roku 1970 až do současnosti se počet obyvatel v obci ustálil a pohyboval se okolo hranice tisíc 

obyvatel. 

 

 
Graf 4 znázorňuje křivku vývoje počtu obyvatel podle jednotlivých místních částí obce Horní Maršov.  
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Graf 4: Křivka vývoje počtu obyvatel v jednotlivých místních částech obce Horní Maršov v období 
1869-2019 

 

Zdroje: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011 
              Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz 
              Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/ 
              Údaje poskytnuté Obecním úřadem v Horním Maršově 

 

Z tohoto grafu vyplývá, že místní části obce Horní Maršov se mezi sebou částečně liší. V případě místní 

části Temný Důl počet obyvatel po celé sledované období klesal s výjimkou období mezi lety 1890 až 

1910.  

V případě místní části Dolní Lysečiny počet obyvatel klesal od roku 1869 až do roku 2001, mezi lety 

2001 a 2011 byl zaznamenán první nárůst počtu obyvatel, který byl ovšem mezi lety 2011 a 2019 

vystřídán drobným poklesem.  

V případě místní části Horní Maršov byl trend vývoje nejednoznačný – mezi některými roky klesal, 

mezi jinými stoupal. 

V případě místních částí Horní Albeřice a Horní Lysečiny byl trend vývoje počtu obyvatel podobný – 

pozvolný pokles počtu obyvatel od roku 1869 do roku 1930 (s drobnými výjimkami růstu počtu mezi 

některými roky), razantní pokles počtu obyvatel mezi roky 1930 a 1950 i mezi roky 1950 a 1970. Mezi 

lety 1991 a 2011 se počet trvale bydlících obyvatel nepatrně zvýšil. Mezi lety 2011 a 2019 ovšem počet 

trvale bydlících obyvatel opět poklesl. 

V případě místní části Dolní Albeřice počet obyvatel pozvolna klesal od roku 1869 do roku 1930. Mezi 

lety 1930 a 1950 byl zaznamenán razantní pokles počtu obyvatel, který byl mezi lety 1950 a 1970 

vystřídán růstem počtu obyvatel. Od roku 1970 do roku 2011 byl počet obyvatel poměrně stabilní. 

V posledních sledovaných letech počet obyvatel opět poklesl. 
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Přirozený přírůstek a migrace obyvatel 

Přirozený přírůstek obyvatel představuje rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem zemřelých 

obyvatel v daném období a území18. Pokud je kladný, více lidí se narodilo, než zemřelo. Pokud je 

záporný, více lidí zemřelo, než se narodilo.  

Migrace představuje nevratný pohyb z jednoho místa do druhého. V našem případě to je přistěhování 

do obce Horní Maršov z nějaké jiné lokality nebo naopak vystěhování z obce Horní Maršov do jiné 

lokality. Saldo migrace je rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými obyvateli. Pokud je kladné, je obec 

zisková z hlediska migrace, pokud je záporné, je ztrátová. Přirozený přírůstek i migrace obyvatel byly 

sledovány v rozmezí let 2009 až 2019 (tabulka 5).  

 

Tabulka 4: Přirozený přírůstek, migrace a celkový přírůstek obyvatel v obci Horní Maršov v letech 
2009 až 2019 

Rok 
Živě 

narození 
Zemřelí 

Přirozený 
přírůstek 

Přistěhovalí Vystěhovalí 
Saldo  

migrace 
Celkový 

přírůstek 

2009 13 7 6 30 68 -38 -32 

2010 16 9 7 52 84 -32 -25 

2011 12 9 3 25 63 -38 -35 

2012 7 9 -2 39 34 5 3 

2013 13 15 -2 29 39 -10 -12 

2014 7 12 -5 35 51 -16 -21 

2015 13 7 6 43 56 -13 -7 

2016 9 10 -1 29 34 -5 -6 

2017 6 13 -7 46 49 -3 -10 

2018 13 11 2 46 55 -9 -7 

2019 6 6 0 38 32 6 6 

celkem 115 108 7 412 565 -153 -146 

Poznámka: Celkový přírůstek představuje sumář hodnot přirozeného přírůstku a salda migrace v daném časovém 
období. 
Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/ 

 

Z tabulky 4 vyplývá, že za sledované období byla obec Horní Maršov zisková z pohledu přirozeného 

přírůstku (celkem o 7 osob). Naopak z pohledu migrace byla obec výrazně ztrátová (celkem o 153 

osob). Celkem byla obec ve sledovaném období ztrátová o 146 osob.  

Z pohledu celkového přírůstku je tak obec ztrátová díky nepříznivému vývoji migračního salda. 

Úbytek obyvatel v důsledku migrace mohl být způsoben hned několika důvody – stěhování do většího 

města z důvodu větší vybavenosti, stěhování za příbuznými, kteří bydlí jinde, stěhování za přítelkyní 

apod. 

 

Přehledově přirozený přírůstek, saldo migrace a celkový přírůstek v obci Horní Maršov ve sledovaném 

období znázorňuje graf 5. 

 
 
18 Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/ 

https://www.czso.cz/
https://www.czso.cz/
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Graf 5: Přirozený přírůstek, saldo migrace a celkový přírůstek v obci Horní Maršov v období 2009-
2019 

 
Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/ 

 

Věková struktura obyvatelstva a její předpokládaný vývoj 

Věková struktura obyvatelstva vyjadřuje, jak jsou zastoupené určité věkové kategorie obyvatel v rámci 

nějaké pozorované jednotky, v tomto případě v obci Studnice. Pro hodnocení byly použity následující 

věkové kategorie:  

1) 0-14 let – předproduktivní věk 
2) 15-64 let – produktivní věk 
3) 65 a více let – poproduktivní věk 

Struktura obyvatelstva byla sledována v letech 2001, 2011 a 2019 (graf 6). 
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Graf 6: Věková struktura obyvatelstva v obci Horní Maršov v letech 2001, 2011 a 2019 

 

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index  
              Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu 
              Městská a obecní statistika, https://vdb.czso.cz/mos/ 

 

Z grafu 6 vyplývá, že podíl předproduktivní složky obyvatel mezi lety 2001 a 2011 poklesl ze 17 na 14 

% a následně mezi lety 2011 a 2018 vzrostl na hodnotu 15 %. Ve sledovaném období byl podíl 

produktivní složky obyvatel mezi 2001 a 2011 vesměs konstantní, mezi lety 2011 a 2018 byl již 

zaznamenán výrazný pokles podílu (o 6 %). Podíl poproduktivní složky obyvatel ve sledovaném období 

narůstal. Tento nárůst byl způsoben v důsledku postupného přechodu osob z produktivního do 

důchodového věku. 

Zhodnotit vývoj věkové struktury lze i pomocí indexu stáří19. Vzhledem k tomu, že v roce 2001 a 2011 

bylo v obci více obyvatel v předproduktivním věku oproti obyvatelům v poproduktivním věku, byl index 

menší než hodnota 100 – v roce 2001 konkrétně 71,7 %, v roce 2011 pak 94,6 %. V roce 2019 již ovšem 

převažovala poproduktivní složka populace nad předproduktivní, tj. index stáří byl již větší než hodnota 

100, konkrétně 125,9 %. Do budoucna lze očekávat, že uvedený trend z posledního sledovaného 

období bude pokračovat a lidí v důchodovém věku bude přibývat. 

  

 
 
19 Index stáří je vypočítán jako podíl počtu obyvatel ve věku 65 a více let ku počtu obyvatel ve věku 0-14 let 
vynásobený stem. Pokud je tento index větší než 100, převažuje v dané obci poproduktivní složka populace. 
Pokud je menší než 100, převažuje v dané obci naopak předproduktivní populace. 
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Vzdělanost obyvatelstva 

Vzdělanost obyvatelstva v obci Horní Maršov shrnuje tabulka 5.   

 

Tabulka 5: Vzdělanost obyvatelstva a index vzdělanosti v obci Horní Maršov v letech 2001 a 2011 

Stupeň dokončeného vzdělání 
Rok 

2001 2011 

Obyvatelstvo 15 let a starší 878 894 

Bez vzdělání 5 1 

Základní vzdělání 235 183 

Středoškolské včetně vyučení (bez maturity) 361 322 

Úplné střední s maturitou 208 228 

Vyšší odborné a nástavbové 14 24 

Vysokoškolské 40 81 

Bez udání vzdělání 15 55 

Index vzdělanosti 39,0 55,4 

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index  
              Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu 

 

Z této tabulky vyplývá, že ve sledovaném období došlo k poklesu počtu osob, které mají pouze základní 

vzdělání. Mezi sledovanými lety došlo k růstu počtu obyvatel s úplným středním vzděláním 

zakončeným maturitní zkouškou, dále i s vysokoškolským vzděláním.  

Vzdělanost obyvatelstva lze hodnotit i pomocí tzv. indexu vzdělanosti20. Hodnota indexu se ve 

sledovaném období zvýšila, což je pozitivní zjištění. 

 

2.1.2.2 Sociální situace 

Výskyt národnostních menšin na území obce Horní Maršov byl podle dat ze Sčítání lidu, domů  

a bytů v roce 2011 zanedbatelný. V tomto sčítání se k národnostním menšinám přihlásilo celkem 54 

osob – z toho 26 osob ke slovenské národnosti (12 mužů, 14 žen), 23 osob k německé národnosti (9 

mužů, 14 žen), 2 ženy k ukrajinské národnosti, 2 osoby k polské národnosti (1 muž a 1 žena) a 1 žena 

k maďarské národnosti. Celkem 314 obyvatel (155 mužů, 159 žen) obce však národnost neuvedlo, což 

představovalo přibližně 30 % obyvatel obce. 

Co se týče soužití obyvatel s národnostními menšinami, dle vyjádření obecního úřadu je soužití s 

národnostními menšinami v obci naprosto bezproblémové a reálně nepředstavuje žádné potenciální 

hrozby21. 

 

 
 
20 Index vzdělanosti je ukazatel, který je konstruován jako podíl obyvatel se středoškolským a vysokoškolským 
vzděláním na dospělé populaci vynásobený stem. Při jeho konstrukci je vysokoškolskému stupni dávána vyšší 
váha ve srovnání se středoškolskou úrovní, konkrétně v této práci je přidělená váha třínásobná.  
Do středoškolského vzdělání byly zařazeny kategorie úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, 
nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání. 
21 Zdroj: předchozí strategický dokument 

https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
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Sociálně patologické jevy 

Za sociálně patologické jevy jsou označovány takové jevy, které jsou považovány za nežádoucí, jelikož 

porušují sociální, morální či právní normy společnosti. Jmenovat lze např. kriminalitu, vandalismus, 

alkoholismus, toxikomanie, domácí násilí atd. Tyto jevy jsou však obtížně měřitelné.  

Dle vyjádření obecního úřadu se obec Horní Maršov v současné době nepotýká s žádnými konkrétními 

projevy těchto jevů a je proto možné konstatovat, že sociálně patologické jevy nejsou zásadním 

problémem obce. I přesto je však potřebné preventivně předcházet jejich vzniku22. 

 

Sociálně slabé a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel 

Za sociálně slabé obyvatele lze považovat např. ty osoby, které nedisponují dostatečným příjmem 

peněz, což může vést k půjčkám, postupnému zadlužování a následně k exekuci. Za sociálně 

znevýhodněné skupiny obyvatel lze uvést např. osoby s tělesným či duševním postižením, matky 

s dětmi bez přístřeší apod. 

Výskyt sociálně slabých či sociálně znevýhodněných obyvatel je velmi obtížně měřitelný. Zjistit lze ale 

např. to, která fyzická či právnická osoba v obci je v platební neschopnosti neboli v insolvenci23. K 11. 

8. 2020 bylo na území obce v insolvenčním rejstříku evidováno celkem 17 aktivních subjektů. 

Dle vyjádření obecního úřadu nejsou z pohledu obce Horní Maršov evidovány žádné zásadní problémy 

v této oblasti. V případě potřeby řeší obec vzniklou situaci ve spolupráci s POÚ Svoboda nad Úpou, 

konkrétně se sociálním pracovníkem městského úřadu24. 

 

2.1.2.3 Život v obci 

Sociálním životem v obci je myšlena existence a působení různorodých zájmových sdružení občanů na 

území obce. Je to jedna z nejdůležitějších činností určující možnosti vyžití, která zároveň utváří a 

formuje kvalitu života obyvatel v obci. Podstatná je především různorodost jejich aktivit a činností, 

které utváří pevné vazby nejen uvnitř těchto organizací, ale ovlivňují i vztah k široké veřejnosti. Obecně 

se jedná o činnosti v oblasti kulturní, sportovní a společenské. Dále je nutné zvážit význam spolků 

s ohledem na sociální prevenci, práci s mládeží apod. Všechna tato fakta vedou k jednoznačnému 

závěru, že spolková činnost je základní hybnou silou obce a působí pozitivně na její rozvoj. 

Vzhledem k velikosti obce Horní Maršov lze konstatovat, že na jejím území působí poměrně velké 

množství zájmových spolků s různorodou tématikou své činnosti. Přehled a informace o všech 

registrovaných i neregistrovaných spolcích, které mají sídlo v obci Horní Maršov, je uveden 

v následující tabulce 6. 

  

 
 
22 Zdroj: předchozí strategický dokument 
23 Blíže viz Internetové stránky Insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/ 
24 Zdroj: předchozí strategický dokument 

https://isir.justice.cz/
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Tabulka 6: Registrované i neregistrované zájmové spolky a sdružení mající sídlo v obci Horní Maršov 

Název spolku Druh činnosti Sídlo IČ Webové stránky 

AFUVAS, o.s. 
provozování 

sportovních zařízení 
Josefa Tippelta 262 

542 26 Horní Maršov 
22822879 nemají 

ALEXIS o.s. 
prosazování 

společných zájmů 
Lipová 75 

542 26 Horní Maršov 
26565927 nemají 

Asociace velitelů jednotek sborů 
dobrovolných hasičů, z. s. 

prosazování 
společných zájmů 

Pod Norou 187 
542 26 Horní Maršov 

04452739 http://www.avjsdh.cz/  

Český rybářský svaz, MO Horní 
Maršov 

zájmové a 
volnočasové aktivity 

Lysečinská 90 
542 26 Horní Maršov 

xxx 
https://rybarihorni 

marsov.webnode.cz/ 

ENERGO PLUS CZ o.p.s. 
výzkum a vývoj v 

oblasti přírodních a 
technických věd 

Za Vodou 163 
542 26 Horní Maršov 

25427521 nemají 

FABRIKA TEMNÝ DŮL - kulturní a 
vědecký spolek 

prosazování 
společných zájmů 

Temný Důl 81 
542 26 Horní Maršov 

06188419 nemají 

Hory dětem, z.s. 
prosazování 

společných zájmů 
Horní Lysečiny 51 

542 26 Horní Maršov 
08316759 nemají 

Indiáni z Krkonoš, z. s. 
 pořádání letních 
táborů pro děti a 

mládež 

Temný Důl 42 
542 26 Horní Maršov 

22890572 nemají 

Krkonošský spolek 
prosazování 

společných zájmů 
Horní Lysečiny 51 

542 26 Horní Maršov 
08776555 nemají 

LYŽAŘSKÝ KLUB HORNÍ MARŠOV sportovní činnost 
Pod Norou 187 

542 26 Horní Maršov 
64201554 nemají 

Mateřské centrum Hrošík, z.s. 
prosazování 

společných zájmů 
Malá Ulička 89 

542 26 Horní Maršov 
26578425 

https://mc-hrosik. 
webnode.cz/ 

SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Horní Maršov 

protipožární ochrana 
Czerninská 136 

542 26 Horní Maršov 
65715799 nemají 

Spolek pro obnovu Lysečinské 
boudy 

prosazování 
společných zájmů 

Horní Lysečiny 51 
542 26 Horní Maršov 

07736258 nemají 

Spolek na záchranu Albeřického 
údolí, z.s. 

prosazování 
společných zájmů 

Horní Albeřice 65 
542 26 Horní Maršov 

09276033 nemají 

Sportovní klub kulturistiky 
A.S.BODY BULDYNE 

sportovní činnost 
není konkrétně 

definováno 
60150882 nemají 

Středisko ekologické výchovy 
SEVER Horní Maršov, o.p.s. 

environmentální 
vzdělávání 

Horská 175 
542 26 Horní Maršov 

28831055 
https://sever. 

ekologickavychova.cz  

Středisko ekologické výchovy 
Sever, Základní článek Hnutí 
Brontosaurus 

prosazování 
společných zájmů 

Horská 175 
542 26 Horní Maršov 

60153016 
https://sever. 

ekologickavychova.cz 

TJ Jiskra Horní Maršov, spolek sportovní činnost 
Bertholdovo náměstí 

102 
542 26 Horní Maršov 

62048490 
https://www.jiskra 

hornimarsov.cz/ 

Volné sdružení licenčních hráčů 
šipek - Stará Hora Horní Maršov 

sportovní činnost 
Stará Hora 

542 26 Horní Maršov 
xxx 

http://www.stara 
hora.wz.cz/ 

Zdroje: Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 
              Internetové stránky daných spolků 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce spolků a organizací rozvíjí svou činnost v oblasti prosazování 

různorodých společných zájmů, případně v oblasti sportovních činností. 

Další organizací, kterou je nutné zmínit, a která má sídlo v Horním Maršově, je Paměť Krkonoš, z. ú. 

Z pohledu právní formy se jedná o zapsaný ústav, jehož hlavní náplní je sbírání, systematizace 

a archivace informací o Krkonoších a Podkrkonoší. Ústav si klade za cíl vytvářet dobré podmínky pro 

výzkumnou činnost jednotlivců i odborných týmů a zajistit školní i mimoškolní vzdělávání zaměřené na 

problematiku Krkonoš a jeho podhůří. Zároveň je snahou ústavu vybudovat a provozovat centrum 

http://www.avjsdh.cz/
https://rybarihornimarsov.webnode.cz/
https://rybarihornimarsov.webnode.cz/
https://mc-hrosik.webnode.cz/
https://mc-hrosik.webnode.cz/
https://sever.ekologickavychova.cz/
https://sever.ekologickavychova.cz/
https://sever.ekologickavychova.cz/
https://sever.ekologickavychova.cz/
https://www.jiskrahornimarsov.cz/
https://www.jiskrahornimarsov.cz/
http://www.starahora.wz.cz/
http://www.starahora.wz.cz/
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
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sloužící pro setkávání návštěvníků oblasti s místními obyvateli, které by sloužilo k široké diskuzi nad 

různými společenskými tématy25. 

Důležité je také zmínit duchovní činnost na území obce, konkrétně činnost farnosti v Horním Maršově, 

která patří pod Římskokatolickou farnost Janské Lázně. 

Vyjma převažujícího druhu činnosti, který je uveden v tabulce 6, vyvíjí řada spolků i jiné činnosti, např. 

pořádají v průběhu roku akce s různorodou tematikou, pomáhají s organizací a zabezpečením 

společenských akcí apod. 

 

Akce a události pořádané v obci 

V obci Horní Maršov je, vzhledem k její velikosti, pořádáno poměrně velké množství různorodých 

společenských akcí a tradičních oslav. Pravděpodobně nejvýznamnější akcí je tradiční Maršovská pouť, 

která se koná pravidelně vždy třetí srpnovou neděli. Jedná se o svátek spojený s řemeslnými výrobky, 

pouťovými atrakcemi a kulturními vystoupeními. 

Další významnou akcí pořádanou v obci je ekofestival DOTEKY, jehož pořadatelem je Ekocentrum 

DOTEK (DOTEK – dům obnovy tradic, ekologie a kultury), které je součástí Střediska ekologické výchovy 

SEVER Horní Maršov, o.p.s. a sídlí v objektu bývalé barokní fary v Horním Maršově. V červnu roku 2020 

proběhl již 18. ročník této akce, která se stylizuje do podoby nekomerčního svátku hudby, divadla 

a workshopů uprostřed krkonošské přírody. 

Svou přízeň si u místních obyvatel získala i další společenská akce nazvaná Otevřená ulice. V roce 2020 

akce proběhla druhý víkend v září a letošním tématem akce byl „Svět v Maršově“. 

V rámci obce jsou pořádány i nejrůznější koncerty. Pravděpodobně nejvýznamnějším a obyvateli 

vyhledávaným je tradiční Vánoční koncert pořádaný v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mezi 

oblíbené kulturní akce patří také hasičský a rybářský ples. 

Ze sportovních akcí lze jmenovat Velkou cenu Krkonoš v běhu do vrchu na trati Horní Maršov – 

Pomezní boudy. V dubnu v roce 2020 se měl uskutečnit již 33. ročník, který ovšem vzhledem k situaci 

ohledně koronaviru musel být zrušen. Další větší sportovní akcí je akce Šlapu na čáru, což je cyklistický 

závod taktéž z Horního Maršova na Pomezní boudy. V roce 2020 se uskutečnil v září. 

Pro úplnost je potřeba zmínit masopustní oslavy, pořádání Dne Země či tradiční pálení čarodějnic. Své 

místo si našel i Vánoční pobejtek, který je pořádán před vánočními svátky společností DOTEK a jehož 

smyslem je poukázat na tradiční vánoční zvyky. Návštěvníci se mohou seznámit s ruční výrobou 

drobných dárků a dekoračních předmětů, shlédnout divadelní vystoupení, popřípadě se zaposlouchat 

do zvuků vánočních koled v jedinečných prostorách renesančního maršovského kostela. 

Z uvedeného výčtu vyplývá, že nabídka akcí je v Horním Maršově poměrně široká a zaujme v podstatě 

všechny věkové kategorie. 

  

 
 
25 Zdroj a blíže viz: Internetové stránky ústavu Paměť Krkonoš, z. ú. http://www.pametkrkonos.cz/  

http://www.pametkrkonos.cz/
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Možnosti trávení volného času 

Možností, jak trávit volný čas, je velké množství. Obec Horní Maršov se nachází ve velmi atraktivním 

přírodním prostředí, které může být cílem řady pěších turistů či cyklistů. Značná část území obce 

zasahuje do chráněného území Krkonošského národního parku (KRNAP) a zbylá část se nachází v jeho 

ochranném pásmu (blíže viz kap. 2.1.6.2 Ochrana životního prostředí). V létě hojně využívané trasy pro 

pěší se v zimě mění na trasy pro běžkaře. Pro milovníky sjezdového lyžování oblast nabízí nepřeberné 

množství lyžařských svahů. V katastrálních územích Horního Maršova můžeme nalézt pouze několik 

menších lyžařských vleků, které uspokojí spíše nenáročné lyžaře. V blízkém okolí se však nachází jeden 

z nejvýznamnějších lyžařský resortů SkiResort ČERNÁ HORA – PEC, který představuje spojení lyžařských 

resortů Černá hora, Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Černý Důl a Svoboda nad Úpou.  

Ze zajímavostí z pohledu přírodního prostředí lze jmenovat především Rýchorský prales, který svým 

územím zasahuje do I. i II. zóny KRNAP a tvoří přírodně velmi cenné území.  

Na území obce pak lze nalézt celou řadu historicky a kulturně zajímavých míst. Nad Temným Dolem se 

tyčí lesní hrádek Aichelburg. Další historická zajímavost, chráněná kulturní památka Muzeum 

Vápenka, se nachází v katastru Horních Albeřic. Jedná se o osmibokou kamennou věž šachtové 

vápenky, která se po rekonstrukci stala muzeem s moderní expozicí, informující o sedmi stech letech 

života v albeřickém údolí. Nedaleko muzea lze nahlédnout do největšího Bischofova lomu, který svou 

těžbou vápence zásoboval nejenom zdejší vápenku. Další zajímavost představuje Křížová cesta na 

Starou Horu, která vede z Temného Dolu přes osadu Stará Hora, která je jedním z nejzachovalejších 

souborů lidové architektury Krkonoš s množstvím původních horských chalup26. Poblíž centra 

zastavěného území obce se nachází novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie (obrázek 6). Pro 

milovníky četby je v pondělní a středeční odpoledne k dispozici místní knihovna. Blíže je o kulturní 

vybavenosti obce pojednáno v kap. 2.1.5.5 Kultura a v kap. 2.1.3.3 Cestovní ruch – Atraktivity 

cestovního ruchu. 

 

Obrázek 6: Novogotický kostel Nanebevzetí Panny Marie – stav k září 2020 

 
Zdroj: Vlastní průzkum  

 
 
26 Zdroj: Internetové stránky informačního centra Veselý výlet http://www.veselyvylet.cz/cz/vv9.html 

http://www.veselyvylet.cz/cz/vv9.html
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Další možností, jak trávit volný čas v obci je bezesporu sportovní vyžití. Na území obce lze nalézt celou 

řadu sportovišť. Ze sportovišť lze jmenovat fotbalový stadion, multifunkční tělocvičnu či víceúčelový 

sportovní a rekreační areál v areálu základní školy. Na území obce lze dále využít tenisové kurty, 

workoutové hřiště apod. 

Volný čas lze trávit i v místních restauracích a barech. Zmínit lze místní vinotéku či cukrárnu. Lidé si 

zde můžou popovídat, sdělit své zážitky apod.  

Náplní volného času může být i pobyt s dětmi na dětských hřištích. 

 

Informovanost občanů a její kvalita 

Aktuální informace jsou v dnešní době velmi významné. Bez informací se obejde jen málokdo. 

Poskytovat informace z Obecního úřadu občanům lze několika způsoby. 

První možností je místní rozhlas. Informování prostřednictvím bezdrátového rozhlasu je v obci 

k dispozici. 

Druhou možností jsou výlepové plochy. Ty se na území obce nachází na několika místech, např.  

na třídě Josefa II. poblíž autobusové zastávky „Horní Maršov, most“, vedle budovy obecního úřadu, u 

autobusové zastávky „Horní Maršov, Maršov III“ atd. 

Další možností je obecní zpravodaj. Obecní úřad Horní Maršov vydává čtvrtletně Maršovský zpravodaj, 

ve kterém informuje o aktuálním dění v obci, dále o činnosti místních spolků, místní školy atd. 

Internet představuje další variantu, jak informovat. Obec Horní Maršov má své internetové stránky,  

na kterých mohou občané a další subjekty zjistit různorodé informace týkající se obce27. Informace lze 

získat např. i skrze sociální síť Facebook, kde má obec založen profil „Obec Horní Maršov“, 

prostřednictvím kterého podává informace týkající se dění v obci. 

Informovat lze i prostřednictvím emailu či formou krátkých textových zpráv. Občané či subjekty mají 

možnost se na internetových stránkách obce přihlásit k odběru novinek a aktualit prostřednictvím 

mobilního informačního systému Hlášenírozhlasu.cz28. Zájemci o informace si mohou vybrat způsob 

informování, který jim vyhovuje – buď formou emailu, formou krátkých textových zpráv SMS či 

prostřednictvím mobilní aplikace. Lze samozřejmě zvolit i různé kombinace. 

Informovat lze i prostřednictvím kabelové televize. Ta je v obci vybudována a vlastní ji a provozuje 

soukromá firma Katroservis s.r.o. Semily29. 

  

 
 
27 Blíže viz Internetové stránky obce Horní Maršov https://www.hornimarsov.cz/  
28 Viz: https://hornimarsov.hlasenirozhlasu.cz/  
29 Údaje poskytnuté Obecním úřadem v Horním Maršově 

https://www.hornimarsov.cz/
https://hornimarsov.hlasenirozhlasu.cz/
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2.1.3 Hospodářství 

2.1.3.1 Ekonomická situace 

Charakter hospodářství a charakteristika klíčových subjektů 

Charakter hospodářství je dán jak historickým vývojem, tak přírodními podmínkami. S pohledu vývoje 

hospodářství je vhodné se zorientovat v historických souvislostech. Význam Horního Maršova začíná 

být patrný v 1. polovině 16. století, kdy se stává správním centrem východních Krkonoš. Oblast je silně 

zalesněná a je známá především těžbou dřeva, které se zde nejen zpracovává, ale je i vhodným 

obchodním artiklem.  

V Maršově bylo i několik mlýnů. Největší, budova se dochovala do současnosti, stál v centru obce 

a jeho kolo bylo poháněno vodou z Lysečinského potoka. Kromě obilí se tu vyráběl i olej z lněných 

semínek. 

V obci se také vařilo pivo v místním pivovaru. První zmínka o výrobě piva v Maršově je z roku 1599, 

nicméně věhlas si maršovský pivovar vybudoval až okolo roku 1800. Jeho součástí byl hotel a následně 

velký sál. Od požáru v roce 1942 do dnešních dnů objekt pivovaru postupně chátrá.30 

Velký význam pro celé okolí mělo zpracování lnu. Průmyslového zpracování lnu se oblast dočkala v roce 

1867, kdy byla dokončena stavba přádelny lnu, která navázala na tradici předení a tkaní v horských 

chalupách Krkonoš. Výroba zde probíhala až do roku 1992. Tradici zpracování lnu dodnes připomíná 

kamenný sklad přádelny lnu, který je ukázkou šikovnosti zdejších kameníků a je zároveň chráněnou 

technickou památkou.  

Další významnou hospodářskou činností byla výroba skla. Jedna z největších skláren v Čechách byla 

založena v roce 1846, v dnešní Temném Dole. Sklárna se proslavila velkou škálou sklářských výrobků. 

Povodeň v roce 1897 zničila velkou část výroby a do roku 1945 se zde sklo již pouze brousilo. Po tomto 

roce sklárna zanikla úplně31.  

Mezi významné průmyslové stavby, mimo již zmíněné sklárny a přádelny lnu, se zařadily také brusírny 

dřeva. Tři stály na území Temného Dolu a dvě v Horním Maršově. Jedinou dochovanou stavbou 

brusírny je Dixova brusírna dřeva v Temném Dole, která je chráněnou památkou. Sloužila k broušení 

smrkových špalků na dřevěnou vlákninu, která byla základní surovinou pro výrobu papíru. K brusírně 

později přibyla i výrobní hala, kde se vyráběl pevný balicí papír a lepenka. V současné době je v rukou 

soukromého investora. 

V současné době je struktura hospodářských činností v obci Horní Maršov logicky jiná. Nejprve je 

vhodné se zaměřit na strukturu podnikatelských subjektů v obci podle převažujícího druhu činnosti. 

 

Na území obce Horní Maršov bylo k 31. 12. 2019 registrováno celkem 317 podnikatelských subjektů. 

Podnikatelských subjektů, u kterých byla zjištěna aktivita, bylo k 31. 12. 2019 celkem 167. Následující 

graf 7 znázorňuje podle procentuálního zastoupení strukturu podnikatelských subjektů na území obce 

 
 
30 Zdroj: Informační tabule umístěné na objektu mlýna a pivovaru 
31 Zdroj: Informační tabule umístěné v místě bývalé sklárny, na objektu kamenného skladu přádelny lnu a na 
objektu brusírny dřeva 
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Horní Maršov, a to jednak z pohledu všech registrovaných podniků, tak z pohledu podniků, u kterých 

byla zjištěna aktivita. 

Graf 7: Struktura podnikatelských subjektů v obci Horní Maršov k 31. 12. 2019 (v %) 

 

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

 
 
Z tohoto grafu vyplývá, že největší množství podnikatelských subjektů mělo registrováno jako svoji 

profesi ubytování, stravování a pohostinství a velkoobchod a maloobchod (13,8 %). Následovalo 

zemědělství, lesnictví a rybářství (13,5 %).  

V případě subjektů, u kterých byla zjištěna aktivita, byla situace relativně odlišná. Největší množství 

podniků se aktivně věnovalo ubytování, stravování a pohostinství (15,9 %), průmyslu, zemědělství, 

lesnictví a rybářství a stavebnictví (vše 15,2 %). 

Na druhé straně je třeba podotknout, že řada profesních činností byla zastoupena velmi nízkým 

podílem (do 2 %), například peněžnictví a pojišťovnictví či kulturní, zábavní a rekreační činnosti. 

Graf 8 znázorňuje strukturu podnikatelských subjektů podle právní formy, opět z pohledu všech 

registrovaných podniků, tak z pohledu podniků, u kterých byla zjištěna aktivita.  
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Graf 8: Struktura podnikatelských subjektů podle právní formy v obci Horní Maršov k 31. 12. 2019 (v 
%) 

 

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

 

Z tohoto grafu vyplývá, že v obci dominují osoby podnikající podle živnostenského zákona neboli 

živnostníci. Co se týče dalších forem, následují obchodní společnosti, svobodná povolání32 a zemědělští 

podnikatelé. Přibližně u 11 % subjektů se nepodařilo podnikatelskou aktivitu zjistit. 

K 31. 12. 2019 bylo v obci Horní Maršov evidováno celkem 227 živnostníků. K tomuto datu tak 

připadalo okolo 23 živnostníků na každých 100 obyvatel.  Na základě tohoto zjištění by bylo možné 

konstatovat, že přibližně každý čtvrtý obyvatel Horního Maršova aktivně podniká. Skutečnost však 

může být poněkud odlišná, neboť uvedený oficiální počet živnostníků jednak obsahuje i živnostníky, 

kteří svou činnost přerušili, a zároveň obsahuje i živnostníky, kteří již nepodnikají a pouze svou činnost 

oficiálně neukončili. Pokud bychom vzali v potaz počet živnostníků, u kterých byla zjištěna aktivita (112 

osob), připadalo by na každých 100 obyvatel pouze přibližně 11 živnostníků.   

Na území obce Horní Maršov není evidován žádný tzv. „brownfield“, který by byl veden v národní 

databázi brownfieldů33. Do roku 2016 byl v katastrálním území Temný Důl evidován brownfield 

s názvem „Továrna Mechanika, Temný důl“, dříve Dixonova brusírna dřeva. Tento objekt byl však 

v lednu 2016 odkoupen soukromým investorem. 

 

 
 
32 Fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství. 
33 Brownfield definujeme jako nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívána, zanedbána 
a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Vzniká jako 
pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity (zdroj a blíže viz 
http://www.brownfieldy.cz/). 
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Pravděpodobně nejvýznamnější firmou v obci Horní Maršov je Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ 

s.r.o. Tato firma nejenže v současné době provozuje tradiční pilu v Horním Maršově, ale zabývá 

se i celou řadou dalších činností, mezi které patří výstavba dřevěných staveb, realizace horských 

chodníků, oprava historických staveb, návrhy a realizace vycházkových tras, opravy drobných 

kulturních památek, provozování informačního centra a galerie Veselý výlet a další34. Firma 

je zaměstnavatelem s počtem zaměstnanců 10–19.  

Z pohledu významných zaměstnavatelů, kteří působí na území obce lze jmenovat firmu Vodovody a 

kanalizace Trutnov, a.s., která je provozovatelem úpravny vody v Horním Maršově (kategorie počtu 

zaměstnanců 50 – 249), územní pracoviště KRNAP (10-19 zaměstnanců), obecní úřad Horní Maršov 

(10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a další na základě dohod – DPP/DPČ), Základní škola a 

Mateřská škola, Horní Maršov, okres Trutnov, která je příspěvkovou organizací obce (kategorie počtu 

zaměstnanců 20 – 24) a Dětský domov se školou, Horní Maršov, Temný Důl 16, který je rovněž 

příspěvkovou organizací, tentokrát ale Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (kategorie počtu 

zaměstnanců 25 – 49). Opomenout nelze ani Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, 

o.p.s., které spadá do velikostní kategorie počtu zaměstnanců 20 – 24. 

V obci jsou identifikovány dvě plochy, které by mohly sloužit k rozvoji podnikatelské činnosti. První z 

nich je bývalý průmyslový areál Texlenu a.s., který se rovněž nachází v katastrálním území Temného 

Dolu vedle Dětského domova se školou. Tento areál je v současnosti v soukromém vlastnictví. Druhým 

je objekt bývalého pivovaru v centru obce Horní Maršov. 

Co se týče úrovně spolupráce obec-místní podnikatelské, je z pohledu obce vnímána jako velmi 

individuální. Obec se snaží dodavatele pro zakázky realizované obcí prioritně hledat mezi místními 

podnikateli. Zároveň se snaží propagovat v oblasti turistického ruchu obec jako celek včetně 

poskytovatelů služeb. Ti, kteří nemají vůči obci nějaký problém, mohou mít bezplatně prezentaci 

v rámci stránek obce. Zastřešující systémová platforma v obci není ustanovena35. 

 

Poskytované komerční služby 

Na území obce je poměrně velké množství poskytovaných komerčních služeb. Jedná se především o 

celou řadu ubytovacích a stravovacích kapacit (podrobněji viz kapitola 2.1.3.3 Cestovní ruch). Dále 

je v obci k dispozici lékárna, pošta, knihovna v budově radnice, kadeřnictví či květinářství. 

Pro obyvatele obce i pro návštěvníky jsou důležité i prodejny potravin. V Horním Maršově to jsou 

potraviny Hruška, potraviny Hlaváč Milan, nápoje Maxa, maso a uzeniny „Uxová“, potraviny – večerka 

"H&A", zelenina a ovoce aj.  

Z dalších služeb je možné jmenovat železářství Dana Pešková nebo prodejnu a opravnu výpočetní 

a satelitní techniky36.   

Opomenout nelze ani existenci bankomatu či v zimním období půjčovnu lyžařského vybavení. 

Obecně lze říci, že komerční služby jsou v obci zastoupeny v dostatečné míře. 

 
 
34 Zdroj: Internetové stránky Stavební a inženýrské firmy KLIMEŠ http://www.klimesmarsov.cz/ 
35 Zdroj: Údaje poskytnuté Obecním úřadem v Horním Maršově 
36 Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/, Internetové stránky obce Horní Maršov 
https://www.hornimarsov.cz/cs/index 

http://www.klimesmarsov.cz/
https://vdb.czso.cz/mos/
https://www.hornimarsov.cz/cs/index
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2.1.3.2 Trh práce  

Ekonomická aktivita obyvatelstva a zaměstnanost v jednotlivých sektorech hospodářství 

Z informací ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 vyplynulo, že k tomuto roku bylo v obci Horní 

Maršov celkem 514 ekonomicky aktivních obyvatel (EAO), což představovalo 49,4 % obyvatelstva. 

Z EAO bylo 290 mužů a 224 žen. U 67 osob se nepodařilo ekonomickou aktivitu zjistit (u 38 mužů a 29 

žen). Zbývající část obyvatel je ekonomicky neaktivní, kam se řadí např. nepracující lidé v důchodovém 

věku, žáci, studenti apod. 

Počet EAO se od roku 2001 (545 osob) do roku 2011 (514 osob) snížil o 31 osob, což představuje pokles 

o více než 5 %. Informace týkající se ekonomické aktivity obyvatelstva v Horním Maršově demonstruje 

následující tabulka 7. 

 

Tabulka 7: Ekonomická aktivita obyvatelstva v Horním Maršově v letech 2001 a 2011 (v %) 

Ekonomická aktivita 2001 2011 

Obyvatelstvo celkem 100,00 % 100,00 % 

Ekonomicky aktivní celkem 51,5 % 49,4 % 

v tom 

Zaměstnaní 47,0 % 42,4 % 

z toho 
Pracující důchodci 1,9 % 2,0 % 

Ženy na mateřské dovolené 0,4 % 1,0 % 

Nezaměstnaní 4,5 % 7,0 % 

Ekonomicky neaktivní celkem 47,4 % 44,2 % 

z toho 
Nepracující důchodci 20,0 % 20,2 % 

Žáci, studenti, učni 19,0 % 13,7 % 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 1,1 % 6,4 % 

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index  
              Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu  
 

Následující tabulka 8 znázorňuje zaměstnané EAO podle odvětví ekonomické činnosti. Opět je zde 

možné srovnání v letech 2001 a 2011, kdy probíhalo na území České republiky sčítání lidu, domů a 

bytů. V roce 2011 byly sledována zvlášť data za odvětví vzdělávání a odvětví zdravotní a sociální péče. 

Pro účely srovnání byla tato data v roce 2011 sečtena.   

  

https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
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Tabulka 8: Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti v obci Horní Maršov (2001 a 2011) 

Odvětví ekonomické činnosti 
2001 2011 

abs. % abs. % 

Zaměstnaní celkem 497 100 442 100 

z celku podle odvětví ekonomické činnosti:    

zemědělství, lesnictví, rybářství 58 11,67 26 5,88 

průmysl 93 18,71 53 11,99 

stavebnictví 40 8,05 30 6,79 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 42 8,45 50 11,31 

doprava a skladování 26 5,23 21 4,75 

ubytování, stravování a pohostinství 62 12,47 49 11,09 

informační a komunikační činnosti 0 0,00 8 1,81 

peněžnictví a pojišťovnictví 3 0,60 5 1,13 

činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické 
a administrativní a podpůrné činnosti 

8 1,61 29 6,56 

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 21 4,23 17 3,85 

vzdělávání, zdravotní a sociální péče 59 11,87 73 16,52 

nezjištěno  85 17,10 81 18,33 

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index  
              Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu  
 

V roce 2011 oproti roku 2001 poklesl celkový počet obyvatel o 17. Naproti tomu ve stejném období 

klesl počet EAO o 55. Z těchto údajů vyplývá, že se na území obce snižuje podíl EAO na celkovém počtu 

obyvatel. Zatímco v roce 2001 byl tento poměr 47 %, v roce 2011 již pouze 42,5 %. Tento rozdíl 

se na první pohled může zdát zanedbatelný, nicméně je nutné jej brát v potaz.  

 

Při srovnání údajů ve sledovaných letech lze konstatovat, že v roce 2011 oproti roku 2001 došlo 

k výraznému úbytku zaměstnanců v následujících odvětvích – průmysl (celkový pokles o 40 osob); 

zemědělství, lesnictví a rybářství (32); ubytování, stravování a pohostinství (13) a stavebnictví (10). 

Naproti tomu zaznamenala největší nárůst tato odvětví – činnosti v oblasti nemovitostí, profesní 

vědecké a technické a administrativní a podpůrné činnosti (21); vzdělávání, zdravotní a sociální péče 

(14) a velkoobchod a maloobchod včetně opravy a údržby motorových vozidel (8).  

 

Míra registrované nezaměstnanosti 

Míra registrované nezaměstnanosti vyjadřuje procentuálně poměr počtu nezaměstnaných  

k celkovému počtu EAO37. Tento ukazatel de facto vyjadřuje nabídku pracovní síly v obci Horní Maršov, 

ale i v jejím okolí. Výše míry registrované nezaměstnanosti závisí na aktuální situaci a dění na trhu práce 

jak v obci, tak v celém regionu. Míru registrované nezaměstnanosti v obci Horní Maršov zachycuje graf 

9. V našem případě je sledováno období od roku 2014 do roku 2018. Sledována je průměrná hodnota 

míry registrované nezaměstnanosti v daném roce a také hodnota v měsíci leden a červenec 

 
 
37 Od ledna 2013 se míra registrované nezaměstnanosti měří ukazatelem „Podíl nezaměstnaných osob“ který 
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 
(Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/) 

https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
https://www.mpsv.cz/
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k příslušnému roku. Předpoklad je takový, že v zimním období nebude ukazatel tolik ovlivněn 

sezonními pracemi. 

 

Graf 9: Míra registrované nezaměstnanosti v obci Horní Maršov v období 2014-2018 

 

Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí https://portal.mpsv.cz 

 

Z grafu 9 je dobře patrné, že míra registrované nezaměstnanosti v obci Horní Maršov ve sledovaném 

období konstantně klesala. Z hodnoty 12,09 % (2014) se v roce 2018 (posledním sledovaném období) 

dostala na hodnotu 2,60 %. Tento pokles registrované míry nezaměstnanosti jde ruku v ruce 

s ekonomickou situací celé České republiky.  

Z grafu můžeme dále vyčíst vliv sezónních prací v obci Horní Maršov. Je vidět patrný rozdíl mezi letními 

a zimními měsíci. Na základě dat však lze konstatovat, že tento rozdíl není tak markantní jako u jiných 

obcí s vyšší závislostí na sezónních pracích, jako například horská střediska či obce exponované na sběr 

ovoce. 

 

Graf 10: Porovnání registrované míry nezaměstnanosti za územní jednotky obec Horní Maršov, okres 
Trutnov a Královéhradecký kraj v období 2014-2018 

 
Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/  

12,61%

11,13%

10,68%

4,90%
3,12%

11,57%
9,50%

6,82%

5,64%

2,08%

12,09%

10,31%
8,75% 5,27%

2,60%
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2014 2015 2016 2017 2018

Leden Červenec Průměr

6,14%

4,72%
3,56%

2,80% 2,30%

7,70%

5,80%

4,30%
4,00% 2,30%

12,09%

10,31%
8,75%

5,27%
2,60%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2014 2015 2016 2017 2018

Královéhradecký kraj Okres Trutnov Horní Maršov

https://portal.mpsv.cz/
https://www.mpsv.cz/


Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Analytická část 

 

Stránka 39 z 200 

Při porovnání hodnot registrované míry nezaměstnanosti za územní jednotky obec Horní Maršov, 

okresu Trutnov a Královéhradecký kraj (graf 10) lze pozorovat relativně konstantní vývoj. Tento vývoj 

má vztah k ekonomické situaci celé České republiky, popřípadě situaci větších správních celků. Je však 

dobře patrné, že ve sledovaném období měl Královehradecký kraj i okres Trutnov jako celek poměrně 

nižší procentuální míru registrované nezaměstnanosti. Jako jednu z příčin lze považovat vyšší nabídku 

pracovních míst v hustěji zasídlených oblastech, větších městech. Míra registrované nezaměstnanosti 

v obci Horní Maršov se však příliš neliší od obcí s podobnými demografickými i jinými podmínkami, 

například dle situační analýzy. 

 

V roce 2020 (období tvorby tohoto strategického dokumentu) došlo k vypuknutí celosvětové 

pandemie nemoci Covid-19. Data z tohoto období sice ke dni tvorby strategického dokumentu nejsou 

známa, dle ekonomických predikcí je však patrné, že se zvýší míra registrované nezaměstnanosti a 

zároveň se přibrzdí celý ekonomický cyklus. 

 

Vyjížďka do zaměstnání 

Vyjížďka do zaměstnání představuje procento EAO, kteří vyjíždějí za prací z dané obce. Tabulka 9 

obsahuje informace týkající se vyjížďky do zaměstnání z obce Horní Maršov. 

 

Tabulka 9: Vyjížďka do zaměstnání v obci Horní Maršov v letech 2001 a 2011 

Rok 2001 2011 

Počet EAO celkem 545 514 

Počet EAO vyjíždějících do zaměstnání mimo území obce 221 120 

z toho 

Vyjíždějící EAO v rámci okresu 202 96 

Vyjíždějící EAO do zaměstnání mimo území obce (v %) 41 23 

Vyjíždějící EAO v rámci okresu (v %) 91 80 

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index 
              Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu 
 

Z tabulky 9 vyplývá, že mezi lety 2001 a 2011 poměrně výrazně klesl podíl EAO, kteří vyjíždějí  

za prací mimo území obce.  

Mezi lety 2001 a 2011 klesl podíl EAO vyjíždějících do zaměstnání v rámci okresu. Z toho vyplývá,  

že mezi těmito lety vzrostl podíl osob, kteří za prací vyjíždějí mimo území okresu Trutnov. Přesto i tak 

naprostá většina EAO, kteří vyjíždějí do zaměstnání mimo území obce, byla zaměstnána v území okresu 

Trutnov. 

  

https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
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2.1.3.3 Cestovní ruch 

Atraktivity cestovního ruchu 

Obec Horní Maršov má z pohledu cestovního ruchu svým návštěvníků jistě co nabídnout. Co se týče 

přírodních předpokladů, obec se nachází v nádherném prostředí Krkonoš a částečně zasahuje 

i do KRNAP. V zimních měsících je v okolí obce celá řada běžeckých tratí pro běžkaře. V létě je okolí 

protkané sítí cyklistických stezek a tras pro pěší turisty.  

V blízkém okolí obce se nachází dvě významná turistická a sportovní centra východních Krkonoš, a to 

Pec pod Sněžkou a Janské Lázně. Janské Lázně jsou navíc světoznámým lázeňským městem, kde se za 

pomoci přírodních léčivých zdrojů a moderních rehabilitačních metod léčí onemocnění svalová, 

nervová, respirační, metabolická a ortopedická38. 

Pro návštěvníky jsou však lákadlem i kulturně-historické předpoklady obce. Mezi zajímavá místa, která 

by si žádný turista neměl nechat ujít, patří renesanční kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou 

starou farou, ve které sídlí Ekocentrum DOTEK. Návštěvu si jistě zaslouží i novogotický kostel 

Nanebevzetí Panny Marie a také centrum obce s historickou kašnou a zámkem. Zámek v létě 2018 

vyhořel. Zámek je v současné době v soukromém vlastnictví, vlastní jej společnost Zámek Horní 

Maršov, s.r.o. Mezi další významné historické památky patří hrad Aichelburg v Temném Dole, 

chráněná kulturní památka muzeum Vápenka a nedaleký Bischofův lom v Horních Albeřicích. Další 

zajímavostí je křížová cesta na Starou horu. 

 

Dále nelze opomenout ani různé kulturně-společenské akce, které jsou v obci pořádány (viz kap. 2.1.2.3 

Život v obci). 

 

Turistická infrastruktura 

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

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

nejvýznamnějších ubytovacích kapacit na území obce shrnuje následující tabulka 10. 

  

 
 
38 Zdroj: Internetové stránky Státních léčebných lázní Janské Lázně https://www.janskelazne.com/ 

https://www.janskelazne.com/
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Tabulka 10: Ubytovací kapacity v obci Horní Maršov (k září 2020) 

Název Adresa 
Kapacita 
(lůžka) 

Internetové stránky 

Penzion Sedmikráska Dolní Lysečiny 20, 542 26 Horní Maršov 55 http://www.pension-sedmikraska.cz/  

Penzion Svatý Hubert Dolní Lysečiny 42, 542 26 Horní Maršov 52 https://www.svatyhubert.cz/  
Penzion U Zámku Bertholdovo nám. 84, 542 26 Horní Maršov 50 https://www.penzionuzamku84.cz/  
Penzion Krakonoš Dolní Albeřice 28, 542 26 Horní Maršov 48 http://www.penzionkrakonos.cz/  

Horská chata Poutník Horní Lysečiny 39, 542 26 Horní Maršov 45 https://www.chatapoutnik.cz/  
Penzion Stará celnice Horní Albeřice 65, 542 26 Horní Maršov 42 https://www.penzionstaracelnice.cz/  

Penzion Lípa Horská 133, 542 26 Horní Maršov 32 http://www.pensionlipa.eu/  

Penzion Čert Horní Albeřice 58, 542 26 Horní Maršov 29 https://www.penzioncert.cz/  

Penzion Matýsek Horní Maršov 93, 542 26 Horní Maršov 28 nemají 
Penzion Pod 
Třešňovkou 

Lysečinská 7, 542 26 Horní Maršov 25 http://www.podtresnovkou.cz/  

DOTEK Horská 175, 542 26 Horní Maršov 25 http://www.dotek.eu/ 

Penzion Herta Dolní Lysečiny 13, 542 26 Horní Maršov 22 http://www.pensionherta.cz/  
Penzion Yellow Horská 164, 542 26 Horní Maršov 22 http://www.penzionyellow.eu/  

Penzion Zvonička Dolní Lysečiny 23, 542 26 Horní Maršov 22 https://www.penzion-zvonicka.cz/  

Chata Beata Horní Albeřice 7, 542 26 Horní Maršov 20 http://www.chata-beata.cz/  

Penzion Liberta Dolní Albeřice 9, 542 26 Horní Maršov 35 https://www.penzionliberta.cz/  

Penzion Za vodou Za Vodou 212, 542 26 Horní Maršov 20 https://www.zavodou.eu/  

Penzion Kneifel Bertholdovo nám. 61, 542 26 Horní Maršov 18 
http://www.krkonosepensionkneifel.
cz  

Penzion chata Varta Horní Maršov 180, 542 26 Horní Maršov 15 nemají 

Roubenka U Drahníků Dolní Lysečiny 1, 542 26 Horní Maršov 14 http://www.ubytovani-drahnik.cz/  

Penzion Adam Promenáda 31, 542 26 Horní Maršov 14 www.adampension.cz  

Penzion Veselý Výlet Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov 10 http://www.veselyvylet.cz/  

Penzion U Hlaváčů Bertholdovo nám. 68, 542 26 Horní Maršov 10 http://www.uhlavacu.cz/  

Ubytování U Šustrů Horská 224, 542 26 Horní Maršov 8 
http://www.ubytovani-u-
sustru.janskelazne.cz/  

Penzion U Hlinků Pod Norou 187, 542 26 Horní Maršov 8 http://www.pensionuhlinku.cz/  

Apartmány U 
Červeného buku 

Dolní Lysečiny 4, 542 26 Horní Maršov 6 http://www.ucervenehobuku.eu/  

Penzion Habr Horní Maršov 54, 542 26 Horní Maršov 22  http://www.pensionhabr.cz/ 

Zdroje: Internetové stránky daných zařízení 

 

Z tabulky 10 je patrné, že ubytovací kapacity v obci jsou dostatečné a na velmi dobré kvalitativní 

úrovni. Široká nabídka ubytování obsáhne všechny cílové návštěvníky oblasti od méně náročných 

turistů až po ty nejnáročnější. Mimo těchto, v tabulce uvedených, míst se mohou účastníci cestovního 

ruchu ubytovat také v privátních ubytovacích kapacitách. Tyto privátní možnosti ubytování lze využít 

například prostřednictvím serverů typu Airbnb. 

Podobná situace jako u ubytovacích kapacit je nabízena i v oblasti stravování. Zcela logicky je absolutní 

počet stravovacích zařízení nižší než u ubytovacích, nicméně kapacita je v současné době dostačující.  

Obec Horní Maršov nabízí svým návštěvníkům celou řadu stravovacích a občerstvovacích zařízení. 

Jejich přehled shrnuje tabulka 11. 

  

http://www.pension-sedmikraska.cz/
https://www.svatyhubert.cz/
https://www.penzionuzamku84.cz/
http://www.penzionkrakonos.cz/
https://www.chatapoutnik.cz/
https://www.penzionstaracelnice.cz/
http://www.pensionlipa.eu/
https://www.penzioncert.cz/
http://www.podtresnovkou.cz/
http://www.pensionherta.cz/
http://www.penzionyellow.eu/
https://www.penzion-zvonicka.cz/
http://www.chata-beata.cz/
https://www.penzionliberta.cz/
https://www.zavodou.eu/
http://www.krkonosepensionkneifel.cz/
http://www.krkonosepensionkneifel.cz/
http://www.ubytovani-drahnik.cz/
http://www.adampension.cz/
http://www.veselyvylet.cz/
http://www.uhlavacu.cz/
http://www.ubytovani-u-sustru.janskelazne.cz/
http://www.ubytovani-u-sustru.janskelazne.cz/
http://www.pensionuhlinku.cz/
http://www.ucervenehobuku.eu/
http://www.pensionhabr.cz/
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Tabulka 11: Stravovací zařízení na území obce Horní Maršov (k září 2020) 

Název stravovacího 
zařízení 

Adresa 
Kapacita 
(místa) 

Internetové stránky 

Bar 99 
Třída Josefa II. 99 

542 26 Horní Maršov 
-  nemají 

Hostinec Na Kopečku 
Horní Maršov 174 

542 26 Horní Maršov 
50 

https://www.hostinec 
nakopecku.cz/  

Hostinec Penzion Kneifel 
Bertholdovo náměstí 

61 
542 26 Horní Maršov 

50 
http://www.krkonose 

pensionkneifel.cz/  

Rodinné pohostinství a 
penzion Harmonie 

Třída Josefa II. 100 
542 26 Horní Maršov 

 - 
https://harmonierestaurace.cz

/  

Restaurace U Čerta 
Třída Josefa II. č. p. 100 

542 26 Horní Maršov 
30 nemají 

VINOTÉKA NADE DNEM 
Třída Josefa II., čp. 83 
542 26 Horní Maršov 

 - http://www.nadednem.cz/  

Restaurace Svatý Hubert 
Dolní Lysečiny 42 

542 26 Horní Maršov 
 - https://www.svatyhubert.cz/  

Zdroje: Internetové stránky daných zařízení 

 

Vyjma již zmíněných zařízení lze v obci k příjemnému občerstvení využít i místní cukrárnu, která je 

vyhledávaným místem jak místních občanů, tak návštěvníků obce. 

Dalším zařízením, které bezprostředně souvisí s turistickou infrastrukturou, je informační centrum. 

V rámci obce se jedná o informační centrum Veselý výlet v Temném Dole (obrázek 7), které poskytuje 

návštěvníkům oblasti informace prostřednictvím svých zaměstnanců, případně prostřednictvím široké 

škály nejrůznějších propagačních materiálů. V centru lze zakoupit i drobné propagační předměty či si 

půjčit klíče na hrad Aichelburg.  

V neposlední řadě je z pohledu turistické infrastruktury potřebné zmínit i možnost zapůjčení 

potřebného vybavení. Mezi nejvýznamnější poskytovatele těchto služeb patří Ski Drahník půjčovna a 

servis lyží snowboardů a běžeckého vybavení, která má prodejnu na třídě Josefa II. poblíž autobusové 

zastávky „Horní Maršov, most“. 

 

Obrázek 7: Informační centrum Veselý výlet v Temném Dole – stav k září 2020 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

https://www.hostinecnakopecku.cz/
https://www.hostinecnakopecku.cz/
http://www.krkonosepensionkneifel.cz/
http://www.krkonosepensionkneifel.cz/
https://harmonierestaurace.cz/
https://harmonierestaurace.cz/
http://www.nadednem.cz/
https://www.svatyhubert.cz/
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2.1.4 Infrastruktura 

2.1.4.1 Dopravní infrastruktura 

Silniční síť a její kvalita 

Přes území obce Horní Maršov neprochází silnice I. třídy. 

Přes území obce prochází dvě silnice II. třídy – II/296 a II/252.  

Páteřní silnicí obce Horní Maršov je silnice II/296. Jedná se o základní spojnici do významného 

horského střediska v Peci pod Sněžkou a v opačném směru se v Mladých bukách napojuje na silnici I/14 

a zajišťuje základní dopravní spojení obce Horní Maršov s Trutnovem, který představuje přirozené 

spádové sídlo. Kvalita silnice je v přijatelném stavu.  

Poblíž autobusové zastávky „Horní Maršov, Temný Důl, křiž. Malá Úpa“ ze silnice vyúsťuje silnice II/252 

vedoucí na Pomezní boudy a dále do Polska, a která tvoří významný úsek katastrální hranice mezi obcí 

Horní Maršov a obcemi Malá Úpa a Pec pod Sněžkou. I kvalita této silnice je v přijatelném stavu. 

Přes území obce prochází jedna silnice III. třídy – III/2962. Silnice začíná vyústěním ze silnice II/296 

z centra Horního Maršova, pokračuje přes Dolní Lysečiny, Dolní Albeřice až do Horních Albeřic. Zde 

silnice končí a dále směrem na státní hranice již pokračuje pouze místní komunikace. Tato silnice 

zajišťuje dopravní dostupnost daných částí obce. Kvalita této silnice je v dobrém stavu. 

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

silnic Královéhradeckého kraje (dále SS KHK). 

Obcí dále prochází řada místních komunikací, které jsou ve správě obce. Kvalita těchto komunikací je 

různá.  

Tabulka 12 zobrazuje informace o intenzitě dopravy39 na silnici II/296 a II/252. U silnice III/2962 nebyla 

intenzita dopravy zjišťována.  

 
Tabulka 12: Intenzita dopravy na silnici II/296 a II/252 na území obce Horní Maršov 

Číslo 
silnice 

Měřený úsek 
Rok 

měření 

Všechna 
motorová 

vozidla 
celkem 

Jednostopá 
motorová 

vozidla 

Osobní a 
dodávková 

vozidla 

Těžká 
motorová 

vozidla 

II/296 
Dolní Maršov zaústění II/297   
 - Temný Důl zaústění II/252 

2005 3 957 28 3 387 542 

2010 3 793 49 3 209 535 

2016 4 251 41 3 795 415 

II/252 
Temný Důl vyústění z II/296 
- státní hranice ČR – Polsko 

2005 747 6 664 77 

2010 930 12 776 142 

2016 837 28 730 79 

Vysvětlivky: Jednostopá motorová vozidla = např. motocykly, mopedy, Těžká motorová vozidla = vozidla nad 3,5 
tuny 
Zdroje: Webová mapová aplikace Silniční a dálniční síť ČR https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/  
              Celostátní sčítání dopravy v roce 2016 http://scitani2016.rsd.cz/  
              Celostátní sčítání dopravy v roce 2010 http://scitani2010.rsd.cz/  
              Celostátní sčítání dopravy v roce 2005 https://www.rsd.cz/vysledky-csd-2005/  

 
 
39 Intenzita dopravy = celoroční průměrný počet vozidel, která projedou daným úsekem za 24 hodin. 
(http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx)  

https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/
http://scitani2016.rsd.cz/
http://scitani2010.rsd.cz/
https://www.rsd.cz/vysledky-csd-2005/
http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx
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Z této tabulky vyplývá, že intenzita dopravy na páteřní silnici II/296, ale i na silnici II/252 je v čase 

poměrně konstantní. Ředitelství silnic a dálnic neuvádí den, ve kterém bylo měření intenzity dopravy 

prováděno. Vzhledem k tomu, že se obec Horní Maršov nachází v blízkosti Pece pod Sněžkou, je velký 

rozdíl, zda ke sčítání došlo během víkendu zimních prázdnin či v průběhu ne tak turisticky 

exponovaného období. Z toho důvodu je nutné brát intenzitu dopravy s rezervou. 

Se silniční sítí souvisí i parkování. V současné době je stav parkovacích ploch v obci nedostatečný. I s 

ohledem na skutečnost, že je obec, ve většině případů, spíše místem průjezdným. Povětšinou tedy 

obec není hlavním cílem účastníků cestovního ruchu. Na páteřní silnici II/296, konkrétně na Třídě Josefa 

II., lze parkovat po obou stranách komunikace na zrekonstruovaných podélných parkovacích místech. 

V centru obce je pak možné využít především parkovací plochu před hotelem Kneifel.  V dopravním 

prostoru se smíšeným provozem je možné parkovat pouze na stavebně upravených místech. 

V nedaleké Peci pod Sněžkou však roste nový parkovací dům, který by mohl mít případný vliv na snížení 

potřeby parkovacích míst v obci Horní Maršov. 

 

K nejbližšímu nájezdu na dálnici (D11 u místní části Kukleny v Hradci Králové) je to z obce Horní Maršov 

přibližně 63 km. Časová náročnost cesty je více jak jedna hodina. V současné době se však dálnice D11 

(ke dni tvorby strategického dokumentu) rozšiřuje a měla by ve dvou etapách vést nejprve do Jaroměře 

a poté přes Trutnov na hranice s Polskem. Dostavba dálnice by obec Horní Maršov přiblížila k napojení 

na dálniční síť ČR a umožnila by obyvatelům obce dostat se lépe do větších měst. 

Se silniční sítí souvisí i doprovodná infrastruktura v podobě chodníků pro pěší. Chodníky se v obci 

nacházejí především podél silnice II/296, hlavně v centru a v úsecích s větší zástavbou. Dále se 

nacházejí ještě lokálně podél některých místních komunikací. Některé z nich jsou v dobrém 

technickém stavu, některým by naopak prospěla rekonstrukce. 

 

Železniční síť a její kvalita 

Obcí Horní Maršov neprochází železniční trať. Nejbližší železniční zastávka je ve Svobodě nad Úpou a 

je vzdálena z centra Horního Maršova cca 4 km. Ze Svobody nad Úpou vede železniční trať č. 045 

regionálního významu do Trutnova. Provozování osobní železniční dopravy na daném úseku zajišťuje 

společnost GW Train Regio a.s. a PDV Railway a.s. 

V plánu je dobudování železniční tratě ze Svobody nad Úpou, přes Horní Maršov do Pece pod Sněžkou. 

Trať by měla být dlouhá 15 km, měla by mít celkem 7 tunelů a 9 mostů a měla by končit pod sjezdovkou 

Javor. Její vybudování by značně zkvalitnilo hromadnou dopravu osob, která je nyní zajišťována pouze 

autobusy. Zároveň by došlo k výraznému odlehčení center zmiňovaných měst a obcí od individuální 

osobní dopravy. 

 

Cykloturistická síť 

Cykloturistická síť je tvořena cyklostezkami, cyklotrasami a bikovými traily. Cyklostezka je taková 

pozemní komunikace (případně její jízdní pás), která je přímo určena pro cyklistickou dopravu a je 

označena dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Cyklotrasa je trasa pro cyklisty označená 

orientačním dopravním nebo turistickým značením. Může být vedena jak po stezkách pro cyklisty, tak 
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po vhodných pozemních komunikacích, kde probíhá silniční doprava40. Bikový trail je specifický druh 

cyklotrasy, který se vyznačuje svou náročností jak do kopce, tak především z kopce. Jedná se o lesní 

traily vyhledávané takzvanými bikery, tedy jezdci na MTB či downhillových kolech. 

Obcí Horní Maršov k září 2020 neprochází žádná cyklostezka. Přes území obce však prochází několik 

značených cyklotras. Informace k nim podává tabulka 13. 

 
Tabulka 13: Cyklotrasy procházející územím obce Horní Maršov (k září 2020) 

Číslo 
cyklotrasy 

Název 
Délka 
(km) 

Obtížnost Povrch Trasa 

K1A Žacléř – Harrachov 72 těžká 
asfalt, 

zpevněný 
povrch 

Žacléř-Bílý kříž-Rýchorský kříž-Horní Albeřice-
Lysečinská bouda-Spálený Mlýn-Chata Jana-Pec 

pod Sněžkou-Richterovy boudy-Výrovka-Bufet Na 
Rozcestí-Hříběcí boudy-Strážné-Špindlerův Mlýn-
Horní Mísečky-Horská chata Dvoračky-Harrachov 

K1B 
Lysečinská Bouda 
– Hříběcí Boudy 

36 těžká 
asfalt, 

zpevněný 
povrch 

Lysečinská Bouda-Dolní Lysečiny-Horní Maršov-
Modrokamenná bouda-Krausovy Boudy-

Černohorské rašeliniště-Kolínská bouda-Hrnčířské 
Boudy-Tetřeví Boudy-Hříběcí Boudy 

K22 
Pec pod Sněžkou – 

Horní Maršov 
8 střední asfalt Pec pod Sněžkou-Javoří Mlýn-Horní Maršov 

K24 
Okruh Dolní Malá 

Úpa 
18 střední asfalt 

Spálený Mlýn-Dolní Malá Úpa-Pomezní Boudy-Pod 
Seidlovým dolem-Pod Spáleným Mlýnem-Na 

Křižovatce (Temný Důl) 

K25 
Nad Horním 
Maršovem – 

Cestník 
6,5 

střední až 
těžká 

asfalt, 
zpevněný 

povrch 
Nad Horním Maršovem - Cestník 

K26 
Horní Maršov – 

Rýchorská bouda 
16,5 

střední až 
těžká 

asfalt, 
zpevněný 

povrch 

Horní Maršov-Za kravím vrchem-Antonínovo údolí-
Mladé Buky-Bystřice-Rýchorská bouda 

K26C 
Kutná-Rýchory – 

Horní Maršov 
3,7 

střední až 
těžká 

asfalt, 
zpevněný 

povrch 

Kutná-Rýchory-Rýchorská bouda-Mánkova 
cesta,rozc.-Horní Maršov 

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

 

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

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

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

 

2.1.4.2 Dopravní obslužnost 

Dopravní obslužnost byla zjišťována pomocí počtu spojů, které je možné v obci využít. Obslužnost byla 

sledována podle nejnovějších jízdních řádů, které platí do 12. 12. 2020. Obec Horní Maršov  

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

Královéhradeckého a Pardubického kraje. Organizátorem regionální dopravy je společnost OREDO 

s.r.o. se sídlem v Hradci Králové. 

 
 
40 Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/  

http://cyklotrasy.cz/
https://mapy.cz/
https://cs.wikipedia.org/
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Dopravní obslužnost autobusovou dopravou 

Dopravní obslužnost obce autobusovými spoji shrnuje tabulka 14. 

 

Tabulka 14: Dopravní obslužnost obce Horní Maršov autobusovými spoji podle jízdních řádů 
platných do 12. 12. 2020 

Číslo 
linky 

Trasa spoje 

Pracovní den Sobota Neděle 

Počet 
spojů 
TAM 

Počet 
spojů 
ZPĚT 

Počet 
spojů 
TAM 

Počet 
spojů 
ZPĚT 

Počet 
spojů 
TAM 

Počet 
spojů 
ZPĚT 

000410 
Praha-Trutnov-Pec pod Sněžkou / Adršpach-
Walbrzych-Wroclaw 

4 3 3 0 3 0 

350501 
Kamenice n.Lipou-Praha-Hradec Králové-Pec 
p.Sněžkou 

2 1 0 0 0 0 

640123 
Hradec Králové-Náchod-Adršpach-Trutnov-Pec 
p.Sněžkou-Pomezní Boudy 

1 1 1 1 1 1 

670990 
Harrachov-Rokytnice n.Jiz.-Vítkovice-Vrchlabí-
Janské Lázně-Pec p.Sněžkou-Hor.Malá Úpa 

1 1 1 1 1 1 

690001 Pec p.Sněžkou - Hradec Králové - Praha 1 1 1 1 1 1 

690101 
Pec p.Sněžkou-Janské Lázně-Trutnov-Hradec 
Králové-Praha 

2 2 2 2 2 0 

690108 Trutnov-Malá Úpa,Pomezní Boudy 4 3 2 2 2 2 

690109 
Trutnov-Svoboda nad Úpou-Janské Lázně-Pec 
pod Sněžkou 

2 4 1 1 1 0 

690150 
Trutnov-Svoboda n.Úpou-Janské Lázně-Pec 
p.Sněžkou 

4 3 1 0 1 1 

690152 
Pec p.Sněžkou-Svoboda n.Úpou-Janské Lázně-
Černý Důl-Vrchlabí 

4 2 3 3 3 3 

690160 
Trutnov-Svoboda n.Úpou-Pec p.Sněžkou-Horní 
Malá Úpa,Pomezní Boudy 

2 2 1 1 1 1 

690191 
Horní Malá Úpa,,Pomezní Boudy-Pec p.Sněžkou-
Janské Lázně-Trutnov-Hradec Králové 

0 0 1 1 0 0 

690250 
Pec p.Sněžkou-Trutnov-Dvůr Králové n.L.-Hradec 
Králové/Poděbrady-Praha 

2 1 2 1 1 1 

690270 
Pec p.Sněžkou-Trutnov-Dvůr Králové n.L./Nová 
Paka-Jičín-Mladá Boleslav-Praha 

0 1* 1 1 1 0 

690280 
Pec p.Sněžkou-Trutnov-Dvůr Králové n.L.-Hradec 
Králové-Pardubice 

1 1 0 0 0 0 

690335 
Dvůr Králové n.L.-Trutnov-Pec p. Sn.-Malá Úpa, 
Pomezní Boudy 

0 0 5 6 5 6 

690339 Pec p.Sněžkou-Vrchlabí-Špindlerův Mlýn 4 6 0 0 0 0 

690401 Trutnov-Horní Malá Úpa,,Pomezní Boudy 2 2 0 0 0 0 

690406 
Špindlerův Mlýn-Vrchlabí-Janské Lázně-Pec 
p.Sněžkou 

3 3 4 4 3 3 

690770 Pec p.Sněžkou-Janské Lázně 7 7 7 7 7 7 

690975 
Úpice-Trutnov-Svoboda n.Úpou-Pec p.Sněžkou-
Horní Malá Úpa 

1 1 1 1 1 1 

690990 
Hor.Malá Úpa-Pec p.Sněžkou-Janské Lázně-
Vrchlabí-Rokytnice n.Jiz.-Harrachov 

1 1 1 1 1 1 

Poznámka: * = pouze v pátek 
Zdroj: Vývěsné jízdní řády http://portal.idos.cz/ 

http://portal.idos.cz/
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Z tabulky 14 vyplývá, že dopravní obslužnost obce zajišťuje celkem 22 linek. Provozovatelem těchto 

linek je několik společností. Osm linek provozuje společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. (č. 690150, 

č. 690152, č. 690160, č. 690250, č. 690270, č. 690280, č. 690975, č. 690990), pět společnost Trutnovská 

autobusová doprava s.r.o. (č. 690101, č. 690108, č. 690109, č. 690335, č. 690339), dvě společnost 

KAD,spol. s r.o. (č. 690401, č. 690406) a po jedné lince provozují společnosti BusLine LK s.r.o. (č. 

670990), H.F. TOUR s.r.o. (č. 350501), DAILY BUS s.r.o. (č. 000410), CDS s.r.o. Náchod (č. 640123), 

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. (č. 690191), JAMI BUS s.r.o. (č. 690001) a Ing. Roman Koula (č. 690770). 

Vzhledem k tomu, že je obec spíše tranzitní pro dopravu do významných horských středisek (Pec pod 

Sněžkou, Velká a Malá Úpa), je doprava zajištěna plynule a rovnoměrně po celý týden a četnost spojů 

je tudíž na velmi dobré úrovni. Jednotlivé linky zastavují na různých z výše zmíněných autobusových 

zastávek. Nejvytíženější autobusovou zastávkou je zastávka Horní Maršov, most, která se nachází v 

samotném centru obce Horní Maršov. 

Časovou dostupnost některých měst autobusovou dopravou shrnuje následující tabulka 15. 

 

Tabulka 15: Časová dostupnost vybraných měst autobusovou dopravou z obce Horní Maršov podle 
jízdních řádů platných do 12. 12. 2020 

Město Časová dostupnost 

Svoboda nad Úpou 4 min 

Pec pod Sněžkou  10 min 

Janské Lázně 11 min 

Trutnov 20 min a déle 

Hradec Králové  1 hod 24 min a déle 

Praha 2 hod 39 min a déle 

Zdroj: Internetový jízdní řád IDOS https://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/  

 

Dopravní obslužnost vlakovou dopravou 

Jak již bylo zmíněno výše, v současné době není v Horním Maršově možné využít vlakovou dopravu. 

Nejbližší železniční zastávka je ve Svobodě nad Úpou (4 km vzdálená). 

 

Dopravní obslužnost pro cykloturistiku 

Cykloturisté mohou k přepravě svých potřeb využít cyklobusy, které jezdí většinou od 30.5. do 28.9. 

Tyto cyklobusy jsou v letních měsících turisty hojně využívány, jako cílové destinace jsou například  

Pec pod Sněžkou či polské Kowary a Karpacz. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o sezónní spoje (v zimním období platí pro skibusy), není významné 

uvádět do strategického dokumentu aktuální počty těchto spojů. 

V obci se nenachází veřejná úschovna kol. Cykloturisté mohou využít soukromé úschovny kol, které 

jsou poskytovány v rámci ubytovacích služeb. Nejbližší „cyklo věž“ pro úschovu kol se nachází 

v Trutnově poblíž autobusového nádraží. 

 

https://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/
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2.1.4.3 Technická infrastruktura 

Technickou infrastrukturou je myšlena různorodá síť inženýrských sítí. Do této části je zařazen  

i systém nakládání s odpady. 

 

Vodovodní síť 

Obec Horní Maršov má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale bydlící obyvatelstvo 

a čtvrtina přechodných návštěvníků. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je společnost Vodovody 

a kanalizace Trutnov, a.s. Na katastru obce Horní Maršov jsou zdroje pitné vody pro městský vodovod 

Trutnov – odběr povrchové vody z řeky Úpy a prameniště Rýchory. Povrchová voda je upravována v 

úpravně vody Temný Důl41. 

Zdroje pitné vody pro obecní vodovod jsou: 

➢ Zdroj Nad nemocnicí – prameniště z roku 1910 se soustavou pramenních jímek o maximální 
vydatnosti 5 l/s a průměrné 3 l/s. Vydatnost prameniště kolísá v závislosti na množství srážek. 
Voda ze zdroje je gravitačně svedena přiváděcím řadem DN 60 80 do vodojemu Nad nemocnicí. 

➢ Prameniště Lágry – prameniště se sběrnými jímkami s jímacími zářezy o maximální vydatnosti 0,7 
l/s. Vydatnost prameniště kolísá v závislosti na množství srážek. Prameniště je v havarijním stavu. 
Voda nevyhovuje požadavkům platných předpisů z hlediska nadlimitního množství železa a 
radioaktivity. 

➢ Zdroj Rýchory – prameniště z roku 1910 se soustavou sběrných a přerušovacích jímek s jímacími 
zářezy o maximální vydatnosti 60 l/s. Vydatnost prameniště kolísá v závislosti na množství srážek 

➢ Zdroj Temný Důl – ze stanice úpravny vody Temný Důl je zásobována malá část obce v lokalitě 
Temný Důl. Zásobovací vodovodní řad z úpravny je propojen s vodovodní sítí v obci. Toto 
propojení je v běžném režimu zásobování uzavřeno a je využíváno pouze v případě nedostatku 
vody ve zdroji Nad nemocnicí nebo při haváriích vodovodu v obci. 

 

Všechna prameniště by bylo třeba dle vyjádření provozovatele rekonstruovat. 

 

Posílení stávajících vodní zdrojů bude řešeno přívodem vody z prameniště Nový Svět (zdroj vody pro 

Svobodu nad Úpou), případně ze zdroje Temný Důl. Zároveň je nutné vzít v úvahu rozsah vymezených 

rozvojových ploch, který je však s ohledem na stávající zástavbu zanedbatelný a dostatečné bude 

rozšíření stávající vodovodní sítě. 

Pokud se jedná o zásobování pitnou vodou pro místní části Posílení stávajících vodní zdrojů bude 
řešeno přívodem vody z prameniště Nový Svět (zdroj vody pro Svobodu nad Úpou), případně ze zdroje 
Temný Důl. Zároveň je nutné vzít v úvahu rozsah vymezených rozvojových ploch, který je však 
s ohledem na stávající zástavbu zanedbatelný a dostatečné bude rozšíření stávající vodovodní sítě. 
Pokud se jedná o zásobování pitnou vodou pro místní části Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní 

Albeřice a Horní Lysečiny, pak je jediný vodovod v Horních Albeřicích. Tento vodovod však zásobuje 

 
 
41 Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
http://mapy.krkralovehradecky.cz/vak/karty-obci/43486-horni-marsov 

http://mapy.krkralovehradecky.cz/vak/karty-obci/43486-horni-marsov
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pouze zanedbatelnou část obyvatel. Zbylá část obyvatel, včetně návštěvníků oblasti, využívá 

k zásobování pitnou vodou vlastní prameniště, mnohdy společná pro více objektů42. 

 

Kanalizační síť 

V centrální části Horního Maršova byla vybudována jednotná kanalizace, kterou jsou odpadní vody 

odváděny ke zneškodnění na dvě samostatné čistírny odpadních vod (ČOV) – trvale bydlící obyvatelé 

cca 61 %, přechodní návštěvníci cca 62 %.  

Vlastníkem a provozovatelem je stejně jako v případě vodovodu společnost Vodovody a kanalizace 

Trutnov, a.s., která současně provozuje i 2 typové ČOV, kam je většina komunálních odpadních vod 

odváděna. ČOV 1 je umístěna u Očistného centra, ČOV 2 pak pod sídlištěm. Zbylé komunální odpadní 

vody z řešené lokality jsou zachycovány buď v bezodtokých jímkách (vyváženy na ČOV Trutnov), či v 

septicích s přepadem do trativodů. Odkanalizování rozvojových ploch je plánováno napojením na 

stávající stokovou síť obce. 

Ostatní místní části – Temný Důl, Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice a Horní Lysečiny – 

nemaní vybudován kanalizační systém. Výjimku tvoří část Horních Albeřic, kde je u několika málo 

objektů vybudována splašková kanalizace s vyústěním do domovní ČOV. Zbylá část území řeší záchyt 

odpadních vod pomocí bezodtokých jímek (vyváženy na ČOV Trutnov), septiků s přepadem do 

trativodu, případně s využitím domovních mikro čistíren s odtokem do povrchových vod43. 

 

Plynofikace a zásobování teplem 

Plynovodní soustava není na území obce vybudována. 

Centrum místní části Horní Maršov je zásobováno teplem pomocí parovodního přivaděče z 

Elektrárny Poříčí. Parovodní rozvody jsou uloženy v zemi a zásobují téměř kompletně zastavěné území 

s výjimkou zástavby v Malíškově ulici. Parovod je ve vlastnictví obce a jeho správu zajišťuje firma 

Elektrárny Poříčí, která je organizační jednotkou ČEZ a.s. 

 

Další sítě technické infrastruktury 

Zásobování elektrickou energií je zajištěno pro celé řešené území. Distributorem elektřiny a 

provozovatelem distribuční soustavy je společnost ČEZ Distribuce, a.s. Území je napájeno elektrickou 

energií ze systému vysokého napětí 35 kV, které je dimenzováno v parametrech velmi vysokého napětí 

110 kV. Z nadzemního vedení jsou provedeny odbočné přívody k jednotlivým trafostanicím 35/0,4 kV, 

které jsou provedeny jako stožárové, sloupové nebo zděné44.  

 
 
42 Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
http://mapy.krkralovehradecky.cz/vak/karty-obci/43486-horni-marsov 
43 Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
http://mapy.krkralovehradecky.cz/vak/karty-obci/43486-horni-marsov 
44 Zdroj: Územní plán Horní Maršov 

http://mapy.krkralovehradecky.cz/vak/karty-obci/43486-horni-marsov
http://mapy.krkralovehradecky.cz/vak/karty-obci/43486-horni-marsov
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Na území obce Horní Maršov se nachází čtyři malé vodní elektrárny (MVE). Konkrétně se jedná o MVE 

Horní Maršov I. (výkon 52 kW, roční výroba 0,163 GWh), MVE Horní Maršov II. (175 kW, 0,302 GWh), 

MVE Horní Maršov III. (305 kW, 0,715 GWh) a MVE Temný Důl III. (330 kW, 0,417 GWh)45. 

Území obce je plně pokryto signálem pro rozhlasové a televizní vysílání. 

Území obce je dále plně pokryto mobilním telefonním signálem a signálem pro připojení 

k internetové síti.  Na území obce poskytuje připojení k internetu prostřednictvím wi-fi několik 

provozovatelů, např. GOLDWARE s.r.o. či SATAN s.r.o.46. 

 

Odpadové hospodářství a systém nakládání s odpady 

V obci Horní Maršov k říjnu 2020 mohou občané pro nakládání se směsným komunálním odpadem 

(SKO) využít dvě možnosti. Ke shromažďování a třídění SKO, vytříděného a obsahujícího pouze zbytkový 

odpad, lze využít sběrné nádoby (popelnice o obsahu 110 litrů), popřípadě pytle. Popelnice si občané 

zajišťují sami.  

První možností svozu SKO je vyvážení popelnic. V jeho rámci je v obci zaveden tzv. známkový systém. 

Občané si na obecním úřadě mohou zakoupit jednorázové známky. Svoz SKO zajišťuje v rámci obce 

společnost TRANSPORT Trutnov s.r.o. Svoz je zajišťován pravidelně každé úterý.  Druhou možností, jak 

se legálně zbavit SKO je jeho odevzdání na sběrný dvůr, který se nachází v Lipové ulici č. p. 230. 

Poplatek za odevzdání SKO zde činí 3,63,- Kč/kg (vč. DPH). 

Co se týče tříděného odpadu, kontejnery na tříděný sběr obec nemá. Plasty a nápojové kartony se v 

obci třídí do pytlů (žlutý pytel na plasty si domácnosti kupují v ceně 5 Kč/ks, oranžový na nápojové 

kartony je zdarma), sklo je možné odložit v tašce či krabici, papír je třeba svázat do balíku.  

Materiály se odkládají vedle popelnic, je ale možné je odvézt spolu s jinými věcmi (elektroodpady, 

baterie, nebezpečné odpady, zbytky léků, kovy, bioodpad, textil pro Diakonii Broumov) na sběrný 

dvůr (otevřen 4 dny v týdnu)47. Tříděný odpad lze v plastových pytlích také položit vedle popelnice, 

přičemž obec jednou týdně zajišťuje svoz na sběrný dvůr na své vlastní náklady. 

Likvidaci stavebních sutí, zemin a dalších odpadů a jejich odvoz lze řešit pouze zákonem stanoveným 

způsobem48. 

Podnikatelské subjekty si musí zajistit likvidaci a odvoz odpadů, který vznikne prostřednictvím jejich 

činnosti, sami, či na základě dohody se svozovou společností. 

 

Obec Horní Maršov vykazuje dlouhodobě nízkou produkci směsného odpadu a má vysokou úroveň 

recyklace tříděného odpadu. Následující tabulka 16 shrnuje produkci jednotlivých druhů odpadu. 

 

 
 
45 Zdroj: Internetové stránky TV-ADams.wz.cz http://www.tv-adams.wz.cz/  
46 Zdroj: Internetový server Internet pro všechny http://www.internetprovsechny.cz/  
47 Zdroje: Internetové stránky obce Horní Maršov https://www.hornimarsov.cz/, Internetové stránky neziskové 
organizace Arnika https://arnika.org/obec-horni-marsov  
48 Zdroj: Obecně závazná vyhláška obce Horní Maršov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Horní Maršov, dostupná z: 
https://www.hornimarsov.cz/uc/clanky/887/ozv-1_2019-o-odpadech.pdf  

http://www.tv-adams.wz.cz/
http://www.internetprovsechny.cz/
https://www.hornimarsov.cz/
https://arnika.org/obec-horni-marsov
https://www.hornimarsov.cz/uc/clanky/887/ozv-1_2019-o-odpadech.pdf
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Tabulka 16: Produkce jednotlivých druhů odpadů v obci Horní Maršov za období 2014-2019 v kg na 
obyvatele 

Druh odpadu Rok 2014 2015 2016 2018 2019 

Papír 27,6 21,5 26,3 22,6 17,1 

Plasty 6,9 6,3 6,2 6,2 9,8 

Sklo 14,9 14,3 15,9 26,9 14,9 

Kovy 31,5 17,7 13,0 15,7 6,6 

Bioodpady --- --- 23,9 35,9 37,3 

Směsný odpad 78,4 77,6 75,1 89,5 89,1 

Úroveň třídění (%) 50,6 43,2 53,2 54,5 49,0 

Vysvětlivky: --- = neuvedeno  
Zdroj: Internetové stránky neziskové organizace Arnika https://arnika.org/obec-horni-marsov 
 

 

2.1.5 Vybavenost obce 

2.1.5.1 Bydlení 

Tabulky 17 a 18 podávají informace o domovním a bytovém fondu v obci Horní Maršov v letech 2001  

a 2011. Výsledky za jednotlivé roky jsou ve dvou tabulkách z toho důvodu, že ve sčítání lidu, domů  

a bytů v roce 2001 a 2011 byl použit odlišný způsob zjišťování dat. V roce 2001 byla obydlenost domů 

i bytů zjišťována na základě trvalého pobytu, zatímco v roce 2011 na základě obvyklého pobytu. Z toho 

důvodu je nutné brát porovnání hodnot mezi jednotlivými lety s rezervou. 

 

Tabulka 17: Informace o domovním a bytovém fondu v obci Horní Maršov v roce 2001 

Domovní fond 

Rok 
Domy 

úhrnem 
Domy 

obydlené 

Z toho 
Domy 

neobydlené 
Podíl neobydlených domů 

z celkového počtu domů (v %) 
Rodinné 

domy 
Bytové 
domy 

2001 267 212 161 33 55 20,6 

Bytový fond 

Rok 
Byty 

úhrnem 
Byty 

obydlené 

Z toho 
Byty 

neobydlené 
Podíl neobydlených bytů 

z celkového počtu bytů (v %) 
Rodinné 

domy 
Bytové 
domy 

2001 470 377 186 176 93 19,8 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index  
 

Tabulka 18: Informace o domovním a bytovém fondu v obci Horní Maršov v roce 2011 

Domovní fond 

Rok 
Domy 

úhrnem 
Domy 

obydlené 

Z toho 
Domy 

neobydlené 
Podíl neobydlených domů 

z celkového počtu domů (v %) 
Rodinné 

domy 
Bytové 
domy 

2011 369 255 202 36 114 30,9 

Bytový fond 

Rok 
Byty 

úhrnem 
Byty 

obydlené 

Z toho 
Byty 

neobydlené 
Podíl neobydlených bytů 

z celkového počtu bytů (v %) 
Rodinné 

domy 
Bytové 
domy 

2011 606 427 231 180 179 29,5 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu 

https://arnika.org/obec-horni-marsov
https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
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Co se týče vývoje počtu domů, mezi lety 2001 a 2011 došlo k výraznému nárůstu celkového počtu 

domů (o 38 %). Počet obydlených domů mezi sledovanými lety vzrostl též, ovšem o něco méně (o 20 

%). Podíl neobydlených domů z celkového počtu domů vzrostl mezi sledovanými lety o 10,3 % z 20,6 

% v roce 2001 na 30,9 % v roce 2011. Tyto domy z převážné části představují rekreační objekty. 

Co se týče vývoje počtu bytů, mezi lety 2001 a 2011 došlo též ke značnému nárůstu celkového počtu 

bytů (o 29 %). I počet obydlených bytů mezi sledovanými lety vzrostl, ovšem méně výrazněji (o 13 %). 

Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů vzrostl ve sledovaném období o 9,7 % – z 19,8 % v roce 

2001 na 29,5 % v roce 2011. Z toho vyplývá, že téměř každý třetí byt nebyl v obci obydlen. Tyto byty 

z převážné části představují byty v rekreačních objektech či byty v domech, které jsou obydleny pouze 

přechodně. 

Ze zjištěného poměrně výrazného nárůstu podílu neobydlených domů z celkového počtu domů mezi 

lety 2001 a 2011 lze usuzovat, že řada objektů, které v roce 2001 byly obydleny ještě trvale, v roce 

2011 již sloužily pouze jako rekreační objekty či byly obydleny pouze přechodně. 

Z pohledu právního důvodu užívání bytu byla situace v roce 2011 následující: 28,4 % bytů z celkového 

počtu bytů představovaly byty ve vlastním domě, 22,9 % představovaly byty nájemní a 8,6 % 

představovaly byty v osobním vlastnictví. U zbývajících bytů (40,1 %) nebyl právní důvod užívání 

uveden. 

Zastavitelné plochy, jejichž součástí jsou i lokality, u kterých je požadován způsob využití bydlení, jsou 

vymezeny v Územním plánu Horní Maršov, změně č. 1 (blíže viz kap. 2.4.2 Návaznost na jiné strategické 

a územní dokumenty). 

Zájemců o informace týkající se stavby rodinného domu bývá ročně okolo dvaceti až třiceti. 

Obec v rámci svých možností podporuje výstavbu nových rodinných domů. V územním plánu jsou 

vymezeny plochy, které jsou určeny k zastavění rodinnými domy. Díky změně č. 1 územního plánu 

došlo k nárůstu počtu parcel pro výstavbu rodinných domů. 

Obec Horní Maršov vlastnila k říjnu 2020 celkem 9 bytových domů a jeden objekt k bydlení. Celkem 

obec v těchto objektech a domech vlastní 74 bytových jednotek. 
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2.1.5.2 Školství a vzdělávání 

Informace o škole a školských zařízeních v obci Horní Maršov shrnuje tabulka 19.  

 

Tabulka 19: Informace o škole a školských zařízeních v obci Horní Maršov (k říjnu 2020) 

Název zařízení 
Rezortní 

identifikátor 
Adresa Zřizovatel Internetové stránky 

Základní škola a Mateřská škola, 
Horní Maršov, okres Trutnov 

600101975 
Malá Ulička 89 

542 26 Horní Maršov 
Obec Horní 

Maršov 
https://www.zshorni 

marsov.cz/  

Dětský domov se školou, základní 
škola a školní jídelna, Horní Maršov, 

Temný Důl 16 Horní Maršov 
600029905 

Temný Důl 16 
542 26 Horní Maršov 

MŠMT 
https://ddshorni 

marsov.estranky.cz/  

Název školského zařízení Identifikátor Adresa Zřizovatel Internetové stránky 

Školní družina  
při ZŠ a MŠ Horní Maršov 

117900231 
Malá Ulička 89 

542 26 Horní Maršov 
Obec Horní 

Maršov https://www.zshorni 
marsov.cz/  Školní jídelna  

při ZŠ a MŠ Horní Maršov 
102906467 

Malá Ulička 89 
542 26 Horní Maršov 

Obec Horní 
Maršov 

Školní jídelna  
při Dětském domově se školou 

102501301 
Temný Důl 16 

542 26 Horní Maršov 
MŠMT 

https://ddshorni 
marsov.estranky.cz/  

Vysvětlivky: MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ZŠ = základní škola, MŠ = mateřská škola 
Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/  

 

Z tabulky 19 vyplývá, že na území obce jsou celkem dvě školy – ZŠ a MŠ Horní Maršov a Dětský domov 

se školou, základní školou. 

ZŠ a MŠ Horní Maršov (obrázek 8) je školou, která se skládá z následujících zařízení – MŠ, ZŠ, školní 

družina a školní jídelna. 

➢ MŠ je k říjnu 2020 školou dvoutřídní s celkovou kapacitou 53 dětí. Prostory MŠ se nacházejí 
v přízemí budovy. MŠ nabízí standartní i nadstandartní péči o všechny děti (plavecký výcvik pro 
předškoláky, hru na flétnu a lyžařský výcvik pro 2. třídu, kroužek anglického jazyka, sportovní 
školičku, návštěvy divadel v Janských Lázních, akce pro rodiče s dětmi, kulturní programy pro 
občany obce aj.). Poblíž budovy je nově zrekonstruovaná zahrada s pískovištěm a herními prvky. 
MŠ je v provozu od 6:30 do 16:00 hodin. 

➢ ZŠ je k říjnu 2020 školou úplnou s devíti ročníky. Ve škole se vyučuje v současné době v sedmi 
třídách z důvodu malého počtu žáků (spojena 2. a 5. třída a 3. a 4. třída). Celková kapacita školy je 
240 žáků. Výuka probíhá ve vybavených učebnách (interaktivní tabule, interaktivní učebnice, 
dataprojektory aj.). Vedle budovy školy je sportovní areál, který bude potřeba modernizovat. 
Škola nabízí pestrou nabídku i mimoškolní zájmové činnosti (vybavená keramická dílna s pecí, 
kroužek železničních modelářů, výtvarný kroužek aj.). 

➢ Školní družina funguje v učebně v přízemí budovy školy. Provozní doba školní družiny je každý 
všední den od 6:30 do 7:10 a od 11:10 do 16:00 hodin.  

➢ Školní jídelna slouží pro stravování dětí jak z MŠ, tak ze ZŠ a nachází se také v budově školy. 
Kapacita školní jídelny je 200 osob49. 

 

 
 
49 Zdroj: Internetové stránky ZŠ a MŠ Horní Maršov https://www.zshornimarsov.cz/  

https://www.zshornimarsov.cz/
https://www.zshornimarsov.cz/
https://ddshornimarsov.estranky.cz/
https://ddshornimarsov.estranky.cz/
https://www.zshornimarsov.cz/
https://www.zshornimarsov.cz/
https://ddshornimarsov.estranky.cz/
https://ddshornimarsov.estranky.cz/
https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/
https://www.zshornimarsov.cz/
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Obrázek 8: Budova ZŠ a MŠ Horní Maršov – stav k září 2020 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna je příspěvkovou organizací přímo zřízenou 

MŠMT. Jedná se o zařízení určené pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, tj. zařízením určeným 

pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na 

základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování ve věku do ukončení povinné 

školní docházky. V rámci zařízení je zřízeno i výchovně léčebné oddělení. Zařízení sdružuje ZŠ s celkovou 

kapacitou 32 žáků, dětský domov s kapacitou 32 dětí a školní jídelnu s kapacitou 56 jídel50. 

 

Tabulka 20 uvádí počty dětí a žáků navštěvujících ZŠ a MŠ Horní Maršov ve školních letech 2013/2014 

až 2020/2021. 

 

Tabulka 20: Počet dětí/žáků navštěvujících ZŠ a MŠ Horní Maršov ve školních letech 2013/2014 až 
2020/2021 

Název zařízení 
kapacita 
zařízení 

2013 
/ 

2014 

2014 
/ 

2015 

2015 
/ 

2016 

2016 
/ 

2017 

2017 
/ 

2018 

2018 
/ 

2019 

2019 
/ 

2020 

2020 
/ 

2021 

Mateřská škola 53 53 42 40 40 41 37 40 35 

Základní škola 240 77 87 84 88 85 85 80 76 

Poznámky: Kapacita zařízení platí pro všechny uvedené roky. 
Zdroje Údaje poskytnuté Městským úřadem v Trutnově, odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví 
 

 
 
50 Zdroj: Internetové stránky Dětského domova se školou, základní školou a školní jídelnou 
https://ddshornimarsov.estranky.cz/  

https://ddshornimarsov.estranky.cz/
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Z tabulky 20 vyplývá následující: v případě MŠ se naplněnost kapacity zařízení pohybovala v rozmezí 

66 až 100 %. Naplněnost MŠ na maximální možnou kapacitu byla v roce 2013/2014, naopak nejmenší 

naplněnost ve sledovaném období byla v roce 2020/2021. 

V případě ZŠ byla naplněnost menší než v případě MŠ. Naplněnost kapacity ZŠ se ve sledovaném 

období pohybovala v rozmezí 32 až 37 %. Nejméně byla v rámci sledovaných let ZŠ naplněna ve školním 

roce 2020/2021, nejvíce ve školním roce 2016/2017. 

 

V oblasti vzdělávání nelze opomenout ani neformální vzdělávání, neboť v obci má sídlo a působí 

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. Tato organizace mj. pořádá celoročně 

pobytové programy pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, učitele a další 

zájemce o ekologickou výchovu. V rámci pracoviště funguje také ekoporadna, která je určena široké 

veřejnosti a konzultační místo pro pedagogické pracovníky. SEVER Horní Maršov také realizuje školní 

projekty, které probíhají ve spolupráci se všemi stupni škol, většinou z Královehradeckého a 

Pardubického kraje. Dále středisko nabízí v průběhu roku řadu akreditovaných vzdělávacích kurzů pro 

pedagogické pracovníky a lze využít nabídky specializačního studia pro školní koordinátory 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty51. 

 

2.1.5.3 Zdravotnictví 

Na území obce Horní Maršov fungují k říjnu 2020 čtyři zdravotnická zařízení. Detailní informace k nim 

poskytuje následující tabulka 21. 

 

Tabulka 21: Zařízení zdravotnické péče na území obce Horní Maršov (k říjnu 2020) 

Samostatná ordinace 
praktického lékaře pro 

dospělé 
Adresa IČ Info 

MUDr. Zdeněk Vrtala 
s.r.o. 

Třída Josefa II. 239 
542 26 Horní 

Maršov 
03499031 

Ordinační hodiny:  
Po, St, Pá 8-10, Út 13-15, Čt 9:30-11 

MUDr. Pavel Petrů 
Třída Josefa II. 78 

542 26 Horní 
Maršov 

70962359 
Ordinační hodiny:  

doktor: Út 8-14, St 13-18, Čt 8-13 
odběry krve: Út a Čt 7-8 

Samostatná ordinace 
praktického lékaře pro 

děti a dorost 
Adresa IČ Info 

Pediatr EH s.r.o. 
MUDr. Eva Hančilová 

Třída Josefa II. 78 
542 26 Horní 

Maršov 
02295792 

Ordinační hodiny:  
červen až září: Po až Pá 8-10:30 

říjen až květen: Po až Pá 8-12 

Samostatná ordinace 
lékaře specialisty 

Adresa IČ Info 

Rehatrutnov s.r.o. 
Třída Josefa II. 78 

542 26 Horní 
Maršov 

28825632 
Ordinační hodiny:  

Po, St, Čt 7:30-20, Út 7:30-16 

Zdroje: Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb https://nrpzs.uzis.cz/  

 
 
51 Zdroj a blíže viz: Internetové stránky Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 
https://sever.ekologickavychova.cz  

https://nrpzs.uzis.cz/
https://sever.ekologickavychova.cz/
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              Internetové stránky obce Horní Maršov https://www.hornimarsov.cz/  
              Internetové stránky Rehatrutnov s.r.o., rehabilitace v Horním Maršově https://rehamarsov.cz/  

Z této tabulky vyplývá, že v obci fungují dvě ordinace praktického lékaře pro dospělé. Ordinační 

hodiny se mezi jednotlivými dny liší (viz tabulka). V obci dále funguje ordinace praktického lékaře pro 

děti a dorost, která je občanům k dispozici každý pracovní den, přičemž ordinační doba se liší 

v závislosti na měsících v průběhu roku. V obci lze dále využít rehabilitačních služeb, které poskytuje 

společnost Rehatrutnov s.r.o. 

Na území obce není k dispozici ordinace stomatologa. Nejbližší ordinace stomatologa je v Peci pod 

Sněžkou či ve Svobodě nad Úpou. 

Na území obce není lékárna. Nejbližší lékárna, kterou lidé můžou navštívit, je ve Svobodě nad Úpou. 

Na území obce není žádný dům s pečovatelskou službou. Nejbližší dům s pečovatelskou službou se 

nachází ve Svobodě nad Úpou. 

Nejbližší nemocnice a jí poskytované služby jsou lidem k dispozici v centru SO ORP, tj. v Trutnově. 

 

2.1.5.4 Sociální služby 

Obec Horní Maršov nemá zpracovaný komunitní plán sociálních služeb pro území obce. 

Na území obce se nenachází žádné zařízení sociálních služeb. Terénní pečovatelskou službu  

pro zájemce z řad obyvatel obce zajišťuje organizace Pečovatelská služba Svoboda nad Úpou. Jedná 

se např. o zajištění pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti apod.  

K říjnu 2020 nevykonává obec ze zákona činnost veřejného opatrovníka pro žádnou osobu, která má 

omezenou právní způsobilost. 

Nejbližší domov pro seniory je v Trutnově. 

Pokud chtějí obyvatelé obce využít služeb dalších zařízení (vyjma pečovatelské služby), která poskytují 

sociální služby, musí navštívit okolní města/obce, především Trutnov (nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež, stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, azylový dům pro ženy, odborné sociální 

poradenství atd.) či Svobodu nad Úpou (domov se zvláštním režimem – Centrum spokojeného stáří 

Alzheimer Care)52. 

 

2.1.5.5 Kultura 

Kultura a kulturní činnost je pro obec významnou záležitostí. V obci je během kalendářního roku 

pořádána řada kulturních akcí, např. Maršovská pouť, Otevřená ulice atd. Popis a přehled akcí 

pořádaných v obci, včetně těch kulturních, je již poměrně detailně popsán v kap. 2.1.2.3 Život v obci – 

akce a události pořádané v obci. 

Občanům je k dispozici veřejná knihovna, která se nachází v budově radnice na Bertholdově náměstí. 

Knihovna poskytuje půjčování knih jak z vlastního fondu, tak z výměnného fondu z Městské knihovny 

 
 
52 Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz/ 

https://www.hornimarsov.cz/
https://rehamarsov.cz/
http://iregistr.mpsv.cz/
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v Trutnově. Knihovna je otevřena dva dny v týdnu – v pondělí a ve středu od 15:00 do 17:00 hodin. 

V knihovně je pro potřeby veřejnosti i volně přístupný internet53. 

Na území obce se nachází několik kulturně-historických staveb a památek. Jedná se např. o dva kostely, 

dále o křížovou cestu na Starou horu, historickou kašnu v centru obce aj. Bližší informace k těmto 

zajímavostem jsou již uvedeny v kap. 2.1.3.3 Cestovní ruch – atraktivity cestovního ruchu a v kap. 

2.1.2.3 Život v obci – Možnosti trávení volného času. 

Funkci kulturního zařízení, především pro pořádání místních plesů, popřípadě koncert, plní místní 

tělocvična. Představitelé obce si uvědomují, že by bylo vhodné vybudovat vhodnější „kulturní stánek“, 

který by lépe zabezpečoval kulturní potřeby obce. Jako vhodnou lokalitou se jeví objekt pivovaru, který 

v minulosti plnil tuto funkci. V objektu hotelu byl vybudován reprezentativní sál s jevištěm pro pořádání 

nejrůznějších kulturních představení. Na druhou stranu je však potřebné zmínit i ekonomickou stránku 

věci. Pokud by obec připustila výstavbu nového kulturního objektu, znamenalo by to kromě značných 

investičních nákladů i další zatížení obce s provozními náklady zařízení. O finanční návratnosti takové 

investice nelze pravděpodobně vůbec hovořit. 

Seznam objektů, které jsou vedeny jako nemovité kulturní památky v rámci ústředního seznamu 

kulturních památek České republiky, shrnuje tabulka 22. 

 
 
53 Zdroj: Internetové stránky knihovny v Horním Maršově https://knihovnahornimarsov.webk.cz/  

https://knihovnahornimarsov.webk.cz/
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Tabulka 22: Seznam nemovitých kulturních památek na území obce Horní Maršov (k říjnu 2020) 

Název památky Lokalizace Kategorie Typ Památkou od: 

Boží muka parcela KN 533 (k. ú. Dolní Albeřice) objekt boží muka 3. 5. 1958 

Fara Horská č. p. 175, parcela KN st. 3 (k. ú. Maršov III) areál fara 15. 12. 1994 

Kaple parcela KN st. 70 (k. ú. Horní Lysečiny) objekt kaple 22. 9. 1994 

Kašna parcela KN st. 130 (k. ú. Horní Maršov) objekt kašna 17. 11. 2009 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie parcela KN st. 1 (k. ú. Maršov III) areál kostel 3. 5. 1958 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie parcela KN st. 76 (k. ú. Horní Maršov) objekt kostel 3. 5. 1958 

Papírna s brusírnou dřeva Temný Důl č. p. 71, parcely KN st. 80/1, KN st. 80/3 (k.ú. Temný Důl) areál papírna 8. 10. 1996 

Pekárna Za Vodou č. p. 37, parcela KN st. 89 (k. ú. Horní Maršov) objekt pekárna 8. 3. 1995 

Radnice 
Bertholdovo náměstí č. p. 102, parcela KN st. 130 (k. ú. Horní 
Maršov) 

objekt radnice 3. 5. 1958 

Silniční most - soubor dvou mostků, Horní a Dolní parcela KN 387 (k.ú. Dolní Lysečiny) soubor silniční most 29. 8. 1997 

Sklad přádelny lnu parcela KN st. 63/9 (k.ú. Temný Důl) objekt sklad 4. 10. 1993 

Sklep - bývalý pivovarský parcela KN st. 10/2 (k. ú. Horní Maršov) objekt sklep 1. 8. 2000 

Socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě parcela KN 2/3 (k.ú. Maršov III) objekt socha 3. 5. 1958 

Socha sv. Jana Nepomuckého torzo parcela KN 548/8 (k. ú. Horní Maršov) objekt socha 3. 5. 1958 

Vápenka parcela KN 321/1 (k. ú. Horní Albeřice) objekt vápenka 15. 12. 1994 

Venkovský dům Temný Důl č. p. 17, parcela KN st. 9 (k.ú. Temný Důl) objekt venkovský dům 3. 5. 1958 

Venkovský dům Dolní Albeřice č. p. 11, parcela KN st. 27/1 (k.ú. Dolní Albeřice) areál venkovský dům 3. 5. 1958 

Venkovský dům Dolní Lysečiny č. p. 8, parcela KN st. 47 (k.ú. Dolní Lysečiny) objekt venkovský dům 3. 5. 1958 

Venkovský dům Malá Ulička č. p. 47, parcela KN st. 78 (k. ú. Horní Maršov) objekt venkovský dům 15. 12. 1994 

Venkovský dům Dolní Albeřice č. p. 37, parcela KN st. 29 (k.ú. Dolní Albeřice) objekt venkovský dům 3. 5. 1958 

Venkovský dům Dolní Albeřice č. p. 4, parcela KN st. 12 (k.ú. Dolní Albeřice) objekt venkovský dům 3. 5. 1958 

Vodní mlýn Mlýnská č. p. 26, parcela KN st. 22 (k. ú. Horní Maršov) areál vodní mlýn 8. 9. 1998 

Zámek 
Czerninská č. p. 1, parcely KN st. 8, KN 39/1, KN 39/2, KN 39/3, KN 
39/4, KN 524 (k. ú. Horní Maršov) 

areál zámek 3. 5. 1958 

Vysvětlivky: KN = katastr nemovitostí 
Zdroj: Systém evidence památek Památkový katalog https://www.pamatkovykatalog.cz/   
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Z tabulky 22 vyplývá, že na území obce Horní Maršov je k říjnu 2020 evidováno celkem 23 nemovitých 

kulturních památek. Co se týče kategorie nemovité kulturní památky, v převážné většině se jedná o 

objekty (70 % z celku) či areály (26 %). Z pohledu typu nemovité kulturní památky se nejčastěji jedná o 

venkovské domy (26 % z celku). 

Na území obce se nachází hřbitov, konkrétně v okolí renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie.  

 

2.1.5.6 Sport a tělovýchova 

V obci působí několik zájmových sdružení, které se zabývají mj. alespoň okrajově sportovní činnosti – 

TJ Jiskra Horní Maršov, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Horní Maršov, Český rybářský svaz, místní 

organizace Horní Maršov a Volné sdružení licenčních hráčů šipek - Stará Hora Horní Maršov.  

Obec Horní Maršov disponuje, vzhledem ke své velikosti, poměrně dobrou škálou sportovních zařízení. 

Jedná se především o místní tělocvičnu, která se nachází v blízkosti základní školy na adrese Malá 

Ulička 184. Tělocvična je v majetku obce a slouží k provozování nejrůznějších sportovních aktivit. 

Tělocvičnu využívá Základní škola a Mateřská škola Horní Maršov k výuce tělesné výchovy a k pořádání 

mimoškolních aktivit v rámci sportovních kroužků. Zároveň je tělocvična využívána i v rámci 

sportovního oddílu TJ Jiskra Maršov, a to především oddíly volejbalu, florbalu a kopané. Tělocvična 

však neslouží pouze organizovaným aktivitám, ale může být využívána občany obce, popřípadě dalšími 

subjekty. Ceník za pronájem tělocvičny včetně kalendáře s využitím je k dispozici na internetových 

stránkách obce54. 

V těsné blízkosti tělocvičny se nachází fotbalový stadion. Dobře udržovaná travnatá plocha je 

využívána především fotbalovým oddílem TJ Jiskra Horní Maršov. K dispozici je však i pro sportovní 

aktivity Základní školy a Mateřské školy Horní Maršov. Areál nabízí mimo plochy hřiště i jednoduché 

zázemí (kabiny se sprchami) a k dispozici je zároveň i provozovna drobného občerstvení, která nabízí 

své služby nejenom místním sportovcům, ale i sportovním fandům.  

V majetku obce je současně i víceúčelový sportovní a rekreační areál přiléhající k objektu základní 

školy. Areál využívají nejen žáci školy a mateřské školy, ale je zdarma k dispozici široké veřejnosti. 

Víceúčelový sportovní a rekreační areál je v nevyhovujícím stavu, morálně i technicky zastaralý. Z toho 

důvodu by mu prospěla modernizace, čímž dojde k zabezpečení odpovídajícího stavu areálu, jeho 

vylepšení a bude rozšířena variabilita dostupných sportovních aktivit (skatepark, parkourové hřiště). 

Západně od budovy školy se nachází dětské hřiště v dřevěném stylu, které je ve vlastnictví obce. Slouží 

jak pro potřeby dětí v mateřské škole a žáků v základní škole, tak pro potřeby široké veřejnosti. Hřiště 

je otevřeno od 8:00 do 20:00 hodin v období od začátku dubna do konce září a od 9:00 hodin do 17:00 

hodin v období od začátku října do konce března55. Na hřišti jsou dětem k dispozici houpačky, skluzavka 

s prolézačkou, kolotoč či prostory pro společenské hry. Areál hřiště disponuje množstvím laviček 

k sezení, informační tabulí a stojany pro kola. 

V ulici Za Vodou poblíž budovy s č. p. 223 se nachází workoutové hřiště, které bylo vybudováno v roce 

2017. Hřiště je tvořeno řadou fitness prvků, díky kterým lze procvičovat různorodé partie těla. Součástí 

hřiště je i lavička, stojan na kola, odpadkový koš a doprovodná zeleň ve formě stromů. 

 
 
54 Viz: https://www.hornimarsov.cz/aktualne-z-obce/detail/id/778-pronajem-obecni-telocvicny  
55 Zdroj: Internetové stránky obce Horní Maršov https://www.hornimarsov.cz/ 

https://www.hornimarsov.cz/aktualne-z-obce/detail/id/778-pronajem-obecni-telocvicny
https://www.hornimarsov.cz/
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Další plochy sloužící pro potřeby sportovních aktivit, které se na území obce nachází, již nejsou ve 

vlastnictví obce. Jedná se o plochy v soukromém vlastnictví, jejichž stav a rozvoj nemůže obec prakticky 

ovlivnit. Do přehledu sportovní infrastruktury byly zařazeny z důvodu přehlednosti, aby výčet 

sportovních ploch dostupných v obci nebyl nekompletní. 

Příznivcům tenisu jsou k dispozici v rámci obce i dva tenisové kurty, které se nachází u Promenády na 

levém břehu řeky Úpy. Kurty jsou v soukromém vlastnictví a bližší informace o jejich využití je možné 

získat v nedalekém penzionu HABR na adrese Malá Ulička 54, Horní Maršov. 

Na území obce se se nachází celkem sedm sjezdových tratí s vlekem různorodé délky, kvality a stavu. 

Jedná se o sportovní vybavenost, která je využitelná v zimním období v případě dobrých sněhových 

podmínek56. 

 

Přes území obce prochází sedm značených cyklotras, konkrétně č. K1A, č. K1B, č. K22, č. K24, č. K25, 

č. K26 a č. K26C. Bližší informace k cyklotrasám jsou uvedeny v kap. 2.1.4.1 Dopravní infrastruktura – 

cykloturistická síť.  

Územím obce prochází celkem devět turistických tras57: 

➢ červeně značená trasa č. 0403, která vede z Pomezních bud přes Lysečinskou boudu, Horní 
Albeřice, Rýchorský kříž, Stachelberg k Vebrovce 

➢ modře značená trasa č. 1817, která vede z Janských Lázní přes Modrokamennou boudu, Pražačku, 
Temný Důl k rozcestníku Pod Starou horou 

➢ modře značená trasa č. 1818, která vede z Cestníku, Eminou cestou, Myslivnu, Velkou Úpu 
k Vlašským boudám 

➢ modře značená trasa č. 1819, která vede z centra obce Horní Maršov přes Dolní a Horní Lysečiny 
k Lysečinské boudě 

➢ zeleně značená trasa č. 4209, která vede z rozcestí Mánkova cesta přes Infocentrum Dotek v 
Horním Maršově, Pražačku, Vlašské boudy k rozcestníku U Thámových bud 

➢ zeleně značená trasa č. 4209, která vede ze Svobody nad Úpou přes Rýchorský kříž a Žacléř do 
Bernartic 

➢ zeleně značená trasa č. 4250, která vede z centra obce Horní Maršov přes Spálený Mlýn, 
Portášovy boudy a Růžohorky do Pece pod Sněžkou 

➢ žlutě značená trasa č. 7222, která propojuje Cestník s Horními Lysečinami 

➢ žlutě značená trasa č. 7223, která vede z lokality Kutná-Rýchory přes Rýchorskou boudu, centrum 
obce Horní Maršov, Pražačku, Modré Kameny k Modrokamenné boudě 

 

V zimním období je možné v případě dobrých sněhových podmínek vyrazit na běžky.  

 
 
56 Zdroj: Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy obce Horní Maršov na období let 2020-2025 
57 Zdroj: Plánovač tras KČT http://trasy.kct.cz/ 

http://trasy.kct.cz/
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2.1.6 Životní prostředí 

2.1.6.1 Současný stav životního prostředí 

Na území obce se nenachází žádné aktivní ani potenciální sesuvné území58.  

Téměř do celého území obce Horní Maršov (vyjma zastavěného území v jižní části území obce) 

zasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod Krkonoše.  

Do území obce zasahují ochranná pásma vodních zdrojů. Konkrétně se jedná o: 

➢ v západní a severozápadní části území obce: 

o ochranné pásmo vodního zdroje III. stupně – podzemní zdroj Temný Důl 

➢ v jihozápadní části území obce: 

o ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně – prameniště Pod Modrými kameny 

➢ v jižní a jihovýchodní části území obce: 

o ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně – prameniště Horní Maršov, prameniště Sejfy, 

prameniště Rýchory a prameniště Dolní Maršov59 

 

V západní části území obce, v lokalitě Temného Dolu, se nachází značné množství důlních děl. 

V lokalitě místně zažitého názvu „Na Pražačce“ se nachází i jedna menší poddolovaná plocha (viz 

obrázek 4 v rámci kap. 2.1.1.3 Ráz krajiny a přírodní prostředí). 

Na území obce Horní Maršov není evidována žádná lokalita považovaná za starou ekologickou zátěž60. 

Jak již bylo uvedeno v kap. 2.1.3.1 Ekonomická situace – charakter hospodářství a charakteristika 

klíčových subjektů, na území obce Horní Maršov není k říjnu 2020 evidován žádný tzv. „brownfield“, 

který by byl veden v národní databázi brownfieldů. 

 

Zemědělský půdní fond a jeho ochrana 

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

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

obhospodařována, ale dočasně obdělávána není61. Následující tabulka 23 obsahuje informace týkající 

se zastoupení ZPF a nezemědělské půdy v obci Horní Maršov. 

  

 
 
58 Zdroj a blíže: Mapový server České geologické služby http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/  
59 Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/ 
60 Zdroj: Systém evidence kontaminovaných míst https://www.sekm.cz/  
61 Zdroj a blíže viz § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
https://geoportal.gov.cz/
https://www.sekm.cz/
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Tabulka 23: Zastoupení ZPF a nezemědělské půdy v jednotlivých katastrálních územích obce Horní 
Maršov (k 5. 8. 2020) 

Katastrální 
území 

Dolní 
Albeřice 

Suchý Důl  
v Krkonoších 

Dolní 
Lysečiny 

Horní 
Albeřice 

Horní 
Lysečiny 

Horní 
Maršov 

Maršo
v III 

Temný 
Důl 

Obec Horní 
Maršov 
celkem 

Výměra ha 

ZPF 130,8 5,5 76,7 143,3 47,9 114,2 93,7 26,0 638,2 

Nezemědělská 
půda 

188,2 173,2 215,0 234,6 490,9 339,9 306,6 260,4 2 208,8 

Procentuální podíl zastoupení 

ZPF 41,0 3,1 26,3 37,9 8,9 25,1 23,4 9,1 22,4 

Nezemědělská 
půda 

59,0 96,9 73,7 62,1 91,1 74,9 76,6 90,9 77,6 

Poznámky: Do ZPF byly zařazeny druhy pozemků: orná půda, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost. Zařazen 
by byl i druh pozemku „chmelnice a vinice“, ten se však na území obce Horní Maršov nevyskytuje.  
Do nezemědělské půdy byly zařazeny druhy pozemků: lesní pozemek, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří 
a ostatní plocha. 
Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

Z této tabulky vyplývá, že k srpnu 2020 v obci převažovala výrazně nezemědělská půda nad ZPF (77,6 

% ku 22,4 %). Jednotlivá k.ú. se mezi sebou značně liší. V případě k.ú. Suchý Důl v Krkonoších, Horní 

Lysečiny a Temný Důl dominantně převažovala nezemědělská půda nad ZPF. Ve zbývajících k.ú. také 

převažovala nezemědělská půda nad ZPF, tento rozdíl však nebyl tak extrémní (většinou 3/4 ku 1/4). 

Pro přehlednost rozdělení zemědělské a nezemědělské půdy na území obce Horní Maršov podle 

procentuálního zastoupení jednotlivých druhů pozemků znázorňují grafy 11 a 12. 

 

Graf 11: Zemědělská půda na území obce Horní Maršov podle zastoupení jednotlivých druhů 
pozemků (v %) 

 

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

orná půda
0,0% zahrada

1,0%

ovocný sad
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98,3%

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Graf 12: Nezemědělská půda na území obce Horní Maršov podle zastoupení jednotlivých druhů 
pozemků (v %) 

 

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

Z těchto grafů vyplývá, že naprostá většina zemědělské půdy je na území obce tvořena trvalými 

travními porosty. Naprostá většina nezemědělské půdy je na území obce tvořena lesními pozemky. 

Ochrana ZPF souvisí s hodnocením kvality půd, která se hodnotí pomocí tzv. bonitovaných půdně 

ekologických jednotek (BPEJ)62. Ochrana půd se dělí celkem do pěti tříd63. Na území obce Horní Maršov 

se nacházejí půdy se třemi třídami ochrany (obrázek 9). Bonitně nejcennější půdy (vyznačeny červenou 

a béžovou barvou) se na území obce nenacházejí. 

  

 
 
62 BPEJ je pětimístný číselný kód charakterizující zemědělské pozemky. Jednotlivé číselné hodnoty vyjadřují hlavní 
půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické 
ohodnocení (zdroj: https://bpej.vumop.cz/). 
63 Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského 
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, 
případně pro liniové stavby zásadního významu. Do 2. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají 
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce 
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.  
Do 3. třídy jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají průměrnou produkční schopnost, do 4. třídy zemědělské 
půdy, které mají podprůměrnou produkční schopnost a do 5. třídy zemědělské půdy, které jsou velmi málo 
produkční (zdroj: ÚAP ORP Náchod, dostupné z: https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uap/default.asp 
Internetové stránky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy https://www.vumop.cz/). 

lesní pozemek
92,3%

vodní plocha
1,0%

zastavěná plocha a 
nádvoří

0,9%

ostatní plocha
5,8%

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://bpej.vumop.cz/
https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uap/default.asp
https://www.vumop.cz/
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Obrázek 9: Ochrana ZPF na území obce Horní Maršov (k říjnu 2020)  

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

 

Ohroženost půd vodní erozí na území obce Horní Maršov je znázorněna na obrázku 10. Z tohoto 

obrázku vyplývá, že silně erozně ohrožené půdy se nacházejí především v centrální, jižní a 

severovýchodní části území obce. Obdobně je tomu v případě výskytu mírně erozně ohrožených půd. 

  

https://geoportal.vumop.cz/


Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Analytická část 

 

Stránka 65 z 200 

Obrázek 10: Ohroženost půd vodní erozí na území obce Horní Maršov (k říjnu 2020) 

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

 

 

Území obce má pouze zanedbatelnou míru rizika ohrožení ZPF větrnou erozí64.  
 
 

V ani jednom z k.ú. obce nebyly realizovány komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ)65. 

 
 
64 Zdroj: Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/ 
65 Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo 
dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky 
pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se 
vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se 
jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace 
hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochraně a 
zúrodnění půdního fondu, lesního hospodářství a vodního hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých 
účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky 

https://geoportal.vumop.cz/
https://geoportal.vumop.cz/
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Kvalita ovzduší 

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

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

na strukturu a funkci ekosystémů atd.  

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

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

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

emisí66. Jen velmi málo uvolněných znečišťujících látek si zachovává stále svou chemickou identitu  

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

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

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

atd.67 

Následující obrázek 11 znázorňuje, jak na tom byla obec Horní Maršov z hlediska množství polétavého 

prachu o velikosti 10 mikrometrů v ovzduší v roce 2018. 

 

Obrázek 11: Průměrná imisní koncentrace PM10 v ovzduší na území obce Horní Maršov v roce 2018 

 
Vysvětlivky: PM10 = suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů; ug/m3 = mikrogramy na metr 
krychlový 
Poznámky: Výsledky měření byly prováděny v lokalitách o velikosti 1x1 km. Pro celé území obce Horní Maršov 
platí interval „<= 20“. 
Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/  

 
 
pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní 
plánování. Zdroj a blíže viz: §2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 
66 Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/ 
67 Imisní limity znečišťujících látek a jejich povolený počet překročení za kalendářní rok jsou definovány v příloze 
1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 

https://geoportal.gov.cz/
https://cs.wikipedia.org/


Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Analytická část 

 

Stránka 67 z 200 

Z tohoto obrázku vyplývá, že na celém území obce byla v roce 2018 průměrná koncentrace PM10 

v ovzduší menší či rovna než 20 ug/m3. Imisní limit za jeden kalendářní rok pro tyto částice v ovzduší  

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

 

Roční imisní limity byly na území obce dodrženy i u výskytu dalších látek znečišťujících ovzduší, u 

kterých se překročení či nepřekročení limitů sleduje – oxid siřičitý, oxid dusičitý, benzen atd.68 

 

2.1.6.2 Ochrana životního prostředí 

Téměř celé území obce Horní Maršov spadá do velkoplošného zvláště chráněného území typu 

národní park – konkrétně do „Krkonošského národního parku“.  

Do území obce zasahuje soustava Natura 2000, konkrétně vyjma nepatrného území v jižní části 

spadá celé území obce do ptačí oblasti „Krkonoše“ a celé území obce spadá do evropsky významné 

lokality „Krkonoše“69.  

Do jiného velkoplošného zvláště chráněného území (národní park, chráněná krajinná oblast), ani do 

maloplošného zvláště chráněného území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, 

přírodní rezervace, přírodní památka) již území obce nespadá70.  

Zásah KRNAP a soustavy Natura 2000 do území obce Horní Maršov graficky znázorňuje obrázek 12. 

  

 
 
68 Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/ 
69 Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny 
státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních 
stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen 
na určitou oblast (zdroj: Internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 
https://www.ochranaprirody.cz/).  
70 Zdroj: Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/ 

https://geoportal.gov.cz/
https://www.ochranaprirody.cz/
https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/
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Obrázek 12: Zásah KRNAP a soustavy Natura 2000 do území obce Horní Maršov 

 
Poznámka: Béžovou barvou je znázorněn zásah evropsky významné lokality do území obce. Hnědou barvou je 
znázorněn zásah ptačí oblasti do území obce. Tmavě zelenou čárou je znázorněna hranice KRNAPU. 
Zdroj: Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/  

 

Na území obce Horní Maršov se nachází řada prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). 

Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky71. Podle biogeografického 

významu se dělí na nadregionální, regionální a lokální ÚSES.  

  

 
 
71 Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 
Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak 
umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních 
skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to 
interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky 
(vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). 
(zdroj: Portál Územních systémů ekologické stability http://uses.cz/)  

https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/
http://uses.cz/
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Obrázek 13: Zásah územních systémů ekologické stability nadregionálního a regionálního významu  
do území obce Horní Maršov (k říjnu 2020) 

 
Vysvětlivky: NRBK = nadregionální biokoridor, RBK = regionální biokoridor, RBC = regionální biocentrum 
Zdroj: Mapový portál Královéhradeckého kraje http://gis.kr-kralovehradecky.cz/   

 

Z obrázku 13 vyplývá, že do území obce zasahují dva prvky ÚSES nadregionálního významu, 

konkrétně: 

➢ NRBK č. 28, jehož osa prochází centrální části území obce. Tento NRBK propojuje nadregionální 
biocentrum (NRBC) č. 85 Prameny Úpy s mezofilní bučinnou osou NRBK č. 37. Cílovými 
ekosystémy jsou horské ekosystémy. 

➢ NRBK č. 29, jehož osa prochází východní částí území obce podél hranic s Polskou republikou. Tento 
NRBK propojuje NRBC č. 85 Prameny Úpy s mezofilní bučinnou a horskou osou NRBK č. 28. 
Cílovými ekosystémy jsou mezofilní bučinné a horské ekosystémy.  

 

http://gis.kr-kralovehradecky.cz/
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Do území obce zasahují v současné době čtyři prvky ÚSES regionálního významu, konkrétně:  

➢ RBC č. 1212 Údolí Úpy-Špičák – nachází se v západní části území obce u hranic s obcí Pec pod 
Sněžkou. Cílovými ekosystémy jsou horské až mezofilní bučinné ekosystémy. 

➢ RBC č. 390 Rýchory – zasahuje do území obce v jihovýchodní části při hranicích s městem Žacléř. 
Cílovými ekosystémy jsou horské až mezofilní bučinné ekosystémy. 

➢ RBK č. 714, jehož osa prochází obcí poblíž hranic s obcí Pec pod Sněžkou a Malá Úpa. Tento RBK 
propojuje RBC č. 1654 Rottovy boudy s RBC č. 1212 Špičák. Cílovými ekosystémy jsou horské až 
mezofilní bučinné ekosystémy. 

➢ RBK č. 721, jehož osa prochází v jihovýchodní části území obce. Propojuje RBC č. 390 Rýchory 
s osou NRBK č. 29. Cílovými ekosystémy jsou horské až mezofilní bučinné ekosystémy72. 

 

Dále se na území obce nachází řada lokálních ÚSES. Jedná se o menší ekologicky významné krajinné 

celky. 

 

Rovnováhu a vyváženost krajiny lze hodnotit pomocí tzv. koeficientu ekologické stability (KES)73. 

Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat 

rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů. V podstatě se systém brání 

změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele 

k normálnímu stavu74.  

Tabulka 24 znázorňuje hodnoty KES v obci Horní Maršov a jejích jednotlivých katastrálních územích  

k 5. 8. 2020. Z této tabulky vyplývá, že hodnota KES byla pro území obce Horní Maršov k uvedenému 

datu 18,25. Jedná se tedy o území relativně přírodní. 

 

Tabulka 24: Hodnoty KES v obci Horní Maršov a jejích jednotlivých katastrálních územích (k 5. 8. 
2020) 

Katastrální 
území 

Dolní 
Albeřice 

Suchý Důl  
v Krkonoších 

Dolní 
Lysečiny 

Horní 
Albeřice 

Horní 
Lysečiny 

Horní 
Maršov 

Maršov 
III 

Temný 
Důl 

Obec Horní 
Maršov 
celkem 

hodnota 
KES 

17,56 37,22 27,35 18,01 67,31 9,35 18,68 11,06 18,25 

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 
 
72 Zdroj: Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro území 
Královéhradeckého kraje, dostupné z:  
http://gis.kr-kralovehradecky.cz/assets/GIS/projekty/ziv-prostredi/Plan_USES_KHK.pdf  
73 Koeficient ekologické stability je vypočítán jako poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných 
prvků ve zkoumaném území. Mezi ekologicky stabilní plochy patří: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné 
sady, rybníky, ostatní vodní plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. Mezi ekologicky nestabilní 
ploch se řadí orná půda, chmelnice, zastavěné plochy a ostatní plochy. Klasifikace území podle hodnoty KES: 
Krajinný typ A (krajina zcela přeměněná člověkem): KES do 0,39 – území nestabilní, KES 0,4-0,89 – území málo 
stabilní. Krajinný typ B (krajina intermediální): KES 0,9-2,99 – území mírně stabilní. Krajinný typ C (krajina relativně 
přírodní): KES 3,0-6,29 – území stabilní, KES nad 6,3 – území relativně přírodní. Zdroj: Rozbor udržitelného rozvoje 
území Královéhradeckého kraje, dostupné z: 
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/4--Uplna-aktulizace-UAP-KHK---
textova-cast---PRURU-a-RURU.pdf   
74 Zdroj: ÚAP ORP Náchod https://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/uap/default.asp 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://gis.kr-kralovehradecky.cz/assets/GIS/projekty/ziv-prostredi/Plan_USES_KHK.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/4--Uplna-aktulizace-UAP-KHK---textova-cast---PRURU-a-RURU.pdf
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/4--Uplna-aktulizace-UAP-KHK---textova-cast---PRURU-a-RURU.pdf
https://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/uap/default.asp
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Jednotlivá k.ú. dosahují také vysokých hodnot KES. Co se týče dosažených hodnot, nejvyšší hodnota 

byla zjištěna u k. ú. Horní Lysečiny, nejnižší naopak u k. ú. Horní Maršov a Temný Důl. Je to logické, 

neboť v případě k. ú. Horní Maršov a Temný Důl je mnohem více zástavby než např. v k. ú. Horní 

Lysečiny, kde je zástavby mnohem méně. 

Na území obce se k říjnu 2020 nachází jeden památný strom. Konkrétně se jedná o strom s názvem 

„Lípa u fary v Horním Maršově“. Strom roste u fary u renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Stáří stromu je odhadováno na cca 450 let. Výška stromu je 34 metrů, obvod kmene 650 centimetrů. 

Strom byl za památný vyhlášen 27. 11. 201875. 

Na území obce se nachází několik významných stromů, které jsou vymezeny v územním plánu. Ty se 

nacházejí na následujících zeměpisných souřadnicích: 

➢ 50.6618781 severní šířky, 15.8199753 východní délky 

➢ 50.6587961 severní šířky, 15.8187081 východní délky 

➢ 50.6563569 severní šířky, 15.8200089 východní délky 

➢ 50.6546922 severní šířky, 15.8197139 východní délky 

➢ 50.6549958 severní šířky, 15.8231753 východní délky 

➢ 50.6509817 severní šířky, 15.8177692 východní délky 

➢ 50.6566819 severní šířky, 15.8237103 východní délky 

➢ 50.6776519 severní šířky, 15.8321042 východní délky 

 

2.1.7 Správa obce 

2.1.7.1 Obecní úřad a kompetence obce 

V komunálních volbách, které proběhly v roce 2018, bylo zvoleno celkem 15 zastupitelů (z toho 5 žen 

a 10 mužů). Zastupitelstvo zvolilo z řad svých členů starostou pana Ing. Pavla Mrázka a místostarostou 

pana Rudolfa Hofera. Funkce starosty je v obci Horní Maršov dlouhodobě uvolněna76. Zvolený 

místostarosta je v obci Horní Maršov pro výkon své funkce neuvolněn77. Funkce tajemníka je v obci 

Horní Maršov zřízena.  

Zastupitelstvo má řadu různorodých pravomocí78. Zastupitelé se schází dle potřeby, nejméně však 

jednou za 3 měsíce. Zasedání je vždy veřejné a svolává jej starosta obce. Na zasedání zastupitelstva 

jsou probírány a diskutovány věci týkající se obce a v případě nutnosti dochází také k hlasování. 

V obci jsou k říjnu 2020 zřízeny dva výbory: finanční a kontrolní. Tyto výbory musí obec zřídit vždy79. 

Finanční výbor je jednak kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také současně iniciačním 

orgánem. Má především za úkol kontrolovat hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, 

zároveň však může iniciativně navrhovat vhodné čerpání finančních prostředků. Kontrolní výbor 

převážně provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce. Oba výbory mají 3 členy. 

 
 
75 Zdroj: Informační systém Ústřední seznam ochrany přírody, dostupné z: https://drusop.nature.cz/portal/   
76 Slovo uvolněný znamená, že dotyčný vykonává pouze svoji funkci starosty, je uvolněn z pracovního poměru, 
který před svým zvolením vykonával (http://denik.obce.cz/). 
77 Neuvolněný znamená, že kromě povinností souvisejících s pozicí starosty a místostarosty, vykonává dotyčná 
osoba ještě své civilní zaměstnání. (http://denik.obce.cz/). 
78 Konkrétní pravomoci jsou uvedeny v §84 a §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
79 § 117, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

https://drusop.nature.cz/portal/
http://denik.obce.cz/
http://denik.obce.cz/
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Výkonná moc v oblasti samostatné působnosti přísluší radě obce, v oblasti přenesené působnosti 

pouze pokud tak stanoví zákon. Rada obce je volena z členů zastupitelstva a má 5 členů. Je tvořena 

starostou, místostarostou a dalšími třemi členy. Ze své činnosti se rada obce zodpovídá zastupitelstvu. 

Schází se podle potřeby a její schůze jsou neveřejné. V obci Horní Maršov se rada schází většinou 

jednou měsíčně. Rada obce připravuje např. návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje 

plnění jím přijatých usnesení, vydává nařízení obce atd.80 Rada obce může zřídit své poradní orgány, 

tzv. komise. Rada obce Horní Maršov má zřízeny celkem 2 komise – komisi stavební, životního 

prostředí, pro rozvoj obce a projekty EU (5 členů) a komisi pro kulturu, turistický ruch a propagaci 

obce (6 členů). Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě obce. Pokud jim jsou svěřeny činnosti 

týkající se výkonu přenesené působnosti, jsou odpovědné starostovi. 

Při obci dále funguje a je zřízena povodňová komise, která má celkem 4 členy81. 

 

Obecní úřad Horní Maršov vykonává v přenesené působnosti činnost stavebního úřadu pro 

katastrální území obce Horní Maršov. Na úřadě je dále finanční úsek a matrika a podatelna82. 

 

Obec Horní Maršov je k říjnu 2020 zřizovatelem jedné příspěvkové organizace, konkrétně Základní 

školy a Mateřské školy Horní Maršov, okres Trutnov. Základní informace o ní jsou uvedeny v tabulce 

25. 

 

Tabulka 25: Příspěvková organizace zřizovaná obcí Horní Maršov (k říjnu 2020) 

Název příspěvkové 
organizace 

Adresa IČ Oblast činnosti Internetové stránky 

Základní škola a 
Mateřská škola Horní 

Maršov, okres Trutnov 

Malá Ulička 89 
542 26 Horní Maršov 

49290266 
předškolní a 

základní vzdělávání 
https://www.zs 
hornimarsov.cz/  

Poznámky: Název příspěvkové organizace je uveden tak, jak je registrována v ARESU. 
Zdroje: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 
              Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

Tabulka 26 shrnuje ekonomické výsledky uvedené příspěvkové organizace v letech 2015-2019. 

 

Tabulka 26: Hospodářské výsledky příspěvkové organizace zřizované obcí Horní Maršov v letech 
2015-2019 (v Kč) 

Název příspěvkové organizace 2015 2016 2017 2018 2019 
Celkem období  

2015-2019 

ZŠ a MŠ Horní Maršov 0 30 018 35 084 25 912 12 443 103 457 

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/ 

 
 
80 Konkrétní pravomoci jsou uvedeny v §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
81 Zdroj a blíže viz: Povodňový informační systém na území Královéhradeckého kraje 
http://kralovehradecky.dppcr.cz/html/index.html 
82 Zdroj: Internetové stránky obce Horní Maršov https://www.hornimarsov.cz/cs/struktura-uradu   

https://www.zshornimarsov.cz/
https://www.zshornimarsov.cz/
https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
https://monitor.statnipokladna.cz/
https://monitor.statnipokladna.cz/
http://kralovehradecky.dppcr.cz/html/index.html
https://www.hornimarsov.cz/cs/struktura-uradu
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Z tabulky 26 vyplývá, že ve sledovaném období byla ZŠ a MŠ Horní Maršov zisková – celkem o 103 457,- 

Kč. Nejvíce zisková byla v roce 2017, konkrétně 35 084,- Kč. 

 

Oblast eGovernmentu 

Myšlenkou tzv. eGovernmentu je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, 

díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější83. 

Obec Horní Maršov již určité služby, které by šly zařadit pod eGovernment, poskytuje, např. informační 

službu „Hlášenírozhlasu.cz“. 

Vzhledem k tomu, aby obec šla stále tzv. „s dobou“, je důležité pokračovat v tomto trendu a posilovat 

jej, např. formou publikování dat veřejné správy jako OpenData, rozšiřovat propojený datový fond a 

všeobecně zvyšovat kvalitu, dostupnost a transparentnost veřejné správy. 

 

2.1.7.2 Hospodaření a majetek obce 

Rozpočet obce je podrobný finanční plán na jeden kalendářní rok. Sestavený rozpočet musí být 

předložen zastupitelstvu obce, které jej schvaluje. Rozpočet tvoří příjmová a výdajová část. Sestavený 

rozpočet musí být dlouhodobě vyrovnaný, to znamená příjmy = výdaje. Když se následně hodnotí 

rozpočet za uplynulý rok, skutečnost může být odlišná, tedy že příjmy byly větší než výdaje nebo 

naopak. Příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu tvoří celá řada kapitol84. 

Rozpočet obce Horní Maršov na rok 2020 je plánovaný jako přebytkový, kde předpokládané příjmy 

jsou 24 670 610,- Kč a předpokládané výdaje jsou 22 905 680,- Kč. Tabulka 27 znázorňuje informace o 

tom, jak se plánovaný rozpočet liší se skutečností. Uvedeny jsou dále informace o struktuře příjmů a 

výdajů v procentuálním vyjádření. 

 

Tabulka 27: Vývoj plánovaného a skutečného rozpočtu obce Horní Maršov v období 2015 až 2019  

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

plán-příjmy (v mil. Kč) 18,224 18,270 20,184 21,810 23,016 

plán-výdaje (v mil. Kč) 17,811 29,099 19,221 22,490 21,251 

skutečnost-příjmy (v mil. Kč) 22,933 37,110 28,367 30,049 27,643 

z toho (v %) 

daňové příjmy 61,6 41,1 57,8 59,0 68,1 

nedaňové příjmy 23,2 16,1 20,9 22,4 21,8 

dotace 8,9 41,6 19,7 16,4 7,1 

kapitálové příjmy 6,3 1,3 1,6 2,2 2,9 

skutečnost-výdaje (v mil. Kč) 32,680 43,540 26,850 30,913 23,523 

z toho (v %) 
výdaje na činnost a provoz 71,4 63,4 80,6 80,1 91,7 

investiční výdaje 28,6 36,6 19,4 19,9 8,3 

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/ 
 

 
 
83 Zdroj: Internetové stránky Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/egovernment.aspx  
84 Příjmy a výdaje rozpočtu obce tvoří zejména: příjmy viz §7 zákona č. 250/2000 Sb., výdaje viz §9 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

https://monitor.statnipokladna.cz/
https://www.mvcr.cz/egovernment.aspx
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Z tabulky 27 vyplývá, že převážnou část příjmů ve většině sledovaných let představovaly daňové příjmy, 

následované nedaňovými. Výjimku představoval rok 2016, kdy stejný podíl jako daňové příjmy, činily i 

dotace. Nejmenší podíl zastoupení představovaly příjmy kapitálové. Z pohledu investiční činnosti 

množství finančních prostředků směřovalo do rekonstrukce chodníků, dále do záchrany a obnovy 

renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie či na rekonstrukci budov ve vlastnictví obce. 

Následující graf 13 pro přehled demonstruje, jak se plánovaný rozpočet na daný rok může lišit  

se skutečností. Že se plán a skutečnost liší, je logické, neboť v průběhu roku dochází k aktualizaci 

rozpočtu vlivem rozpočtových opatření. Souvisí to jednak s investiční aktivitou v obci v daných letech, 

případně se mohou objevit neočekávané situace, které je potřeba okamžitě vyřešit. 

 

Graf 13: Srovnání plánovaného a skutečného rozpočtu na příjmové a výdajové stránce v obci Horní 
Maršov v období 2015-2019 (v milionech Kč) 

 

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/ 

 
Zdroje financování a investiční aktivita 

Co se týče financování investičních aktivit týkajících se rozvoje obce, lze využít řadu zdrojů financování. 

Tyto zdroje lze rozdělit do tří základních skupin85: 

1) vlastní prostředky obecního rozpočtu – jedná se o část rozpočtu obce, která zbude po odečtení těch 

výdajů obecního rozpočtu, které musí obec vynaložit pro splnění svých základních funkcí  

2) prostředky partnerů rozvoje v obci 

a) prostředky podnikatelských subjektů – podnikatelský subjekt se podílí na spolufinancování 

některých aktivit, činností (jak podnikatel, tak obec má ze vzájemného spolufinancování 

v konečném důsledku užitek) 

 
 
85 Zdroj: Portál na podporu rozvoje obcí ČR https://www.rozvojobci.cz/news/financovani-rozvoje-obce-souhrn/ 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2015 2016 2017 2018 2019

M
ili

o
n

y

plán-příjmy plán-výdaje skutečnost-příjmy skutečnost-výdaje

https://monitor.statnipokladna.cz/
https://www.rozvojobci.cz/news/financovani-rozvoje-obce-souhrn/


Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Analytická část 

 

Stránka 75 z 200 

b) prostředky spolků, občanských sdružení a dalších neziskových organizací v obci – tyto subjekty 

zajišťují a pořádají řadu aktivit v obci, přičemž financování těchto aktivit lze někdy zajišťovat 

pouze za pomoci zdrojů, které jsou určené právě jen pro neziskové organizace 

c) prostředky občanů – jedná se o formu příspěvku občanů na nějakou konkrétní aktivitu (např. 

sbírka na ohňostroj) 

d) příjmy ze sdružování prostředků – např. obce sdružují své prostředky na společné zajišťování  

a financování dohodnutých aktivit, na které by jedna obec neměla dostatečné zdroje, resp. 

financování samostatně by bylo neefektivní 

3) cizí zdroje  

a) účelové dotace – mají přesně vymezený účel použití, jedná se zejména o dotace státní, krajské, 

dotace ze Strukturálních fondů EU – dotační zdroje představují většinou určitý podíl 

financování konkrétní aktivity, část dané aktivity musí obec financovat sama z vlastního 

rozpočtu 

b) úvěr od banky, půjčky a finanční výpomoc od jiných subjektů, příjmy z vydání dluhopisů  

a dalších cenných papírů – u těchto příjmů vzniká obci dluh, se kterým musí do budoucna 

počítat (včetně úroků) 

 

Následující tabulka 28 uvádí některé investiční akce, které proběhly v obci Horní Maršov v nedávných 

letech. 

 

Tabulka 28: Příklady investičních akcí, které proběhly v obci Horní Maršov v období let 2015-2020 

Investiční akce 
Období 

realizace 

Celková cena 
díla včetně 
DPH (v Kč) 

Hrazeno z dotace 
(v Kč, v %) 

Poskytovatel 
dotace 

Rekonstrukce chodníků a úprava 
přechodů podéI silnice II/296 

2015-2016 9 000 000 
4 394 000 

(49 %) 
MD – SFDI 

Záchrana a obnova renesančního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie II. – interiér 

2015-2016 15 959 000 
12 705 000 

(80 %) 
Fondy EHP a Norska 

Revitalizace bytových domů č.p. 39, 188, 
189 

2017-2018 7 160 852 
2 224 232 

(31 %) 
IROP 

Informační bod směr Pec p/S. - u 
infomatu 

2019 900 000 
710 000 
(79 %) 

MŽP – SFŽP 

ZŠ a MŠ – bezbariérovost a odborné 
učebny 

2020 2 100 000 
1 500 000 

(71 %) 
IROP skrze MAS 

Vysvětlivky: MD = Ministerstvo dopravy, SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury, EHP = Evropský hospodářský 
prostor, IROP = Integrovaný regionální operační program, MŽP = Ministerstvo životního prostředí, SFŽP = Státní 
fond životního prostředí, MAS = Místní akční skupina 
Zdroj: Maršovský zpravodaj č. 1/2019 

 

Největší investiční akcí, která proběhla v obci v nedávném období, byla záchrana a obnova interiéru 

renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Výčet investičních akcí uvedených v tabulce 28 není 

konečný a v daném období proběhly i některé další investiční akce (např. vybudování workoutového 

hřiště, revitalizace parčíku u dětského hřiště včetně doplnění nových herních prvků, oprava místních 

komunikací atd.). 

V dalších letech je v obci plánována také řada investičních akcí, z nichž největší bude výstavba 

sportovního a rekreačního areálu v areálu školy. 
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Majetek obce 

Majetek ve vlastnictví obce můžeme podle povahy rozdělit na movitý a nemovitý. Do movitého 

majetku patří různé předměty, např. dopravní prostředky, zařízení, materiál apod. Nemovitý majetek 

představují pozemky, budovy a další vlastněné prostory86. 

K říjnu 2020 obec vlastnila řadu movitých věcí, např. cisternovou automobilovou stříkačku, zametací 

stroj, výstražný systém, dopravní automobily, traktor, mulčovač87 atd. 

K říjnu 2020 vlastnila obec Horní Maršov celkem 34 staveb. Informace k těmto stavbám jsou uvedeny 

v tabulce 29. Způsob využití jednotlivých staveb dokumentuje graf 14. 

 

Graf 14: Stavby ve vlastnictví obce Horní Maršov podle způsobu jejich využití (k říjnu 2020) 

 

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/  

 

Z grafu 14 vyplývá, že obec k říjnu 2020 vlastnila nejvíce staveb se způsobem využití „jiná stavba“ a 

„bytový dům“ (oboje 9 staveb, tj. každé toto využití představuje podíl 26 % ze všech staveb ve 

vlastnictví obce). V případě jiných staveb se jedná např. o budovu kabin u fotbalového hřiště, 

renesanční kostel atd. Následovaly stavby občanského vybavení (5 staveb, 15 %), mezi které patří např. 

budova tělocvičny, budova ZŠ atd. Dohromady stavby s těmito třemi způsoby využití představují okolo 

 
 
86 Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/  
87 Zdroj: Údaje poskytnuté Obecním úřadem v Horním Maršově 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://cs.wikipedia.org/
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70 % staveb ve vlastnictví obce (viz křivka v grafu 14). Objekty s dalšími způsoby využití jsou četností i 

podílem zastoupeny již méně. 

Tabulka 29: Stavby ve vlastnictví obce Horní Maršov podle jednotlivých katastrálních území (k říjnu 
2020) 

Katastrální území Dolní Albeřice 

Informace ke stavbám 
Číslo parcely, 

kde stavba stojí 
Typ stavby 

budova bez č. p./č. e. – hasičská zbrojnice KN st. 62 jiná stavba 

budova bez č. p./č. e. – Raisova kaple KN st. 65 jiná stavba 

Katastrální území Dolní Lysečiny 

Informace ke stavbám 
Číslo parcely, 

kde stavba stojí 
Typ stavby 

budova bez č. p./č. e. – hasičská zbrojnice KN st. 61 jiná stavba 

Katastrální území Horní Albeřice 

Informace ke stavbám 
Číslo parcely, 

kde stavba stojí 
Typ stavby 

budova bez č. p./č. e. KN st. 85 garáž 

Katastrální území Horní Lysečiny 

Informace ke stavbám 
Číslo parcely, 

kde stavba stojí 
Typ stavby 

budova bez č. p./č. e. KN st. 70 objekt občanské vybavenosti 

Katastrální území Horní Maršov 

Informace ke stavbám 
Číslo parcely, 

kde stavba stojí 
Typ stavby 

Bertholdovo náměstí č. p. 3 KN st. 13 bytový dům 

Bertholdovo náměstí č. p. 4 KN st. 14 bytový dům 

Bertholdovo náměstí č. p. 98 KN st. 15/1 bytový dům 

Bertholdovo náměstí č. p. 102 – budova radnice KN st. 130 stavba pro administrativu 

Třída Josefa II. č. p. 97 KN st. 170 stavba občanského vybavení 

budova bez č. p./č. e. – budova za fotbalovým 
hřištěm KN st. 173 jiná stavba 

Czerninská č. p. 136 – hasičská zbrojnice KN st. 187 víceúčelová stavba 

Třída Josefa II. č. p. 39 KN st. 208 bytový dům 

budova bez č. p./č. e. – kabiny u fotbalového hřiště KN st. 212 jiná stavba 

budova bez č. p./č. e. KN st. 225 garáž 

Třída Josefa II. č. p. 140 – budova trafiky a sýrárny KN st. 232 stavba pro obchod 

Pod Černým vrchem č. p. 189 KN st. 312 bytový dům 
Pod Černým vrchem č. p. 188 KN st. 313 bytový dům 

Malá Ulička č. p. 184 – tělocvična KN st. 314 stavba občanského vybavení 

budova bez č. p./č. e. KN st. 339 stavba občanského vybavení 

budova bez č. p./č. e. KN st. 364 garáž 

Malá Ulička č. p. 89 – budova ZŠ KN st. 365 stavba občanského vybavení 

Malá Ulička č. p. 229 – budova naproti ZŠ KN st. 366 stavba občanského vybavení 

budova bez č. p./č. e. – altán u budovy ZŠ KN st. 368 jiná stavba 

Katastrální území Maršov III 

Informace ke stavbám 
Číslo parcely, 

kde stavba stojí 
Typ stavby 

budova bez č. p./č. e. – renesanční kostel KN st. 1 jiná stavba 

budova bez č. p./č. e. – budova u vstupu na hřbitov KN st. 2/2 jiná stavba 

budova bez č. p./č. e. – márnice KN st. 2/3 jiná stavba 

budova bez č. p./č. e. – ČOV KN st. 113 stavba technického vybavení 

Lipová č. p. 230 – sběrný dvůr KN st. 117 stavba technického vybavení 
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Za Vodou č. p. 223 KN st. 123 bytový dům 

Za Vodou č. p. 241 KN st. 127 bytový dům 

Za Vodou č. p. 242 KN st. 128 bytový dům 
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Katastrální území Suchý Důl v Krkonoších 

Informace ke stavbám 
Číslo parcely, 

kde stavba stojí 
Typ stavby 

obec nevlastní žádnou budovu v tomto katastrálním území 

Katastrální území Temný Důl 

Informace ke stavbám 
Číslo parcely, 

kde stavba stojí 
Typ stavby 

budova bez č. p./č. e. – Kaple sv. Anny KN st. 15 objekt občanské vybavenosti 

Temný Důl č. p. 3 KN st. 27/1 objekt k bydlení 

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/  

 

Dále je vhodné zmínit ještě dvě stavební parcely v k. ú. Horní Maršov ve vlastnictví obce, na kterých se 

nachází stavba, která není ve vlastnictví obce. Jedná se o následující parcely: 

➢ parcela KN st. 265 – na parcele vedena stavba technického vybavení bez č.p./č. e. – budova není 
zapsána na žádném listu vlastnictví – jedná se o budovu mezi řekou Úpou a Lysečinským potokem 
jihovýchodně od budovy radnice 

➢ parcela KN st. 467 – na parcele vedena stavba pro obchod s č. e. 274 – budova je zapsána na listu 
vlastnictví č. 843 vlastníka Drahníka Milana – jedná se o budovu SKI Drahník 

 

2.1.7.3 Bezpečnost 

Území obce Horní Maršov spadá z hlediska zajišťování bezpečnosti pod obvodní oddělení Pec pod 

Sněžkou Policie České republiky88. Tj. strážníci, kteří pracují na tomto obvodním oddělení, mají 

dohlížet na bezpečnost a pořádek v obci. 

Obecní policie není v obci Horní Maršov zřízena. 

V rámci bezpečnosti je důležitým prvkem i protipožární ochrana. V obci Horní Maršov funguje 

jednotka sboru dobrovolných hasičů. Sdružení je zahrnuto do jednotek požární ochrany kategorie III89. 

Jednotka nezasahuje pouze u událostí týkajících se požárů, ale i u řady dalších událostí – např. zajištění 

protipožární ochrany při akcích konaných v obci, udržování požární techniky v dobrém stavu atd. V obci 

má sídlo také Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s., která zastřešuje a sdružuje 

jednotky SDH obcí a jejich velitele90. Obec Horní Maršov má zpracovaný Požární řád formou obecně 

závazné vyhlášky91. 

V okrese Trutnov se nachází celkem tři stanice Hasičského záchranného sboru České republiky, přičemž 

nejbližší k obci Horní Maršov je stanice v Trutnově, kde se nachází i ředitelství územního odboru okresu 

Trutnov (Náchodská ulice č. p. 475)92. 

 
 
88 Zdroj: Internetové stránky Policie České republiky https://www.policie.cz/  
89 Zdroj a blíže viz: Internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky https://www.hzscr.cz/ 
90 Zdroj: Internetové stránky Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. http://www.avjsdh.cz/  
91 Jedná se o povinnost obce, která pro ni vyplývá z § 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně 
92 Zdroj: Internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky https://www.hzscr.cz/  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
https://www.policie.cz/
https://www.hzscr.cz/
http://www.avjsdh.cz/
https://www.hzscr.cz/


Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Analytická část 

 

Stránka 80 z 200 

Obec Horní Maršov má zpracovaný Povodňový plán. Povodňový plán a podrobné informace k němu 

jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Horním Maršově, případně prostřednictvím vzdáleného 

přístupu na internetu93. 

Výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby v obci není, nejbližší je v Trutnově (ulice  

Česká č. p. 388)94. 

Varovný informační systém v obci je zajišťován prostřednictvím sirény a systému bezdrátových 

hlásičů s reproduktory. 

Co se týče bezpečnosti spojené s automobilovou dopravou, v obci je nainstalován jeden radar  

na měření rychlosti automobilů, konkrétně poblíž novogotického kostela. Zmínit lze i špatný stav 

některých místních komunikací, což se může také podepsat na nižší bezpečnosti provozu. 

 

2.1.7.4 Partnerství obce 

Partnerstvím je myšleno jednak zapojení obce Horní Maršov do organizací, sdružení, svazků obcí apod., 

dále spolupráce se subjekty v rámci obce i mimo území obce. 

 

Spolupráce se subjekty v rámci obce 

Obec spolupracuje se všemi organizacemi v obci. V některých případech je tato spolupráce velmi 

intenzivní, v některých méně. Zájmové spolky, včetně příspěvkové organizace, každoročně pořádají 

různé společenské, kulturní či sportovní akce ve spolupráci s obcí. Snaha o maximální podporu ze strany 

obce je žádoucí a vhodné formy podpory budou součástí návrhové části dokumentu. 

 

Spolupráce se subjekty mimo obec 

Obec Horní Maršov má uzavřenu smlouvu o partnerství se dvěma městy. Konkrétně se jedná 

o partnerství s německým lázeňským městem Kurort Rathen, které se nachází v oblasti Saského 

Švýcarska cca 200 km od obce Horní Maršov a s polskými Myslakowicemi, která se nachází na severní 

straně Krkonoš cca 34 km od obce.  

Dále spolupráce probíhá např. formou dobrovolného svazku obcí (DSO), viz tato kapitola, část Členství 

v zájmových sdruženích a organizacích. 

 

Členství v zájmových sdruženích a organizacích 

Obec Horní Maršov je členem dobrovolného svazku obcí (DSO) „Svazek obcí Východní Krkonoše“. 

Cílem svazku je ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému, 

kulturnímu a sociálnímu rozvoji členských obcí95. 

 
 
93 Zdroj a blíže viz: Elektronický digitální povodňový orgán https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/horni-marsov/  
94 Zdroj: Internetové stránky Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje https://www.zzskhk.cz/  
95 Zdroj: Stanovy Svazku obcí Východní Krkonoše; bližší informace o svazku lze dále nalézt na internetových 
stránkách svazku https://vychodnikrkonose.cz/  

https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/horni-marsov/
https://www.zzskhk.cz/
https://vychodnikrkonose.cz/
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Obec Horní Maršov je dále členem DSO " Krkonoše - svazek měst a obcí". Předmětem činnosti svazku 

je řešení specifických problémů Krkonoš, zejména těch problémů, které není možné ani účelné řešit na 

úrovni jednotlivých obcí a mikroregionů. Věcným obsahem předmětu činnosti je především ochrana 

celého území, tvorba a naplňování koncepce cestovního ruchu a vytváření podmínek pro plnohodnotný 

život obyvatel celého regionu 96. 

Obec je dále členem Sdružení místních samospráv České republiky. Smyslem Sdružení je hájení zájmů 

obcí a měst České republiky. Činnost Sdružení je založena na šesti principech – „právo  

na samosprávu“, „zákaz diskriminace“, „finanční soběstačnost“, „princip spolurozhodování“, 

„systémovost dělení daňových výnosů“ a „princip spolupráce“97. 

Obec je dále členem Svazu měst a obcí České republiky. Svaz má několik hlavních cílů, mezi které patří 

např. obhajoba společných zájmů a práv měst a obcí a vytváření tak příznivých podmínek  

k jejich rozvoji, podílení se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní 

samosprávu, a posilovat tak vliv obcí v legislativní oblasti, vzdělávání zastupitelů i pracovníků místních 

samospráv atd.98 

Obec sice není členem Místní akční skupiny (MAS) Krkonoše, z. s., nicméně územní působnost MAS 

území obce Horní Maršov pokrývá. Hlavním cílem spolku je všestranná podpora rozvoje území v 

hranicích turistického regionu Krkonoše činnostmi uskutečňovanými ve prospěch obyvatel, 

návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších 

subjektů, které působí v regionu. Z pohledu činností se jedná o komunitně vedený místní rozvoj 

uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, udělování značky pro 

místní produkty a služby (certifikace), rozvíjení systému certifikace a propagací místních produktů a 

služeb na území turistického regionu Krkonoše, včetně podpory jejich odbytu, realizace projektů na 

podporu rozvoje regionu99. 

Obec Horní Maršov je i akcionářem společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. Usnesením 

zastupitelstva obce č. 21/02/18, ze dne 17. 4. 2018, byl zástupcem obce Horní Maršov 

v představenstvu společnosti znovuzvolen starosta obce Ing. Pavel Mrázek100.  

 
 
96 Zdroj: Stanovy svazku „Krkonoše – svazek měst a obcí“; bližší informace o svazku lze dále nalézt na 
internetových stránkách svazku https://svazek.krkonose.eu/  
97 Zdroj a blíže viz: Internetové stránky Sdružení místních samospráv České republiky https://www.smscr.cz/  
98 Zdroj a blíže viz: Internetové stránky Svazu měst a obcí České republiky https://www.smocr.cz/  
99 Zdroj: Stanovy Místní akční skupiny Krkonoše, z. s.; bližší informace o MAS lze nalézt na jejích internetových 
stránkách https://www.maskrkonose.cz/  
100 Zdroj: Výpis usnesení z veřejného zasedání č. 2/2018 zastupitelstva obce Horní Maršov ze dne 17. 4. 2018, 
dostupné z: https://www.hornimarsov.cz/cs/usneseni-zastupitelstva  

https://svazek.krkonose.eu/
https://www.smscr.cz/
https://www.smocr.cz/
https://www.maskrkonose.cz/
https://www.hornimarsov.cz/cs/usneseni-zastupitelstva
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2.2 Zhodnocení dotazníkového šetření 

Dotazníkové šetření bylo realizováno v průběhu září a října 2020. Občané a subjekty působící v obci 

měli k dispozici dvě varianty, jak dotazník vyplnit – dotazník byl v papírové podobě přiložen jako součást 

Maršovského zpravodaje a dotazník bylo možné vyplnit on-line přímo na internetových stránkách. 

Dotazník obsahoval celkem 20 otázek: 

1) Jak se Vám v obci žije? 

2) Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? 

3) Co se Vám na Vaší obci nelíbí? 

4) Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? 

5) Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek (v každém řádku zakroužkujte 
číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti) 

6) Mezilidské vztahy v obci považujete za: 

7) Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům? 

8) Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují? 

9) Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 

10) Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 

11) Pokud ano, jak se můžete zapojit? 

12) Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je 
přednostně využil/a? 

13) Obecné informace o respondentovi 

14) Věk 

15) Vaše vzdělání 

16) Jak dlouho v obci žijete/působíte? 

17) Název lokality, ve které bydlím/působím 

18) Jsem trvale bydlící osoba či chatař/chalupář či provozovatel služeb (včetně ubytování) 

19) Typ Vaší domácnosti 

20) Vaše další náměty, připomínky, komentáře 

 

Kompletní znění dotazníku je náplní přílohy 1. 

Celkem bylo odevzdáno 45 vyplněných dotazníků. Za zmínku stojí, že další dva dotazníky v elektronické 

podobě zůstaly nedokončené a 171 dotazníků bylo v elektronické verzi pouze zobrazeno. V obci Horní 

Maršov žilo k 31. 12. 2019 celkem 978 obyvatel. Ze sčítání lidu, domů a bytů 2011 plyne, že obec měla 

k 26. 3. 2011 celkem 427 bytových domácností. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že návratnost 

dotazníku vztažená na jednoho obyvatele byla přibližně 4,6 % a návratnost vztažená na jednu 

domácnost se pohybovala přibližně na úrovni 10,5 %.  

Není reálné, aby dotazník vyplnil každý, nicméně uvedená návratnost je poměrně nízká. Výsledky 

z dotazníkového šetření proto nemohou být považovány jako názor reprezentativního vzorku či jako 

názor významného počtu lidí. Lze je brát pouze jako názor řady jednotlivců. 
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Výsledky 

Otázka č. 1: Jak se Vám v obci žije? 

Graf 15: Výsledky odpovědí u otázky č. 1 

 
Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 44 krát, nezodpovězena 

1 krát. 

 

Podobné procento respondentů v dotazníku uvedlo, že se jim v obci žije velmi dobře (43 %) či spíše 

dobře (46 %). Z toho vyplývá, že většina respondentů je v obci s životem spokojena. Zbývající možnosti 

měly četnost zastoupení výrazně nižší a žádný respondent v dotazníku neuvedl, že by se mu žilo v obci 

velmi špatně. 

 

Otázka č. 2: Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? 

Tabulka 30: Výsledky odpovědí u otázky č. 2 

Odpověď Responzí Podíl 

klidný život 27 61,4 % 

dobré mezilidské vztahy 14 31,8 % 

příznivé životní prostředí 20 45,5 % 

blízkost přírody 38 86,4 % 

dostupnost pracovních příležitostí 2 4,5 % 

dostupnost základních služeb typu potraviny apod. 7 15,9 % 

dostupnost zdravotních služeb 6 13,6 % 

existence, dostupnost a kvalita škol (mateřská, základní) 7 15,9 % 

kvalita dopravní infrastruktury (místní komunikace, chodníky apod.) 5 11,4 % 

dobrá dopravní dostupnost 8 18,2 % 

kulturní a společenský život 21 47,7 % 

sportovní vyžití 9 20,5 % 

vzhled obce 10 22,7 % 

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 44 krát, nezodpovězena 

1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou 

otázku zodpověděli. 
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Nejvíce respondentům se na jejich obci líbí blízkost přírody (86 % respondentů). Dále byl vyzdvihován 

klidný život (61 %), kulturní a společenský život (48 %) a příznivé životní prostředí (46 %). 

Třikrát byla označena možnost „Jiné“. Jednou byla uvedena „aktivní jednotka dobrovolných hasičů“, 

jednou „skvěle fungující samospráva obce“ a jednou „komunita, příležitost pro rozvoj obce i osobní 

rozvoj“. 

 

Otázka č. 3: Co se Vám na Vaší obci nelíbí? 

Tabulka 31: Výsledky odpovědí u otázky č. 3 

Odpověď Responzí Podíl 

špatné vztahy mezi lidmi 2 4,8 % 

nezájem lidí o obec 8 19 % 

málo kvalitní životní prostředí 1 2,4 % 

nedostatek pracovních příležitostí 15 35,7 % 

nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 20 47,6 % 

nedostatečný kulturní a společenský život 4 9,5 % 

kvalita škol 17 40,5 % 

kvalita dopravní infrastruktury (místní komunikace, chodníky apod.) 7 16,7 % 

kvalita zdravotní péče 11 26,2 % 

nevyhovující veřejná doprava 7 16,7 % 

nedostatečná bytová výstavba 13 31 % 

nepořádek v obci 3 7,1 % 

špatné podmínky pro podnikání 0 0 % 

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 42 krát, nezodpovězena 
3 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou 
otázku zodpověděli.  

 

Na otázku, co se obyvatelům na jejich obci nelíbí, byl nejčastěji zmiňován nedostatek či špatná 

dostupnost obchodů a služeb (48 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). Dále byla často 

zmiňována kvalita škol (41 %), nedostatek pracovních příležitostí (36 %) a nedostatečná bytová 

výstavba (31 %). 

Možnost „Jiné“ byla zaškrtnuta celkem šestkrát. Zmiňováno bylo následující: 

➢ absence lékárny – 2x 

➢ nedostatek míst k parkování – 1x 

➢ v obci, resp. v celé lokalitě urputně chybí kvalitní zubař – 1x 

➢ netradiční pravidla pro sběr tříděného odpadu – 1x 

➢ protěžování části obce na úkor jiných (okrajových) – 1x 
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Otázka č. 4: Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? 

(zodpovězena 32 krát, nezodpovězena 13 krát) 

Na otázku, jaké služby obyvatelům v obci chybí, odpověděli respondenti následovně (číslo vyjadřuje, 

kolikrát byla daná služba zmíněna): 

➢ lékárna – 16x 

➢ sport a souvislost s touto oblastí – 11x, z toho: 

o dětské hřiště pro nejmenší – 1x 

o kvalitní sportoviště, asfaltové provedení u školy je nevhodné – 1x 

o sportovní vyžití pro dospělé, konkrétně pro ženy – 1x 

o veřejné koupaliště nebo něco takového – 1x 

o v zimě ledová plocha na bruslení – 1x 

o chybí tu velice sportoviště u školy, kde by děti v rámci výuky i mimo ni mohly trávit aktivně 
svůj čas – 1x 

o sauna – 1x 

o posilovna – 1x 

o vnitřní či vnější (veřejné) sportoviště – 1x 

o chybí multifunkční sportovní hřiště – 1x 

o chybí sportovní vybavenost (hřiště na volejbal, basketbal, pumptrack na kola) – 1x 

➢ řeznictví/masna – 8x 

➢ prodejna potravin – 7x, z toho: 

o obecně potraviny – 1x 

o větší potraviny – 1x 

o prodejna s potravinami, které nejsou prošlé (Hruška má malý výběr zboží) – 1x 

o normální obchod – 1x 

o kvalitně vybavené potraviny – 1x 

o kvalitní obchod s potravinami s běžnou otevírací dobou a dodržováním hygienických předpisů 
– 1x 

o lepší prodejna potravin – 1x 

➢ zubař – 4x 

➢ pekařství – 2x 

➢ pedikúra – 2x 

➢ obecní společenské centrum – 2x, z toho: 

o obecní kulturní a společenské centrum – 1x 

o místo na konání obecních akcí – nyní zastupuje tělocvična – 1x 

➢ kavárna – 2x, z toho: 

o kavárna s celoročním provozem – 1x 

o obecně kavárna – 1x 

➢ oblast školství – 2x, z toho: 

o dobrá ZŠ – 1x 

o chybí kvalitní škola, která by využila potenciálu přírody – např. na školy v přírodě – 1x 

➢ kino – 1x 
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➢ prodejna textilu – 1x 

➢ koupací otužovací jezírko v Úpě – 1x 

➢ rozptylová loučka s dobrým výhledem – 1x 

➢ restaurace – 1x 

➢ drogerie – 1x 

➢ obchod s ovocem a zeleninou-s kvalitními produkty – 1x 

➢ hotel – 1x 

➢ klasické kontejnery na tříděný odpad – 1x 

➢ papírnictví – 1x 

➢ park – 1x 

➢ pravidelná kontrola obce technickou četou – odpadky, potřeba úklidu, prořezu, sekání atd. – lidé 

si o to musí říkat a upozorňovat na nedostatky – 1x 

➢ trafika – 1x 

➢ veterinář – 1x 

 

Otázka č. 5: Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek 

Tabulka 32: Výsledky odpovědí u otázky č. 5 

Odpověď 
Velmi 

spokojen 
Spíše 

spokojen 
Spíše 

nespokojen 
Velmi 

nespokojen 
Je mi to 

lhostejné 

Bydlení 
17 

(37,8 %) 
18 

(40 %) 
4 

(8,9 %) 
6 

(13,3 %) 
0 

Školství 
7 

(15,6) 
11 

(24,4 %) 
10 

(22,2 %) 
8 

(17,8 %) 
3 

(6,7 %) 

Zdravotnictví 
4 

(8,9 %) 
17 

(37,8 %) 
18 

(40 %) 
2 

(4,4 %) 
1 

(2,2 %) 

Veřejná doprava 
8 

(17,8 %) 
13 

(28,9 %) 
10 

(22,2 %) 
4 

(8,9 %) 
6 

(13,3 %) 

Kultura a společenský život 
17 

(37,8 %) 
20 

(44,4 %) 
2 

(4,4 %) 
2 

(4,4 %) 
1 

(2,2 %) 

Sportovní vyžití 
12 

(26,7 %) 
17 

(37,8 %) 
9 

(20 %) 
1 

(2,2 %) 
2 

(4,4 %) 

Životní prostředí 
30 

(66,7 %) 
12 

(26,7 %) 
1 

(2,2 %) 
0 0 

Péče obce o své prostředí 
14 

(31,1 %) 
22 

(48,9 %) 
4 

(8,9 %) 
3 

(6,7 %) 
0 

Kvalita dopravní infrastruktury 
8 

(17,8 %) 
21 

(46,7 %) 
8 

(17,8 %) 
1 

(2,2 %) 
2 

(4,4 %) 

Podmínky pro podnikání 
4 

(8,9 %) 
14 

(31,1 %) 
10 

(22,2 %) 
2 

(4,4 %) 
5 

(11,1 %) 

Rozvoj obce 
6 

(13,3 %) 
16 

(35,6 %) 
14 

(31,1 %) 
4 

(8,9 %) 
0 

Informovanost o dění v obci 
20 

(44,4 %) 
20 

(44,4 %) 
3 

(6,7 %) 
0 0 

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v každém odevzdaném vyplněném dotazníku, tj. 45 krát. Procentuální 

hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou otázku zodpověděli. 
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Spokojenost nebo spíše spokojenost byla vyjádřena u většiny oblastí: životní prostředí, informovanost 

o dění v obci, kultura a společenský život, bydlení, péče obce o své prostředí, sportovní vyžití a kvalita 

dopravní infrastruktury. 

Nepatrně převažující spokojenost nad nespokojeností byla vyjádřena u oblastí: veřejná doprava, 

podmínky pro podnikání a rozvoj obce.  

Na hraně spokojenosti a nespokojenosti lze považovat oblasti: školství a zdravotnictví. 

Převažující nespokojenost nebo spíše nespokojenost nevyplynula u žádné hodnocené oblasti. 

Co se týče odpovědi číslo 5 „Je mi to lhostejné“, nejčastěji byla zaškrtnuta u oblastí veřejná doprava a 

podmínky pro podnikání. 

 

Otázka č. 6: Mezilidské vztahy v obci považujete za: 

Graf 16: Výsledky odpovědí u otázky č. 6 

 
Poznámky: Otázka byla zodpovězena v každém odevzdaném vyplněném dotazníku, tj. 45 krát. Procentuální 

hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou otázku zodpověděli. 

 

Dvě třetiny respondentů považuje mezilidské vztahy v obci za docela dobré. Jedna pětina respondentů 

je považuje za velmi dobré. Pouze dva respondenti uvedli, že mezilidské vztahy v obci považují za ne 

moc dobré a jeden respondent je považuje za špatné. Tři respondenti konstatovali, že nedokáží 

posoudit mezilidské vztahy v obci. 

  

velmi dobré; 
9; 20%

docela dobré; 
30; 67%

ne moc dobré; 
2; 4%

špatné; 1; 2% nedovedu 
posoudit; 3; 7%
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Otázka č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným 
společenským kontaktům? 

Graf 17: Výsledky odpovědí u otázky č. 7 

 
Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 44 krát, nezodpovězena 

1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou 

otázku zodpověděli. 

 

Polovina respondentů si myslí, že obyvatelé obce spíše mají dostatek příležitostí ke vzájemným 

společenským kontaktům. Přibližně třetina respondentů si myslí, že obyvatelé obce rozhodně mají 

dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům. Tři respondenti uvedli, že těchto 

příležitostí je spíše nedostatek, jeden respondent uvedl, že jich je rozhodně nedostatek. Tři 

respondenti uvedli, že nedovedou posoudit, jestli je těchto příležitostí dostatek či nedostatek. 

  

rozhodně ano; 
15; 34%

spíše ano; 
22; 50%

spíše ne; 
3; 7%

rozhodně ne; 
1; 2%

nedovedu 
posoudit; 3; 7%



Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Analytická část 

 

Stránka 89 z 200 

Otázka č. 8: Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují? 

Graf 18: Výsledky odpovědí u otázky č. 8 

 
Poznámky: Otázka byla zodpovězena v každém odevzdaném vyplněném dotazníku, tj. 45 krát. 

 

Co se týče komunikačních kanálů, nejčastěji respondentům vyhovuje informování prostřednictvím 

Facebooku (58 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). 51 % respondentů zaškrtnulo 

službu "Hlášenírozhlasu.cz“, 47 % respondentů webové stránky obce, 42 % respondentů zpravodaj 

obce. Dohromady tyto čtyři odpovědi představují okolo 80 % odpovědí na tuto otázku (viz křivka v 

grafu). Další možnosti měly již zastoupení nižší. 

Možnost „jiné“ nebyla zaškrtnuta. 
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Otázka č. 9: Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 

Graf 19: Výsledky odpovědí u otázky č. 9 

 
Poznámky: Otázka byla zodpovězena v každém odevzdaném vyplněném dotazníku, tj. 45 krát. 

 

Více jak ½ respondentů v dotazníku uvedla, že informace o dění v obci na internetových stránkách 

sleduje občas. 27 % respondentů sleduje informace o dění skrze webové stránky pravidelně. 20 % 

respondentů uvedlo, že informace o dění v obci na internetových stránkách nesleduje vůbec. Pouze 

jeden respondent konstatoval, že nemá internet. 

 

Otázka č. 10: Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 

Graf 20: Výsledky odpovědí u otázky č. 10 

 
Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 44 krát, nezodpovězena 

1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou 

otázku zodpověděli. 
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Téměř polovina respondentů v dotazníku uvedla, že je spíše ochotna udělat něco pro rozvoj obce. 

Rozhodně ano je ochotna ¼ respondentů, 7 % respondentů naopak spíše ne. Možnost rozhodně ne 

byla zaškrtnuta jedním respondentem. Jedna pětina respondentů nedovede posoudit, zda je ochotna 

udělat něco pro rozvoj své obce. 

 

Otázka č. 11: Pokud ano, jak se můžete zapojit? 
(zodpovězena 25 krát, nezodpovězena 20 krát) 

Pokud respondenti v předcházející otázce uvedli, že jsou ochotni udělat něco pro rozvoj své obce, mohli 

v této otázce uvést, jak konkrétně se můžou do rozvoje obce zapojit. Respondenti odpovídali 

následovně (vše četnost 1x): 

➢ pomoc na kulturních akcích, pomoc s dětmi a mládeží 

➢ tak, abych byl nápomocen atd. 

➢ akce vyčistíme obec Horní Maršov, včetně Lysečin, Albeřic a Temného dolu, kde by se zapojili 
občané, pro které se může připravit malé občerstvení 

➢ dotyčná osoba se zapojí jako sběrač i jako obsluha občerstvení 

➢ přidat ruku k dílu 

➢ jednotka sboru dobrovolných hasičů 

➢ dotyčná osoba se naučila propagaci a domnívá se, že umí pracovat s informacemi i je 
vyhodnocovat 

➢ cokoliv bude potřeba 

➢ dotyčná osoba se pravidelně zapojuje na akcích jako Rodinné odpoledne, Mikuláš, Otevřená ulice 
atd. 

➢ záleží, co by bylo potřeba 

➢ poradenství, brigáda atd. 

➢ kulturní akce 

➢ pomoc při pořádání kulturních akcí, pomoc při prosazování zájmů obce na kraji 

➢ účast na společné akci (úklid okolí obce atd.) 

➢ dobrý podnikatelský záměr 

➢ při rozvoji obce 

➢ pomoc podle konkrétních instrukcí 

➢ organizačně 

➢ pořádání drobných sportovních akcí 

➢ dotyčná osoba by ráda podpořila komunitní dění v obci a dlouhodobé rozvojové plány obce 

➢ dobrovolník při organizaci obecní akce 

➢ dotyčná osoba může pomáhat při obecních pracích a sportovních akcích 

 

Dále jeden respondent uvedl, že vzhledem ke svému věku spíše ne. Jeden respondent konstatoval 

„nevím“. Jeden respondent dále konstatoval, že se již zapojuje. 
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Otázka č. 12: Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. 
Na co byste je přednostně využil/a? 

Tabulka 33: Výsledky odpovědí u otázky č. 12 

Odpověď Responzí Podíl 

zlepšení podmínek pro podnikání 2 4,5 % 

výstavba nájemních bytů s dostupným nájemným 24 54,5 % 

častější spoje veřejné dopravy 6 13,6 % 

zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci 17 38,6 % 

rekonstrukce místních komunikací 8 18,2 % 

vybudování či rekonstrukce chodníků 9 20,5 % 

podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit 15 34,1 % 

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci 7 15,9 % 

opravy památek v obci 17 38,6 % 

větší podpora cestovního ruchu 6 13,6 % 

jiné 7 15,9 % 

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 44 krát, nezodpovězena 

1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou 

otázku zodpověděli. 

 

Na otázku týkající se možnosti rozhodnout o využití obecních prostředků, by je většina respondentů 

přednostně využila na výstavbu nájemních bytů s dostupným nájemným (55 % všech respondentů, 

kteří tuto otázku zodpověděli), zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci, opravu památek v 

obci (oboje 39 %) a na podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit (34 %). 

Možnost „Jiné“ byla uvedena sedmkrát. Konkrétně bylo zmíněno (co odrážka, to jeden názor): 

➢ hasičská zbrojnice 

➢ rozšíření příležitosti pro vyžití s dětmi 

➢ vrátit Horní Maršov na úroveň městysu a zvýšit jeho prestiž v regionu 

➢ stezka podél Úpy 

➢ např. cyklostezka, ne výstavba „hloupostí“, např. "parčík" vedle květinářství; oprava komunikací 

➢ oprava domu č. p. 98, prší do domu, špatné okapy (ucpané), padá omítka, je to ostuda Horního 
Maršova 

➢ multifunkční sportovní hřiště 
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Otázka č. 13: Obecné informace o respondentovi 

Tabulka 34: Výsledky odpovědí u otázky č. 13 

Odpověď Responzí Podíl 

žena 24 54,5 % 

muž 20 45,5 % 

název subjektu/instituce 0 0 % 

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 44 krát, nezodpovězena 

1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou 

otázku zodpověděli. 

 

Co se týče poměru počtu žen a mužů, dotazník vyplnilo nepatrně více žen než mužů. Dotazník 

nevyplnila žádná instituce. 

 

Otázka č. 14: Věk 

Graf 21: Výsledky odpovědí u otázky č. 14 

 
Poznámky: Otázka byla zodpovězena v každém odevzdaném vyplněném dotazníku, tj. 45 krát. Procentuální 

hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou otázku zodpověděli. 

 

Nejvíce odpovídajících bylo ve věku 30-49 let (58 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). 

Následovali respondenti ve věku 50-64 let (27 %). 

  

do 18 let; 
0; 0%

19 - 29 let; 2; 
4%

30 - 49 let; 
26; 58%

50 - 64 let; 
12; 27%

65 a více let; 
5; 11%
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Otázka č. 15: Vaše vzdělání 

Graf 22: Výsledky odpovědí u otázky č. 15 

 
Poznámky: Otázka byla zodpovězena v každém odevzdaném vyplněném dotazníku, tj. 45 krát. Procentuální 

hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou otázku zodpověděli. 

 

Nejčastěji dotazník vyplnili respondenti s dokončeným vysokoškolským vzděláním (40 % všech 

respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). Druhou nejčastější skupinou byli respondenti 

s dokončeným středním odborným vzděláním s maturitou (29 %), třetí skupinou respondenti 

s dokončeným středním odborným vzděláním bez maturity (18 %). 

 

Otázka č. 16: Jak dlouho v obci žijete/působíte? 

Tabulka 35: Výsledky odpovědí u otázky č. 16 

Odpověď Responzí Podíl 

do 1 roku 2 4,4 % 

1 až 5 let 5 11,1 % 

6 až 10 let 6 13,3 % 

11 až 20 let 10 22,2 % 

21 až 30 let 8 17,8 % 

31 a více let 14 31,1 % 

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v každém odevzdaném vyplněném dotazníku, tj. 45 krát. Procentuální 

hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou otázku zodpověděli. 

 

Necelá třetina odpovídajících (31 %) žije či působí v obci 31 a více let, 22 % respondentů uvedlo, že 

v obci žije či působí 11 až 20 let. Zbývající možnosti měly již zastoupení nižší.  

základní; 
1; 2%

střední odborné; 
8; 18%

střední odborné s 
maturitou; 13; 29%

vyšší 
odborné; 

5; 11%

vysokoškolské; 
18; 40%
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Otázka č. 17: Název lokality, ve které bydlím/působím 

Tabulka 36: Výsledky odpovědí u otázky č. 17 

Odpověď Responzí Podíl 

Dolní Albeřice 1 2,2 % 

Horní Albeřice 2 4,4 % 

Dolní Lysečiny 3 6,7 % 

Horní Lysečiny 0 0 % 

Horní Maršov 37 82,2 % 

Temný Důl 0 0 % 

Maršov III 2 4,4 % 

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v každém odevzdaném vyplněném dotazníku, tj. 45 krát. Procentuální 

hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou otázku zodpověděli. 

 

Naprostá většina respondentů bydlí či působí v lokalitě Horní Maršov (82 % všech respondentů, kteří 

dotazník vyplnili). Respondenti z ostatních lokalit byli zastoupení pouze v jednotkách. Dotazník 

nevyplnila žádná osoba, která bydlí či působí v lokalitě Horní Lysečiny a Temný Důl. 

 

Otázka č. 18: Jsem trvale bydlící osoba/chatař či chalupář/provozovatel služeb (včetně 
ubytování) 

Tabulka 37: Výsledky odpovědí u otázky č. 18 

Odpověď Responzí Podíl 

trvale bydlící osoba 40 88,9 % 

chatař, chalupář 5 11,1 % 

provozovatel služeb (včetně ubytování) 0 0 % 

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v každém odevzdaném vyplněném dotazníku, tj. 45 krát. Procentuální 

hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou otázku zodpověděli. 

 

Naprostá většina respondentů konstatovala (89 %), že jsou trvale bydlícími osobami v obci. Pět 

respondentů uvedlo, že jsou chatařem či chalupářem v obci. Dotazník nevyplnila žádná osoba, která je 

provozovatelem služeb. 

 

Otázka č. 19: Typ Vaší domácnosti 

Tabulka 38: Výsledky odpovědí u otázky č. 19 

Odpověď Responzí Podíl 

domácnost bez dětí 11 25,0 % 

domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) 29 65,9 % 

jiné 4 9,1 % 

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 44 krát, nezodpovězena 

1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou 

otázku zodpověděli. 
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Největší procento respondentů uvedlo, že typ jejich domácnosti je domácnost s nezaopatřenými dětmi 

do 18 let (66 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). 25 % respondentů uvedlo, že se 

v jejich případě jedná o domácnost bez dětí. Celkem čtyřikrát (podíl 9 %) byla uvedena možnost „Jiné“. 

Konkrétně bylo zmíněno: „dospělí“, „péče o seniora“, „vícegenerační bydlení“ a „trvalé bydliště Horní 

Maršov, přes týden pracovně mimo“. 

 

Otázka č. 20: Vaše další náměty, připomínky, komentáře: 
(zodpovězena 22 krát, nezodpovězena 23 krát) 

V poslední otázce dotazníku mohli respondenti vypsat jejich další náměty, připomínky či komentáře. 

Tyto komentáře byly v rámci možností shrnuty do tematických celků, nicméně důraz byl kladen  

na to ponechat co největší autentičnost těchto komentářů. Konstatováno bylo následující (číslo 

vyjadřuje, kolikrát byl daný námět/názor/komentář zmíněn): 

➢ Oblast dopravy a dopravní infrastruktury – 9x 

o řešení ulice Lukášova – 2x (z toho: 1x obecně ulice Lukášova, 1x vyasfaltovat ulici Lukášova-
je to snad jediná ulice, která je ve velmi špatném stavu) 

o rekonstrukce příjezdové cesty ke škole – 1x 

o oprava modrého mostu (zřejmě i dalších maršovských mostů) – 1x 

o dořešení parkovišť a parkovacích zón v obci – 1x 

o omezit provoz vozidel do slepých údolí Albeřic, Lysečin, např. zpoplatnit vjezd (jezdí tam 
mnoho aut jen na otočku prohlédnout si údolí; zatěžují životní prostředí a nepodpoří zdejší 
podnikatele) → byly by zdroje na údržbu silnice, např. na úklid posypu po zimě – 1x 

o opravit pěšinu vedoucí nad řekou z ulice Josefa Tippelta do Temného Dolu, která je v 
havarijním stavu – 1x 

o vybudovat stezku kolem Úpy – od mostu/náměstí až k Maršovu III pro pěší, ale i cyklisty a 
kočárky; na několika místech vybudovat z této stezky přívětivý a bezpečný přístup k řece, aby 
bylo možné se ve vedrech v řece osvěžit; na stezce rozmístit hodně laviček, i jinde po obci 
rozmístit více laviček – 1x 

o zpracovat studii na parkování v obci kvůli návštěvníkům Skiresortu – zvážit různé varianty 
(nechat to, jak to je; zpoplatnit; zakázat atd.) – 1x 

➢ Oblast sportu – 6x 

o oprava doskočiště a vybudování běžeckého okruhu u ZŠ – 1x 

o rekonstrukce vnitřních prostor tělocvičny – 1x 

o vybudování menšího skate parku + nějaké sportovní aktivity pro starší děti – 1x 

o realizovat projekt dětského hřiště při ZŠ – 1x 

o ještě nějaké herní prvky i mimo hřiště při škole – 1x 

o sportoviště u ZŠ – volejbalové hřiště – 1x 

➢ Opravit budovu s č. p. 98 – 6x (z toho: 5x obecně rekonstrukce této budovy, 1x bylo by dobré 
zrekonstruovat budovu bývalého soudu, která kazí vzhled náměstí; bohužel by se nejspíš zvedlo i 
nájemné, ale stálo by to za to) 

➢ Oblast bezpečnosti – 5x 

o umístění zrcadla v kopečku pod železářstvím – 1x 

o zklidnění dopravy na komunikaci Horní Maršov-Horní Albeřice – 1x 
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o zpracovat koncepci zklidnění dopravy v obci – dotyčná osoba, když veze děti do školy a školky, 
často ji v 70–80 km/h přes přechody uprostřed vsi předjíždějí auta, která spěchají někam do 
Trutnova; co by stálo úsekové měření Temný důl-Na kopečku (zřízení, provoz, formality) – 1x 

o realizace omezení 30–40 km/h do Albeřic – 1x 

o bezpečný chodník pro pěší prodloužit z centra obce až ke Galerii Veselý výlet – 1x 

➢ Budova zámku – 4x 

o obecně zmíněn zámek – 2x 

o nenechat spadnout zámek – 1x 

o udělat něco pro zámek, vrátit mu dominantu obce historicky i fakticky – 1x 

➢ Odpadové hospodářství – 3x 

o přidání odpadkových košů například na Promenádě u poetické lavičky či podél řeky za školou 
i s lavičkou – 1x 

o chybí kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, sklo) – 1x 

o na hřbitově chybí například popelnice na tříděný odpad – 1x 

➢ Oblast školství – 3x 

o obecně škola – 1x 

o lepší vzdělávací koncept na ZŠ a MŠ – 1x 

o lepší jméno velké škole – 1x 

➢ Budova hasičské zbrojnice – 2x 

o obecně hasičská zbrojnice – 1x 

o nová hasičská zbrojnice – 1x 

➢ Pivovar – 2x 

➢ Další vyjádření a komentáře (četnost vždy 1x) 

o oprava pomníku 

o drobná architektura v obci je zanedbaná, možná by mohla pomoci i nějaká forma občanské 
iniciativy pro osobní zaangažovanost v její obnově 

o oprava hrobu "učitele" 

o lékárna 

o náměstí 

o přidání zeleně v ulici Za Vodou a oddělit tak hřiště od silnice třeba živým plotem a vytvořit 
tam tak malý parčík 

o dotyčná osoba potkává spoustu turistů, kteří se ptají na jeskyni Trucovnu → bylo by zajímavé 
k ní udělat ceduli s popiskem a historií 

o prosekávání "hluchých" míst v obci 

o postupně pracovat s novou urbanistickou koncepcí středu obce a dopracovat ji na celou obec 

o udělat plán reorganizace centra obce → za radnicí podél Lysečinského potoka je krásná alej, 
zde by se dalo nejsnadněji a nejlevněji začít redevelopment této oblasti ještě daleko dříve, 
než se to tam začne někdy stavět podle nové územní studie → zvážit, zda by se za minimálních 
nákladů z toho nedala udělat nová klidová-rekreační zóna 

o najít nějaké přátelské městečko v Alpách v podobné konfiguraci (národní park, Skiresort, 
bydlení + rekreace) pro inspiraci 
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o více laviček v obci a v jejím okolí 

 

Dále jedna osoba konstatovala, že by se toho dalo najít spousta, ale bohužel rozpočet obce není 

nafukovací. Jedna osoba konstatovala „hodně úspěchů ve všech snahách pro tuto obec, která si to 

opravdu zaslouží“. 

 

2.3 Výsledky veřejného projednávání 

Veřejné projednávání se uskutečnilo v budově Obecního úřadu v obci Horní Maršov dne 11. 5. 2021 od 

18:00 hodin. Projednávání se zúčastnili starosta obce a místostarosta obce Horní Maršov, zpracovatel 

projektu, členové komisí fungujících při radě obce, občané obce a zástupci organizací působících v obci. 

Moderováním veřejného projednávání byl pověřen zpracovatel, který se tak zároveň stal  

i facilitátorem diskuse. Program veřejného projednávání byl následující: 

➢ Význam a tvorba dokumentu 

➢ Struktura dokumentu a proces jeho tvorby 

➢ Zhodnocení výsledků dotazníkového šetření 

➢ Představení jednotlivých kapitol dokumentu 

➢ Diskuze 

 

Přítomní občané a zástupci organizací byli seznámeni s postupem tvorby strategického dokumentu, 

jeho strukturou, se zjištěnými poznatky z provedeného dotazníkového šetření. Dále byli přítomní 

obeznámeni s prioritními oblastmi rozvoje, které byly vytipovány ve spolupráci s pracovní skupinou. 

V dalších bodě programu byly představeny jednotlivé kapitoly dokumentu, tj. analytická, strategická, 

implementační část a karty jednotlivých projektů. 

Posledním bodem veřejného projednávání byla diskuze nad navrženým dokumentem. Z uskutečněné 

diskuze vyplynuly následující poznatky: 

➢ navrženo doplnění některých informací do analytické části 

➢ klíčová oblast rozvoje CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS: 

o přítomní se shodli na přidání aktivit „Propagovat aktivity šetrného udržitelného turistického 
ruchu“ a „Vytvářet a realizovat prvky šetrného udržitelného turistického ruchu“ 

➢ klíčová oblast rozvoje VYBAVENOST A PROSTŘEDÍ OBCE 

o pouze drobné připomínky v rámci popisu textace aktivit 

➢ klíčová oblast rozvoje INFRASTRUKTURA: 

o navrženo nové opatření, které bude zaměřeno na zlepšení stavu nemovitostí, které nejsou 
ve vlastnictví obce a v rámci tohoto opatření budou dvě aktivity: 

▪ první se zaměří přímo na zámek, jako na významný objekt v obci 

▪ druhá bude zaměřena na podporu využití dalších současně nevyužitých objektů v 
soukromém vlastnictví 
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Veřejné projednávání trvalo přibližně hodinu a půl. Poznatky, které z veřejného projednávání 

vyplynuly, byly zapracovány do dokumentu, a to včetně úprav všech relevantních kapitol v dokumentu, 

které v důsledku navržených změn bylo potřeba aktualizovat. 

 

2.4 Východiska pro návrhovou část 

Zpracováním analytické části, informací z dotazníkového šetření, informací ze setkání pracovní skupiny 

byly zjištěny zásadní poznatky, na které je vhodné se zaměřit v rámci návrhové části a při definici 

potenciálu obce Horní Maršov. Byly definovány celkem tři klíčové oblasti rozvoje: 

1. CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS 

2. VYBAVENOST A PROSTŘEDÍ OBCE 

3. INFRASTRUKTURA 

 

2.4.1 Potenciál vyplývající z analýzy současného stavu 

Klíčová oblast rozvoje 1: CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS 

Obec Horní Maršov a její okolí je naprosto ideálním místem pro trávení volného času návštěvníků 

oblasti. Blízkost a dopravní dostupnost významných horských středisek a jejich atraktivit, spojená 

s klidnou atmosférou Horního Maršova, je optimální variantou pro všechny věkové kategorie hostů. 

Obec disponuje dostatečnými kapacitami v oblasti turistické infrastruktury, především z pohledu 

ubytovacích a stravovacích kapacit. Postupně se rozvíjí i složky turistické infrastruktury, kterými jsou 

turistické trasy, cyklotrasy, naučné stezky apod. 

Přesto má však obec v dané oblasti obrovský potenciál. Začít je možné u měkkých aktivit, mezi které 

patří větší propagace obce prostřednictvím všech moderních forem, např. skrze sociální sítě. 

Pokračovat lze výstavbou a vznikem nové turistické infrastruktury, např. vybudováním okruhu pro 

běžecké lyžování, výstavbou sjezdovky a lanovou dráhou či vybudováním přírodního koupaliště. 

S rozvojem cestovního ruchu úzce souvisí i kvalita trávení volného času obyvatel obce i obyvatel 

blízkého okolí. Výsledek realizace opatření souvisejících s volným časem pak mohou často využívat 

nejenom místní obyvatelé, ale i návštěvníci. Velký potenciál v oblasti trávení volného času je možné 

spatřovat především v lepším využití a rozvoji stávající infrastruktury. Jako příklad vhodných projektů 

lze uvést vybudování pěší promenády podél řeky (včetně lávky přes řeku), revitalizaci sportovního 

a rekreačního areálu u základní školy, vybudování bikeparku apod. 

 

Klíčová oblast rozvoje 2: VYBAVENOST A PROSTŘEDÍ OBCE 

Obec Horní Maršov disponuje bezesporu atraktivním přírodním prostředím. Téměř celé území obce 

spadá do Krkonošského národního parku a tato skutečnost se musí projevit i při plánování rozvoje 

oblasti, především z pohledu respektování různých omezení rozvoje. Cílem je udržení stávajícího stavu 

životního prostředí, popřípadě jeho další zlepšení a minimalizace negativních vlivů, které přírodní 

prostředí ovlivňují. Potenciál v této oblasti má obec v dokončení protipovodňových opatření, v 

modernizaci očistného centra či v postupném naplňování projektu Péče o stromy. 
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Z pohledu vybavenosti obec disponuje poměrně širokou nabídkou veřejné občanské vybavenosti 

(existence ZŠ a MŠ, obecní knihovna apod.) i komerční občanské vybavenosti (pobočka pošty, 

bankomat, železářství apod.). Potenciál má obec ve zkvalitňování této vybavenosti, a to jak formou její 

revitalizace, tak formou rozšíření dostupní občanské vybavenosti. Z konkrétních potřeb lze zmínit 

rekonstrukci budovy ZŠ a MŠ, vybudování obecního domu či výstavbu hasičské zbrojnice. 

Potenciál má dále obec ve zvýšení efektivnosti a zkvalitňování poskytování služeb občanům a ve 

zlepšení komunikace mezi orgány veřejné správy a občany. 

Z pohledu vybavenosti nelze opomenout ještě kulturně-historické dědictví. V tomto směru má obec 

potenciál ve všeobecně postupném zlepšování stavu jednotlivých staveb či prvků, ať se jedná o pomník 

obětem první světové války, prvky drobné venkovní architektury aj.   

 

Klíčová oblast rozvoje 3: INFRASTRUKTURA 

Tato klíčová oblast rozvoje má potenciál v širokém slova smyslu z pohledu různých druhů a typů 

infrastruktury. Zaprvé se jedná o potenciál v oblasti dopravní infrastruktury. Jedná o zlepšení stavu 

řady místních komunikací, mostních konstrukcí, dále i posílení počtu parkovacích míst v obci.  

S dopravní infrastrukturou úzce souvisí i infrastruktura bezpečnostní. Potenciál spočívá ve výstavbě 

chodníku do Temného Dolu, dále v posílení počtu bezpečnostních prvků souvisejících s dopravou a 

dopravní infrastrukturou (např. moderní a osvětlené přechody pro chodce, dopravní značení apod.) či 

v podpoře bezbariérovosti. 

Významný potenciál je také v oblasti technické infrastruktury, konkrétně v souvislosti se zkvalitněním 

stavu veřejného osvětlení či v dokončení odkanalizování obce. 

Z pohledu infrastruktury sloužící pro potřeby bydlení lze jmenovat potenciál výstavby nových bytových 

domů s následnou dostupnou výší nájemného či v přípravě lokalit pro potřeby plánované výstavby 

nových rodinných domů. 

Z pohledu budov a ploch ve vlastnictví obce lze zmínit potenciál v komplexní revitalizaci Bertholdova 

náměstí či ve vytvoření odpovídajícího technického zázemí obce. 
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2.4.2 Návaznost na jiné strategické a územní dokumenty 

PRO Horní Maršov není izolovaný dokument, ale respektuje a akceptuje další strategické dokumenty. 

Strategická část a v ní definované cíle, opatření a aktivity jsou navrženy tak, aby nedošlo k rozporu  

s těmito základními strategickými a územními dokumenty. Dokumenty shrnuje tabulka 39. 

 

Tabulka 39: Přehled strategických a územních dokumentů  

Nadnárodní úroveň 

Udržitelná Evropa do roku 2030 

Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 

Národní úroveň 

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 5 (ze září 2020) 

Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+ 

Regionální úroveň 

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 4 (červen 2020) 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027 

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020 

Koncepce Královéhradecký kraj Chytrý region 

Lokální úroveň 

Územní plán Horní Maršov, ve znění změny č. 1 

Územní studie centra Horního Maršova 

Program rozvoje obce Horní Maršov 2015-2022 

Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy obce Horní Maršov na období let 2020-2025 

Povodňový plán obce Horní Maršov 

Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše 2015–2025 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krkonoše na období 2014-2020 

Zdroje: Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/               
              Portál územního plánování Ústavu územního rozvoje http://portal.uur.cz/  
              Internetové stránky Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/  
              Internetové stránky svazku Krkonoše - svazek měst a obcí https://svazek.krkonose.eu/  
              Internetové stránky MAS Krkonoše, z. s. https://www.maskrkonose.cz/  
              Internetové stránky obce Horní Maršov https://www.hornimarsov.cz/  

 

Aby mohly být některé aktivity realizovány, je možné, že bude nutné v budoucnosti provést určité 

změny územního plánu, které budou spočívat ve změně funkčního využití některých ploch, které jsou 

danými aktivitami dotčeny a u nichž je změna funkce nutnou podmínkou k realizaci. Současný Územní 

plán Horní Maršov nabyl účinnosti 30. 9. 2010. Následně 21. 11. 2017 bylo schváleno pořízení změny 

č. 1101. 

Při aktualizacích se vychází z platného územního plánu a jsou respektovány jeho hlavní principy. Díky 

změnám územního plánu dochází k jeho aktualizaci a k pozměnění funkčního využití určitého území. 

Tyto změny vycházejí z potřeb obce a jejích obyvatel, přičemž odborný zpracovatel musí respektovat 

nadřazené dokumenty a zákony v oblasti územního plánování. 

 
 
101 Zdroj: Evidence územně plánovací činnosti obcí – Lokální aktualizační systém – iLAS 
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp  

https://www.mmr.cz/
http://portal.uur.cz/
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
https://svazek.krkonose.eu/
https://www.maskrkonose.cz/
https://www.hornimarsov.cz/
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp
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2.4.3 Limity rozvoje 

Limity rozvoje představují faktory, které může obec jen obtížně ovlivnit a které musí respektovat  

při plánování rozvoje. Limitů rozvoje je celá řada. Jedná se např. o ochranná pásma dopravní  

a technické infrastruktury (pozemních komunikací102, elektrického vedení103, vodovodní a kanalizační 

sítě104, komunikačního vedení a rádiových zařízení105), o ochranu ZPF106 či ochranu nemovitých 

kulturních památek107. 

Dále musí být všeobecně respektován zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a celá řada dalších 

nařízení. 

 

2.4.4 SWOT analýza 

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

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

O – Opportunities (příležitosti) a T – Threats (hrozby)108.  

Existuje více přístupů, jak přikročit k tvorbě SWOT analýzy. V této práci byl využit přístup, kdy silné a 

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

představují faktory, které se týkají daného problému v budoucnosti, tj. mohou a nemusí nastat109. 

  

 
 
102 Blíže viz § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
103 Blíže viz § 46 a § 68 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) 
104 Blíže viz § 23 zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
105 Blíže viz § 102 a § 103 zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích) 
106 Blíže viz zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
107 Blíže viz § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
108 Zdroj: PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105 
109 Zdroj a blíže viz: PŮČEK, M. a kol. (2013): Metodika strategického řízení pro meziobecní spolupráci, 40 s. 
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Silné stránky Slabé stránky 

Příznivé životní prostředí Absence obecního kulturního střediska 

Strategická poloha pro cestovní ruch (Krkonoše, 
blízkost nejvýznamnějších center) 

Nevyhovující stav budovy ZŠ 

Dostatek turisticky atraktivních míst  
v regionu a okolí 

Rezervy v oblasti údržby zeleně 

Dostatečné množství ubytovacích  
a stravovacích kapacit 

Stav některých místních komunikací 

Aktivní společenské organizace a spolky – SDH, 
kulturní a sportovní činnost 

Stav řady mostních konstrukcí 

Zavedený systém třídění komunálního odpadu, 
včetně biologicky rozložitelného komunálního 

odpadu 

Nevyhovující stav sportovního areálu  
u Základní školy 

Dostatečná technická infrastruktura Odlehlost zastavěných ploch 

Dobrá občanská vybavenost Stav veřejného osvětlení 

Dostatečná úroveň základní dopravní 
obslužnosti – frekvence spojů 

Značné limity rozvoje s ohledem  
na ochranu přírody 

Existence varovného systému  
s funkcí místního rozhlasu 

Chátrající objekty (zámek, pivovar) 

 
Nedostatečný počet prvků dopravní 
bezpečnosti (chodníky, přechody, …) 

 
Nízká propagace obce v oblasti cestovního 

ruchu 

 Nedostatečná přeshraniční spolupráce 
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Příležitosti Hrozby 

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

Nedostatek finančních prostředků na realizaci 
rozvojových projektů 

Výstavba nových bytových domů Odliv obyvatelstva do větších aglomerací 

Výstavba víceúčelového střediska – kulturní 
dům se sálem a související areál 

Snižování počtu ekonomicky aktivních obyvatel 
→ stárnutí populace 

Potenciál využití v současné době nevhodně 
využitých či nevyužitých objektů (zámek, bývalý 

pivovar, budova bývalého soudu) 

Stále těžší udržitelnost rozsahu veřejných služeb 
z důvodu nedostatku finančních prostředků 

Rozvoj školství a vzdělávání – škola jako 
komunitní centrum 

Záplavové zóny v obci 

Využití historických a kulturních tradic nejen  
v návaznosti na cestovní ruch 

Vyšší hluková a emisní zátěž vlivem dopravy 
v centru obce 

Spolupráce se silnějšími turistickými centry – 
např. v oblasti propagace 

Růst sociálně patologických a dalších 
nežádoucích jevů 

Výstavba sjezdovky a lanové dráhy Nedostatečné využití externích zdrojů a dotací 

Vybudování běžeckého okruhu 
Zanedbání edukativní činnosti v oblasti ochrany 

životního prostředí 

Vybudování vycházkových tras  
s interaktivními prvky – výstavba pěší 

promenády v okolí řeky Úpy 

Pokles návštěvnosti s ohledem na 
nedostatečnou infrastrukturu cestovního ruchu 

Vybudování železniční tratě  
Svoboda nad Úpou – Pec pod Sněžkou 

Pokračující nevyhovující technický stav  
mostních objektů 

Rozšíření počtu parkovacích míst  

Rekonstrukce objektů na území obce,  
které jsou v nevyhovujícím stavu 

 

Revitalizace veřejných prostranství,  
které jsou v nevyhovujícím stavu 

 

Rozvoj podnikatelské činnosti a vytváření 
nových pracovních míst – např. oblast 

cestovního ruchu 
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3 Strategická část 

Další částí PRO Horní Maršov na období let 2020-2025 je strategická část. Nejprve je formulována vize. 

Ta byla zformulována na základě získaných informací z rozhovorů s představiteli obce, informací 

z dotazníkového šetření, schůzek pracovní skupiny a dalších informací zjištěných v analytické části 

dokumentu. Následně byly definovány klíčové oblasti rozvoje a v rámci těchto klíčových oblastí 

zformulovány jednotlivé strategické cíle. Strategické cíle obsahují konkrétní opatření a aktivity, jejichž 

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

V úvodu každé klíčové oblasti rozvoje je přehledové schéma, které graficky znázorňuje strategické cíle, 

opatření a aktivity dané oblasti rozvoje. Vyznačeny jsou i vazby mezi jednotlivými úrovněmi. Každá 

aktivita obsahuje základní popis. Podrobná specifikace aktivit bude provedena v rámci Akčního 

plánu/Zásobníku projektových záměrů (kapitola 4), kde budou u každé aktivity uvedeny informace typu 

– žadatel, zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce, předpokládané náklady, možné zdroje financování atd. 

 

Na úvod této části je potřeba zmínit číslování kapitol. Hlavní kapitoly jsou číslovány 3.1 (Vize),  

3.2 (Klíčové oblasti rozvoje) a 3.3 (Podpora realizace Programu rozvoje).  

Kapitola 3.2 je číslována následujícím způsobem:  

➢ Číslování klíčových oblastí rozvoje je postupné (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 atd.).  

➢ Číslování strategických cílů v rámci jednotlivých klíčových oblastí je takové, že první číslo označuje 

příslušnost ke klíčové oblasti, druhé číslo pořadí cíle v rámci dané klíčové oblasti rozvoje.  

➢ Opatření jsou číslována v podobném duchu jako strategické cíle. První dvě čísla vyjadřují 

příslušnost ke klíčové oblasti a strategickému cíli, třetí číslo vyjadřuje pořadí opatření v rámci 

daného strategického cíle. 

 

Obecnou strukturu strategické části včetně výše popsaného jejího číslování graficky zobrazuje  

schéma 2. 
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Schéma 2: Obecná struktura strategické části PRO Horní Maršov na období let 2020-2025 

 

Poznámky: Za písmeno „n“ se dosazuje číslo klíčové oblasti rozvoje. 

V
IZ

E 
R

O
ZV

O
JE

 O
B

C
E

Klíčová oblast 
rozvoje 1

Strategický cíl 1.1

Opatření 1.1.1 Konkrétní aktivity

Opatření 1.1.2 Konkrétní aktivity

Strategický cíl 1.2

Opatření 1.2.1 Konkrétní aktivity

Opatření 1.2.2 Konkrétní aktivity

Klíčová oblast 
rozvoje 2

Strategický cíl 2.1

Opatření 2.1.1 Konkrétní aktivity

Opatření 2.1.2 Konkrétní aktivity

Strategický cíl 2.2

Opatření 2.2.1 Konkrétní aktivity

Opatření 2.2.2 Konkrétní aktivity

Klíčová oblast 
rozvoje "n"

Strategický cíl n.1

Opatření n.1.1 Konkrétní aktivity

Opatření n.1.2 Konkrétní aktivity

Strategický cíl n.2

Opatření n.2.1 Konkrétní aktivity

Opatření n.2.2 Konkrétní aktivity
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3.1 Vize 

Vize představuje dlouhodobý obraz žádoucího budoucího stavu obce, tedy jak by obec měla vypadat 

v budoucnosti. Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje110. 

 

 

 

 

 

3.2 Klíčové oblasti rozvoje 

Na základě informací ze zpracované analytické části, informací z dotazníkového šetření, informací 

z pracovní skupiny, informací ze setkání s vedením obce a na základě VIZE byly definovány celkem tři 

klíčové oblasti rozvoje: 

➢ Klíčová oblast rozvoje 1: CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS 

➢ Klíčová oblast rozvoje 2: VYBAVENOST A PROSTŘEDÍ OBCE  

➢ Klíčová oblast rozvoje 3: INFRASTRUKTURA 

 

Definované klíčové oblasti rozvoje nejsou izolovanými celky, nýbrž se vzájemně prolínají, doplňují  

a ovlivňují. Mezi cíli, které jsou definovány v rámci těchto klíčových oblastí rozvoje, a mezi opatřeními 

definovanými v rámci jednotlivých cílů, existuje v mnoha případech určitá provázanost. Naplnění 

některých konkrétních aktivit jednoho opatření napomůže i k naplnění opatření dalšího a následně  

i k naplnění jednotlivých cílů, klíčových oblastí rozvoje i naplňování vize, tj. v mnoha případech bude 

využito synergických efektů jednotlivých opatření a aktivit. 

Aktivity, které dostanou největší prioritu a bude reálná jejich realizace v horizontu jednoho až dvou let, 

budou zařazeny do tzv. akčního plánu. Další aktivity mohou mít dlouhodobý charakter, který může 

v mnoha případech přesahovat dobu, na kterou je tento PRO zpracováván. Všechny tyto aktivity jsou 

následně obsaženy v tzv. zásobníku projektů, který bude sloužit představitelům obce jako cenný zdroj 

informací při rozhodování o dalším rozvoji obce. 

Aby nedocházelo k duplicitě dat, je každá aktivita uvedena pouze jednou, pod jedním daným 

opatřením a cílem, ačkoliv by mohla být uvedena i v rámci jiného opatření či cíle (viz výše zmiňovaná 

provázanost). 

Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření znázorňuje tabulka 40. 

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

Obec Horní Maršov je přitažlivým místem poskytujícím svým obyvatelům kvalitní životní 
podmínky, kterými jsou čisté životní prostředí, dobrý stav různorodé infrastruktury, dostatek 
pracovních příležitostí a široká nabídka volnočasových aktivit. Pro své návštěvníky je celoročně 
vyhledávanou destinací se zachovalými přírodními a kulturními památkami, včetně široké 
nabídky služeb. 
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Tabulka 40: Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření 

Klíčová oblast 
rozvoje 

Strategický cíl Opatření 

CESTOVNÍ RUCH  
A VOLNÝ ČAS 

Podporovat rozvoj turistické infrastruktury, 
spolkovou činnost a zvýšit propagaci 

Rozšířit nabídku infrastruktury cestovního ruchu 

Podporovat sepětí a soudržnost místních obyvatel a zkvalitnit propagaci 

Podporovat rozvoj volnočasových aktivit  
a rozšiřovat možnosti trávení volného času 

Rozšířit a zkvalitnit možnosti trávení volného času formou podpory sportovních aktivit 

Rozšířit možnosti trávení volného času formou vytvoření volnočasových zón a cest a formou 
realizace prvků šetrného udržitelného turistického ruchu 

VYBAVENOST A 
PROSTŘEDÍ OBCE 

Modernizovat a rozšiřovat prvky a součásti 
občanské vybavenosti a rozvíjet komunikační toky 

Modernizovat a rozvíjet vybavenost pro potřeby školství a vzdělávání 

Zrealizovat výstavbu vytipovaných objektů občanské vybavenosti 

Podporovat další rozvoj komunikačních toků 

Postupně zvelebovat a vylepšovat prostředí obce 
Realizovat aktivity související se životním prostředím 

Zlepšit stav kulturně-historických zajímavostí 

INFRASTRUKTURA 

Rozvíjet dopravní, technickou a bezpečnostní 
infrastrukturu 

Zajistit rekonstrukci komunikací ve vlastnictví obce a jejich součástí a řešit posílení 
parkovacích kapacit 

Zvýšit počet bezpečnostních prvků souvisejících s dopravou, dopravní infrastrukturou a 
všeobecně s bezpečností osob 

Zkvalitnit technickou infrastrukturu 

Rozvíjet stav infrastruktury související s bydlením 
a podpořit rozvoj dalších prvků infrastruktury 

Zrealizovat aktivity vedoucí k rozšíření možností bydlení v obci 

Zlepšit stav dalších prvků infrastruktury 

Usilovat o zlepšení stavu nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví obce 
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3.2.1 Klíčová oblast rozvoje CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS 

CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS

Strategický cíl 1.1

Podporovat rozvoj turistické infrastruktury, 
spolkovou činnost a zvýšit propagaci

Rozšířit nabídku infrastruktury 
cestovního ruchu

Vybudovat a udržovat běžkařský 
okruh včetně doprovodného 

zázemí

Vytipovat a podle potřeby 
realizovat místa 

vhodná ke koupání

Podporovat výstavbu 
lanové dráhy a sjezdovky 

na "Reissovy domky"

Podporovat sepětí a soudržnost místních 
obyvatel a zkvalitnit propagaci

Zajistit větší propagaci obce 
a pořádaných akcí

Podporovat 
spolkovou činnost v obci

Propagovat aktivity šetrného 
udržitelného turistického ruchu

Strategický cíl 1.2

Podporovat rozvoj volnočasových aktivit 
a rozšiřovat možnosti trávení volného času

Rozšířit a zkvalitnit možnosti trávení 
volného času formou podpory 

sportovních aktivit 

Revitalizovat sportovní 
a rekreační areál u ZŠ

Dobudovat sportovní zázemí 
v areálu fotbalového hřiště

Provést terénní úpravy 
pro potřeby vzniku 

bikeparku – pumptracku

Postupně realizovat aktivity 
z Koncepce rozvoje sportu 

a tělovýchovy

Rozšířit možnosti trávení volného času 
formou vytvoření volnočasových zón 

a cest a formou realizace prvků šetrného 
udržitelného turistického ruchu

Vybudovat pěší promenádu 
podél řeky, včetně lávky u Tendry

Zrealizovat projekt "Soutok"

Zrealizovat projekt 
"Procházka Lysečiny"

Vytvářet a realizovat prvky 
šetrného udržitelného 

turistického ruchu
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Jak již bylo uvedeno v analytické části dokumentu, obec disponuje množstvím zajímavých míst pro 

cestovní ruch a má dobré předpoklady pro jeho rozvoj. Především je potřeba vyzdvihnout unikátní 

životní prostředí. Obec se nachází v oblasti Krkonoš a částečně spadá do Krkonošského národního 

parku. Obec nabízí svým návštěvníkům dobrou ubytovací kapacitu a množství komerčních služeb. 

S ohledem na svou velikost disponuje obec poměrně dostatečným počtem sportovních zařízení. 

Klíčová oblast rozvoje se zaměřuje na přilákání většího počtu návštěvníků, pro které bude obec 

představovat vyhledávanou a atraktivní destinaci, kde budou chtít trávit více svého volného času. 

Zároveň je vhodné propojit infrastrukturu cestovního ruchu s možností trávení volného času obyvatel 

obce a zabezpečit její odpovídající stav. Pokud se podaří naplnit cíle této klíčové oblasti, může se obec 

Horní Maršov stát vyhledávaným místem pro trvalý pobyt potencionálních obyvatel obce. 

 

Strategický cíl 1.1: Podporovat rozvoj turistické infrastruktury, spolkovou činnost a zvýšit 
propagaci  

Strategický cíl je zaměřen na podporu rozšíření turisticky zajímavých míst a turisticky zajímavých 

činností. Zaměřen je také na zajištění větší propagace obce, aktivit šetrného udržitelného turistického 

ruchu a zároveň i na pokračující podporu a posilování vztahů místních obyvatel mezi sebou navzájem 

a posilování vzájemné soudržnosti a pospolitosti s obcí jako takovou. 

 

Opatření 1.1.1: Rozšířit nabídku infrastruktury cestovního ruchu 

Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizace přispěje k rozšíření turistické infrastruktury především 

v oblasti aktivního trávení volného času. Smyslem je nabídnout návštěvníkům obce atraktivní činnosti 

s cílem prodloužení jejich pobytu v obci.  Daná infrastruktura pak bude dostupná nejen návštěvníkům 

obce, ale i jejím obyvatelům.  

 

Vybudovat a udržovat běžkařský okruh včetně doprovodného zázemí 

Jedná se o projekt, který je v rámci obce dlouhodobě zvažován. Jako vhodná lokalita byla vytipována 

oblast v okolí Albeřického rybníka. 

Smyslem aktivity je vytvořit okružní trasu pro běžecké lyžování, která bude pravidelně udržována 

a bude svými parametry vyhovovat jak klasickému stylu, tak bruslení (skate). Nezbytnou součástí je pak 

vytvoření dobrého zázemí. Z pohledu technického zázemí bude nezbytné pořízení techniky na úpravu 

běžeckých stop. Zároveň bude možné zřídit i zázemí pro běžkaře – klubovnu s drobným občerstvením 

a možností převlečení, půjčovnu lyží, technickou místnost pro případný servis lyží apod. 

Dále se všeobecně jedná o úpravu běžeckých stop obecně v okolí obce. 

 

Vytipovat a podle potřeby realizovat místa vhodná ke koupání 

V předcházejícím strategickém dokumentu byla uvažována aktivita týkající se vytvoření nové vodní 

plochy s možností koupání, která by fungovala v duchu přírodního koupaliště. Od tohoto záměru bylo 

vzhledem ke složitosti jeho realizace nakonec upuštěno. Přesto je však záměrem obce možnost 

koupání na jejím území obyvatelům či návštěvníkům umožnit. Jako vhodná varianta se jeví např. 

vytvoření přístupu k řece. 
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Podporovat výstavbu lanové dráhy a sjezdovky na "Reissovy domky" 

V obci Horní Maršov se v současné době nenachází žádná lanová dráha ani kvalitní sjezdovka. Realizace 

projektu by znamenala významné doplnění chybějící horské infrastruktury sjezdového lyžování. 

Bezesporu by pak zvýšila atraktivitu oblasti nejen pro vyznavače sjezdového lyžování. Lanová dráha by 

zároveň znamenala možnost kvalitní dopravy na běžkařskou magistrálu. V letním období by mohla být 

využívána jak pěšími turisty, tak cykloturisty. 

Realizace projektu však s sebou přináší i celou řadu úskalí. Bude potřeba vyřešit majetkoprávní vztahy 

k pozemkům, vyřešit nesoulad s vedením vysokého napětí či zajistit přívod dostatečného množství 

vody pro zasněžování. Dále je nezbytným předpokladem sehnání soukromého investora, který by akci 

zrealizoval. 

 

Opatření 1.1.2: Podporovat sepětí a soudržnost místních obyvatel a zkvalitnit propagaci 

Smyslem tohoto opatření je snaha nadále podporovat a posilovat vzájemnou soudržnost a pospolitost 

obyvatel s obcí jako takovou a též na zkvalitnění propagace: obce samotné, akcí, které jsou v obci 

pořádány a aktivit šetrného udržitelného turistického ruchu.  

 

Zajistit větší propagaci obce a pořádaných akcí 

Přestože obec Horní Maršov využívá více druhů propagace, je tato propagace vnímána jako 

nedostatečná a má poměrně značný rozvojový potenciál. Obec je propagována formou vlastních 

internetových stránek, dále na portálech svazků či sdružení, jejichž je členem. Zároveň má obec zřízen 

vlastní facebookový profil a pravidelně vydává Maršovský zpravodaj. Přesto je doporučeno podporovat 

další propagaci a zároveň koordinaci jednotlivých akcí pořádaných v obci. 

 

Podporovat spolkovou činnost v obci 

Podpora spolkové činnosti je nezbytnou součástí života každé obce. Spolková činnost zajišťuje 

a formuje kvalitu života obyvatel, a především kvalitu trávení volného času. Obec Horní Maršov si plně 

uvědomuje význam této činnosti a snaží se s ohledem na své možnosti podporovat aktivní spolky 

a sdružení. Jedná se především o organizace, které směřují svou činnost do oblasti zájmových 

a sportovních aktivit. 

 

Propagovat aktivity šetrného udržitelného turistického ruchu 

Smyslem této aktivity je propagovat takové činnosti a aktivity, které lze označit za šetrný udržitelný 

turistický ruch. V podstatě se tak jedná o aktivity, které jsou svým charakterem šetrné k životnímu 

prostředí, zároveň uspokojí potřeby návštěvníků a turistů a neohrozí potřeby budoucích generací. 

Propagace takových aktivit může být zabezpečena různorodými způsoby, např. prostřednictvím 

informačních letáků, propagací na sociálních sítích, webových stránkách aj. 
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Strategický cíl 1.2: Podporovat rozvoj volnočasových aktivit a rozšiřovat možnosti trávení 
volného času 

Strategický cíl je zaměřen na podporu vybudování nových a rekonstrukci stávajících objektů sloužících 

především pro potřeby trávení volného času formou sportovní aktivity. Dále je zaměřen na rozšíření 

možností trávení volného času. 

 

Opatření 1.2.1: Rozšířit a zkvalitnit možnosti trávení volného času formou podpory sportovních 
aktivit  

Opatření řeší modernizaci a větší využití stávajících objektů a ploch, které jsou již mnohdy za zenitem 

své životnosti a je potřeba je rekonstruovat. Dále je zaměřeno na podporu rozšíření spektra 

dostupných sportovních aktivit. 

 

Revitalizovat sportovní a rekreační areál u ZŠ 

Současný víceúčelový sportovní a rekreační areál (obrázek 14) je v nevyhovujícím stavu a je morálně i 

technicky zastaralý. Centrem areálu je zpevněná plocha multifunkčního hřiště s brankami a 

nefunkčními basketbalovými koši. Okolí zpevněné plochy pak tvoří bývalý lehkoatletický ovál a 

doskočiště. Areál je udržován především formou sečení trávy a celkově je potřebná revitalizace daného 

prostoru, což je i smyslem dané aktivity. Díky realizaci aktivity dojde k zabezpečení jeho odpovídajícího 

stavu a zároveň i jeho vylepšení, neboť bude rozšířena variabilita dostupných sportovních aktivit 

(skatepark, parkourové hřiště).  

Areál a jeho sportoviště primárně slouží pro potřeby místní školy. Areál by však mohl být především 

v odpoledních hodinách využíván i širokou veřejností, včetně případných návštěvníků oblasti.  

  

V současné době má obec pro potřeby revitalizace areálu vydané stavební povolení a zpracovánu 

dokumentaci pro provedení stavby. 

 

Obrázek 14: Víceúčelový sportovní a rekreační areál – stav k březnu 2020 

 
Zdroj: vlastní průzkum 
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Dobudovat sportovní zázemí v areálu fotbalového hřiště 

S fotbalovým hřištěm úzce souvisí jeho navazující zázemí (obrázek 15). Toto zázemí není v odpovídající 

kvalitě. Zázemí by konkrétně prospělo: provést výměnu oken a zateplit objekt, zabezpečit dveře, 

obnovit a doplnit mobiliář (koše, lavičky, stoly apod.), protáhnout střechu v tom smyslu, aby bylo 

umožněno projít na sociální zařízení bez toho, aniž by se zmoklo. Je doporučeno zmíněné činnosti 

zrealizovat. 

 

Obrázek 15: Zázemí fotbalového hřiště – stav k březnu 2020 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Budova zázemí fotbalového hřiště má potenciál v nástavbě. Nástavbou by v obci vznikla spolková 

místnost, která v současné době v obci chybí. Součástí by mohly být i doprovodné aktivity typu ping-

pongový stůl či nějaké prvky zaměřené na regeneraci organismu. Uvedené by bylo využitelné i pro 

širokou veřejnost a vedlejším pozitivním efektem by mohlo být udržení turistů, kteří se v obci ubytovali, 

aby trávili volný čas i přímo v obci a měli vyžití i za nepříznivého počasí. 

 

Provést terénní úpravy pro potřeby vzniku bikeparku – pumptracku 

Záměrem vedení obce je snaha vybudovat v obci bikepark – pumptrack. Jeho existence by rozšířila 

možnosti vyžití především těch osob, které mají rády adrenalin. Vhodnou lokalitou, kde by bikepark 

mohl vzniknout, je parcela KN 138/1 v k. ú. Temný Důl. Aktivita spočívá v provedení terénních úprav 

pro potřeby vzniku bikeparku – pumptracku. 

 

Postupně realizovat aktivity z Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy 

Obec má zpracován koncepční rozvojový dokument – Koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy obce 

Horní Maršov na období let 2020-2025. Smyslem této aktivity je postupná realizace aktivit, které jsou 

v rámci této koncepce obsaženy. 
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Opatření 1.2.2: Rozšířit možnosti trávení volného času formou vytvoření volnočasových zón a cest  a 
formou realizace prvků šetrného udržitelného turistického ruchu 

Opatření je zaměřeno na vytvoření volnočasových zón a procházkových cest, čímž by v obci vznikly 

nové možnosti trávení volného času. Dále je zaměřeno na vytváření a realizaci prvků šetrného 

udržitelného turistického ruchu. 

 

Vybudovat pěší promenádu podél řeky, včetně lávky u Tendry 

Procházková pěší promenáda podél řeky Úpy je dlouhodobým záměrem obce. Trasa navazuje na síť 

místních komunikací a chodníků. Součástí trasy je také pěší lávka u Tendry, která bude sloužit 

pro bezpečný přístup obyvatel z levého břehu řeky Úpy směrem ke škole a dále do centra obce.  

Samotná pěší promenáda by měla mít délku 1 202 m a má naprojektovány 3 části: 

➢ I. část délka 509 m – začátek trasy za mostem v Maršově III, konec před mostem u Očistného 

centra v Horním Maršově 

➢ II. část délka 588 m – začátek za mostem u Očistného centra v Horním Maršově, konec lávka přes 

náhon 

➢ III. část délka 105 m – začátek za náhonem, konec za splavem s napojením na místní komunikaci 

 

Součástí promenády budou odpočinková místa vybavená příslušným mobiliářem (stoly, lavičky, 

odpadkové koše, drobné herní prvky apod.) a informační systém. V případě realizace projektu zároveň 

dojde k úpravám ploch veřejné zeleně. Vybudování trasy bude vyžadovat drobné směrové a výškové 

úpravy stávající stezky podél Úpy. 

 

Zrealizovat projekt "Soutok" 

Cílem projektu "Soutok" je nastartování urbanistických změn v obci, vytvoření kvalitního, příjemného 

veřejného prostoru, který by sloužil jako vzor pro nový směr obce a v konečném důsledku i samotná 

realizace urbanistických změn v souladu s plánovacími cíli Územní studie centrální části obce. 

Nabídka smysluplného využití nábřeží řeky Úpy, břehů Lysečinského potoka a prostoru jejich soutoku 

by mohla napomoci následné bytové výstavbě v obci, neboť obec by se stala zajímavější jak pro potřeby 

trvale bydlících obyvatel, tak pro potřeby návštěvníků. 

Samotný projekt se skládá z pěti částí: 

➢ Pěší cesta na pravostranném nábřeží řeky Úpy od mostu přes Úpu u silnice II/296 po most vedoucí 

k Bertholdovu náměstí (realizace pěší cesty, náplavky pro letní ochlazení, doplnění chybějícího 

zábradlí, vymezení vůči stávajícímu parkovišti) 

➢ Pěší cesta na levostranném nábřeží řeky Úpy od budovy radnice po soutok řeky Úpy a 

Lysečinského potoka (3 metry široká pěší cesta která zahrne obecní barometr, nástěnku, vzrostlé 

stromy, malý hydrologický objekt i schody k vodě) 

➢ Pěší cesta podél Lysečinského potoka (Využití potenciálu aleje, odpočinková pěší cesta, možná 

návaznost na promenádu či na Lysečinskou a Kovářskou ulici) 
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➢ Vytvoření Volnočasové zóny na soutoku (mohla by v sobě zahrnout park, obecní pódium, obecní 

ohniště, komunitní saunu, komunitní sušárnu ovoce, bezpečný přístup do vody pro děti, Komerční 

kavárnu s terasou nebo spartánské gastro zázemí pro obecní akce) 

➢ Pěší cesta po levostranném břehu řeky Úpy od soutoku podél tenisových kurtů až po pěší most 

přes řeku Úpu vymezený v Územní studii centrální části obce111 

 

Zrealizovat projekt "Procházka Lysečiny" 

V rámci projektu "Procházka Lysečiny" dojde převážně k úpravě stávající pěší trasy podél Lysečinského 

potoka, částečně k vybudování nové části trasy. Na trase budou dostupná odpočinková místa, 

doprovodný mobiliář (např. odpadkové koše), případné prvky dětských hřišť a fit prvky pro seniory či 

prvky informačního systému. 

Samotná trasa by měla mít délku 1 471 m a počítá s dvěma úseky trasy a jedním variantním 

prodloužením: 

➢ I. část trasy – 883 metrů – začátek trasy na parcele KN 431/2 (k. ú. Horní Maršov), konec u 

severovýchodního břehu Albeřického rybníka 

➢ II. část trasy – 371 metrů – začátek trasy u severovýchodního břehu Albeřického rybníka, konec 

na komunikaci poblíž penzionu Herta 

➢ variantní prodloužení trasy za potokem – začátek na parcele KN 431/2 (k. ú. Horní Maršov), konec 

v ulici Mlýnská poblíž budovy s č. p. 258112 

 

Realizací projektu "Procházka Lysečiny" dojde k vytvoření nové volnočasové zóny v obci, a tudíž i k 

rozšíření možností trávení volného času v obci. 

 

Vytvářet a realizovat prvky šetrného udržitelného turistického ruchu 

Zatímco aktivita „Propagovat aktivity šetrného udržitelného turistického ruchu“ v rámci opatření 1.1.2 

byla zaměřena na propagaci uvedených aktivit, tato aktivita je zaměřena již přímo na vytváření a 

realizaci nových prvků a produktů, které splňují podmínky šetrného udržitelného turistického ruchu. 

Díky vytvoření uvedených prvků budou rozšířeny možnosti trávení volného času jednak pro obyvatele 

obce, tak pro potřeby návštěvníků a turistů obce. 

 

  

 
 
111 Zdroj: Ideový koncept Projekt Soutok 
112 Zdroj: Studie Pěší trasa Lysečiny Horní Maršov 
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3.2.2 Klíčová oblast rozvoje VYBAVENOST A PROSTŘEDÍ OBCE 

VYBAVENOST A PROSTŘEDÍ OBCE

Strategický cíl 2.1

Modernizovat a rozšiřovat prvky a součásti občanské 
vybavenosti a rozvíjet komunikační toky

Modernizovat a rozvíjet vybavenost 
pro potřeby školství a vzdělávání

Rekonstruovat a modernizovat 
hlavní budovu ZŠ a MŠ Horní 

Maršov

Vybudovat venkovní učebnu 
v areálu ZŠ

Zrealizovat výstavbu vytipovaných 
objektů občanské vybavenosti

Zrealizovat projekt vzniku 
obecního domu a víceúčelového 

kulturního střediska

Zrealizovat výstavbu budovy 
hasičské zbrojnice

Podporovat další rozvoj 
komunikačních toků

Podporovat další rozvoj 
eGovernmentu

Zavést diskuzní platformu 
za účelem zlepšení 

spolupráce obce 
s podnikateli

Strategický cíl 2.2

Postupně zvelebovat a vylepšovat prostředí obce

Realizovat aktivity související 
se životním prostředím

Postupně realizovat 
projekt Péče o stromy

Modernizovat 
Očistné centrum

Dokončit realizaci 
protipovodňových opatření

Zlepšit stav 
kulturně-historických 

zajímavostí

Dokončit úpravy 
hřbitovního areálu 

a kostela Nanebevzetí 
Panny Marie

Rekonstruovat prvky 
drobné venkovní 

architektury

Řešit pomník obětem 
první světové války
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Obec disponuje základní občanskou vybaveností (škola, knihovna, tělocvična atd.), což je bezpochyby 

pozitivní. Klíčová oblast rozvoje se zaměřuje na zlepšení stavu této vybavenosti a zároveň i na její 

žádoucí rozšíření. Opomenout nelze ani další rozvoj komunikačních toků, které svým způsobem 

s vybaveností také souvisí. 

Obec disponuje atraktivní přírodou a zároveň nabízí i řadu kulturně-historických zajímavostí. Klíčová 

oblast se zaměřuje na další postupné zlepšování prostředí obce, aby se zde obyvatelé cítili ještě lépe a 

zároveň aby prostředí bylo optimálně rozvíjeno a udržováno. 

 

Strategický cíl 2.1: Modernizovat a rozšiřovat prvky a součásti občanské vybavenosti a 
rozvíjet komunikační toky 

Strategický cíl je zaměřen na podporu zvýšení dostupné občanské vybavenosti, které by mohly být 

v obci k dispozici a jejichž existence by byla přínosná jak pro trvale bydlící obyvatele, tak i pro 

návštěvníky obce. Dále je zaměřen i na modernizaci stávajících objektů občanské vybavenosti a 

opomenut není ani další rozvoj komunikace. 

 

Opatření 2.1.1: Modernizovat a rozvíjet vybavenost pro potřeby školství a vzdělávání 

V rámci tohoto opatření jsou obsaženy aktivity, jejichž realizace povede k modernizaci budovy ZŠ a MŠ 

a též přispěje k inovaci v oblasti vzdělávání. 

 

Rekonstruovat a modernizovat hlavní budovu ZŠ a MŠ Horní Maršov 

Budova s č. p. 89 v ulici Malá Ulička představuje hlavní budovu ZŠ a MŠ Horní Maršov. Stav budovy není 

optimální a budově by prospěla komplexní rekonstrukce. Zmínit lze např. zateplení celého objektu, 

výměnu stavebních otvorů, opravu fasády, opravu střešní krytiny, čímž by bylo docíleno energetických 

úspor. 

Dále je počítáno s vybudováním či rekonstrukcí odborných učeben a taktéž s půdní vestavbou, díky 

čemuž by došlo k rozšíření výukových prostor v ZŠ – vznikl by multifunkční prostor s mobilními stěnami, 

nové odborné učebny (např. hudebna, výtvarná dílna, přírodovědná učebna), školní dílny a zázemí pro 

volnočasové aktivity (např. pro fotokroužek, výtvarný ateliér, výstavní síň, keramický kroužek), 

relaxační koutek, herna pro přestávky apod. 

 

Vybudovat venkovní učebnu v areálu ZŠ 

Existence venkovní učebny by byla bezpochyby přínosem pro místní školu. Díky ní by došlo ke zvyšování 

environmentální gramotnosti žáků, dále i k dalšímu navazování a rozvíjení spolupráce s dalšími 

subjekty v rámci ekologické výchovy (např. se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, 

o.p.s., Správou KRNAP atd. 

 

 

 



Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Strategická část 

Stránka 118 z 200 
 

2.1.2: Zrealizovat výstavbu vytipovaných objektů občanské vybavenosti 

Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizací dojde k výstavbě objektů, které v současné době v obci 

chybí či je jejich současný stav nevyhovující. 

 

Zrealizovat projekt vzniku obecního domu a víceúčelového kulturního střediska 

Realizací projektu vzniku obecního domu a víceúčelového kulturního střediska dojde jak k vytvoření 

důstojného kulturního zázemí pro obyvatele obce, tak k významného objektu z pohledu cestovního 

ruchu. Vhodným objektem realizace je stávající budova bývalého soudu, tj. budova s č. p. 98 (obrázek 

16). 

 

Obrázek 16: Budova bývalého soudu – stav k dubnu 2021 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

V Územní studii centra Horního Maršova je počítáno s částečnou přestavbou zadního traktu budovy 

bývalého soudu a s dostavbou stavebního bloku. Dostavba by měla zahrnovat obytné funkce, hasičské 

zázemí se sušící věží situovanou v nároží a stavby pro technické služby. 

Přízemí budovy č. p. 98 by po přestavbě mohlo být za výhodných podmínek pronajímáno podnikatelům 

za účelem poskytování služeb. Vzniknout by zde mohla i ordinace stomatologa, který v současné době 

v obci služby neposkytuje. 

Prostory budovy v patrech by byly koncipovány pro potřeby kulturního zázemí pro obyvatele obce a 

též i pro potřeby bydlení. 
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Zrealizovat výstavbu budovy hasičské zbrojnice 

Role Sboru dobrovolných hasičů v Horním Maršově je nezastupitelná, a proto je potřebné, aby hasiči 

měli pro svou činnost vytvořeny ty nejlepší podmínky. Základní podmínkou je pak plně funkční budova 

hasičské zbrojnice s nezbytným zázemím. Současná budova je však zastaralá a pomalu začíná svou 

funkčnost ztrácet. Z toho důvodu je žádoucí výstavba nové budovy hasičské zbrojnice. 

Nová budova hasičské zbrojnice by měla být součástí dostavby stavebního bloku v rámci centra obce 

dle návrhu v rámci Územní studie centra Horního Maršova. 

 

Opatření 2.1.3: Podporovat další rozvoj komunikačních toků 

Smyslem tohoto opatření je realizace aktivit, které povedou ke zvýšení efektivnosti a zkvalitňování 

poskytování služeb občanům a ke zlepšení komunikace mezi orgány veřejné správy a občany a též 

k podpoře komunikace a spolupráce mezi obcí a podnikatelskými subjekty. 

 

Podporovat další rozvoj eGovernmentu 

Jak je již zmíněno v analytické části, v kap. 2.1.7.1 Obecní úřad a kompetence obce, obec Horní Maršov 

již určité služby, které by šly zařadit pod eGovernment, poskytuje, např. informační službu 

„Hlášenírozhlasu.cz“. Dále lze jmenovat i službu Czech POINT. 

Vzhledem k rychlému technologickému vývoji je důležité jít tzv. „s dobou“ a na tento vývoj v čase 

reagovat a podle potřeby a poptávky další prvky eGovernmentu poskytovat, což v konečném důsledku 

povede ke zvýšení efektivnosti poskytování služeb občanům i návštěvníkům a ke zlepšení komunikace 

mezi orgány veřejné správy a občany. Jako příklady lze zmínit např. elektronické úřední formuláře, 

elektronickou úřední desku, portál eObec, Kartu hosta atd. 

 

Zavést diskuzní platformu za účelem zlepšení spolupráce obce s podnikateli 

Efektivní spolupráce a dobrá komunikace mezi představiteli obce a podnikatelskými subjekty 

působícími v obci je nezbytným předpokladem žádoucího rozvoje obce. Daná aktivita řeší především 

zlepšení vzájemné komunikace obce a podnikatelských subjektů. V minulosti již určitá pravidelná 

komunikace zmíněných subjektů probíhala. 

Obec má v současné době jasnou představu a své priority, v jakých oblastech by se měla obec rozvíjet 

a za jakých předpokladů. Naproti tomu představa podnikatelské veřejnosti a její záměry a cíle mohou 

být od záměrů obce značně rozdílné. A právě z tohoto důvodu byl zaznamenán zájem na vzniku nové 

komunikační platformy. Obě strany projevily zájem na zavedení pravidelných setkání mezi představiteli 

obce a podnikatelskými subjekty, které v obci působí. Schůzky by byly veřejné a mohli by se jich 

účastnit i případní investoři, kteří projeví zájem o provozování podnikatelské činnosti v řešené oblasti. 

Setkání by se mohla uskutečnit formou tzv. kulatých stolů v pravidelných, např. půlročních, intervalech. 
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Strategický cíl 2.2: Postupně zvelebovat a vylepšovat prostředí obce 

Strategický cíl je zaměřen na postupné zlepšování prostředí obce různorodými formami a způsoby, díky 

čemuž bude prostředí obce příznivější jak z pohledu estetického, tak z pohledu funkčního a 

bezpečného.  

 

Opatření 2.2.1: Realizovat aktivity související se životním prostředím 

Opatření obsahuje aktivity, které úzce souvisí se životním prostředím v obci, neboť se týkají jak 

odpadového hospodářství, tak protipovodňových opatření a problematiky péče o stromy. 

 

Postupně realizovat projekt Péče o stromy 

Obec Horní Maršov má vypracován projekt Péče o stromy, který zpracovala v roce 2014 společnost 

SAFE TREES s.r.o. Projekt definuje v rámci katastrálních území obce Horní Maršov celkem 22 ploch 

zeleně, na kterých se nalézá celkem 383 stromů. Každý strom je detailně popsán (druh dřeviny, průměr 

kmene, výška, stáří, zdravotní stav apod.) a u každého stromu je navržen druh úpravy, včetně její 

naléhavosti. 

Všechna ošetření stromů jsou pak navržena realizovat postupně ve 3 etapách dle naléhavosti a jsou 

definována následovně: 

➢ kácení  

➢ instalace či revize bezpečnostní vazby a/nebo s doporučením tahových zkoušek 

➢ ostatní ošetření 

 

Realizace aktivity tedy spočívá v postupném naplňování doporučení vyplývajících z daného projektu. 

 

Modernizovat Očistné centrum 

Očistné centrum se nachází v ulici Lipová č. p. 230. Současné prostory jsou pro rozvoj sběrného místa 

částečně omezené a bylo by vhodné je modernizovat. Konkrétně lze jmenovat např. fakt, že zde nejsou 

zabezpečeny odpovídající dopravní podmínky, které především souvisí s technickým stavem ploch. 

Úprava ploch by představovala více možností k zaparkování aut a nepochybně by došlo i ke zvýšení 

komfortu při odevzdávání odpadů svozovými auty, občany apod. 

 

Dokončit realizaci protipovodňových opatření 

Obec má výstražný protipovodňový systém s funkcí obecního rozhlasu a má zpracován i digitální 

povodňový plán. Celá řada zásadních protipovodňových opatření již byla v obci provedena. Realizace 

některých protipovodňových opatření však ještě uskutečněna nebyla a bylo by dobré je provést.  

Konkrétně se jedná o zkapacitnění mostního objektu poblíž budovy s č. p. 128 v ulici Promenáda a o 

stabilizaci hráze Albeřického rybníka.  

Realizace uvedených protipovodňových opatření povede i ke zvýšení bezpečnosti místních obyvatel a 

návštěvníků obce. 
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Opatření 2.2.2: Zlepšit stav kulturně-historických zajímavostí 

Smyslem opatření je postupně revitalizovat či obnovovat sakrální objekty a další kulturně-historické 

zajímavosti na území obce. 

 

Dokončit úpravy hřbitovního areálu a kostela Nanebevzetí Panny Marie 

Jak je již uvedeno v kap. 2.1.1.4 Základní historie obce a její vliv na současnost, renesanční Kostel 

Nanebevzetí Panny Marie je nejstarší stavební památkou východních Krkonoš. V nedávných letech se 

podařilo za přispění dotačních prostředků kostel zrekonstruovat. Některé úpravy jsou však ještě 

potřebné dodělat, což se týká nejenom samotného kostela, ale i okolního hřbitovního areálu. 

V uvedeném spočívá i realizace této aktivity. 

 

Rekonstruovat prvky drobné venkovní architektury 

Na území obce se nachází řada prvků drobné venkovní architektury. Zmínit lze např. křížky, sochy apod. 

Realizace aktivity spočívá v postupné rekonstrukci těchto prvků drobné venkovní architektury, aby byl 

zajištěn jejich optimální stav. 

 

Řešit pomník obětem první světové války 

Pomník věnovaný obětem první světové války se nachází nedaleko novogotického Kostela Nanebevzetí 

Panny Marie. Konkrétně je součástí parcely KN 101/5 (k. ú. Horní Maršov). Pomník je v havarijním 

stavu. Z toho důvodu je doporučeno pomník rekonstruovat, přičemž nejoptimálnější variantou je 

rekonstrukce formou výstavby nového pomníku.  
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3.2.3 Klíčová oblast rozvoje INFRASTRUKTURA 

 

INFRASTRUKTURA

Strategický cíl 3.1

Rozvíjet dopravní, technickou 
a bezpečnostní infrastrukturu

Zajistit rekonstrukci 
komunikací ve vlastnictví obce 
a jejich součástí a řešit posílení 

parkovacích kapacit

Opravit ulici Lukášova

Rekonstruovat 
a opravovat komunikace 
ve vlastnictví obce včetně 

jejich součástí

Rekonstruovat 
a opravovat mosty

Rozšířit parkovací 
plochy v obci

Zvýšit počet bezpečnostních prvků 
souvisejících s dopravou, 
dopravní infrastrukturou 

a všeobecně s bezpečností osob

Zrealizovat výstavbu 
přechodu pro pěší přes silnici 

II/296, Na Kopečku

Vybudovat chodník do 
Temného Dolu – I. a II. etapa

Instalovat bezpečnostní 
dopravní prvky

Zajistit bezbariérový přístup 
do veřejných objektů 

ve vlastnictví obce

Zkvalitnit technickou 
infrastrukturu

Rekonstruovat 
a rozšířit síť 
veřejného 
osvětlení

Dokončit 
odkanalizování 

obce

Strategický cíl 3.2

Rozvíjet stav infrastruktury související s bydlením 
a podpořit rozvoj dalších prvků infrastruktury

Zrealizovat aktivity 
vedoucí k rozšíření 

možností bydlení v obci

Rozšířit domovní 
a bytový fond obce 

formou výstavby 
nájemních bytových 

domů

Připravit pozemky 
pro stavbu rodinných 

domů

Zlepšit stav 
dalších prvků 
infrastruktury

Revitalizovat 
Bertholdovo 

náměstí

Vytvořit 
technické zázemí 

obce

Usilovat o zlepšení stavu 
nemovitostí, které nejsou 

ve vlastnictví obce

Maximálním možným 
způsobem se angažovat 

za účelem využití 
objektu zámku

Podpořit využití dalších 
současně nevyužitých 
objektů v soukromém 

vlastnictví
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Daná klíčová oblast rozvoje je zaměřena na rozvoj dopravní, technické a bezpečnostní infrastruktury, 

zajištění bezpečnosti a bezpečného provozu na pozemních komunikacích a též na zkvalitnění stavu a 

podpory rozšíření prvků infrastruktury souvisejících úzce s bydlením, jak stávajícím, tak potenciálním.  

 

Strategický cíl 3.1: Rozvíjet dopravní, technickou a bezpečnostní infrastrukturu 

Cíl je zaměřen na zlepšení dopravní infrastruktury, která souvisí především se stavem místních 

komunikací, s dopravou v klidu a s bezpečným pohybem všech účastníků silničního provozu, především 

pak chodců. Dále je cíl zaměřen i na technickou infrastrukturu. 

 

Opatření 3.1.1: Zajistit rekonstrukci komunikací ve vlastnictví obce a jejich součástí a řešit posílení 
parkovacích kapacit 

Aktivity tohoto opatření jsou zaměřeny na zdokonalení stavu komunikací ve vlastnictví obce a jejich 

součástí (chodníky apod.), jejichž technický stav je v mnoha případech nevyhovující. Zároveň je 

opatření zaměřeno i na tzv. dopravu v klidu, tj. na parkovací možnosti v obci. 

 

Opravit ulici Lukášova 

Ulice Lukášova vyúsťuje ze silnice II/296 poblíž budovy s č. p. 239 v místní části Horní Maršov a poblíž 

budovy s č. p. 119 zaúsťuje do ulice Josefa Tippelta. Místní komunikace procházející danou ulicí je ve 

špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci. V uvedeném spočívá i realizace této aktivity. 

 

Rekonstruovat a opravovat komunikace ve vlastnictví obce včetně jejich součástí 

Řada komunikací ve vlastnictví obce a jejich součástí je v současné době v dobrém stavu. Některým 

komunikacím a jejím součástem by naopak prospěla rekonstrukce. Vyjma ulice Lukášova zmíněné 

v předcházející aktivitě je samozřejmě nutné mít na paměti i další komunikace a jejich součásti, jejichž 

stav bude nevyhovující či se v průběhu času platnosti tohoto dokumentu zhorší a bude nutné je 

rekonstruovat. 

Obec má v současné době zpracován pasport místních komunikací, a tudíž disponuje přesnými 

informacemi, jako jsou délka a šířka komunikace či stav komunikace. Rekonstrukce se tedy bude odvíjet 

dle potřeb obce a hodnocení komunikací ve vlastnictví obce a jejích součástí v rámci pasportu místních 

komunikací.  

 

Rekonstruovat a opravovat mosty 

Mosty jsou nedílnou součástí dopravní infrastruktury. Vzhledem k tomu, že řada mostních konstrukcí 

je v nevyhovujícím stavu, je doporučeno zajistit jejich opravu. Jako v případě místních komunikací, i 

v případě mostních konstrukcí má obec zpracován pasport, a tudíž taktéž disponuje přesnými 

informacemi, jako jsou zatížitelnost mostních konstrukcí či jejich technický stav aj. Rekonstrukce se 

tedy bude odvíjet od tohoto mostní evidenčního systému. 

 



Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Strategická část 

Stránka 124 z 200 
 

Rozšířit parkovací plochy v obci 

Jak již bylo zmíněno v analytické části, v kap. 2.1.4.1 Dopravní infrastruktura, stav parkovacích ploch 

v obci je nedostatečný. I tato skutečnost podtrhuje fakt, že je obec spíše průjezdním místem, nikoli 

záchytným místem turistů. 

V současné době je možnost parkování na parkovišti u mostu (naproti penzionu Kneifel), 

na Bertholdově náměstí a dále je k dispozici podélné stání po obou stranách silnice II/296 na Třídě 

Josefa II. Dále jsou ještě v obci k dispozici další menší parkovací plochy např. u informačního centra 

Veselý výlet v Temném Dolu. 

Otázka parkovacích míst je pro obec více než důležitá. Možnou lokalitou, kde by mohla nová parkovací 

plocha vzniknout, je plocha poblíž objektu na Třídě Josefa II. s č. p. 227, tj. plocha přes Pilou Maršov. 

 

Opatření 3.1.2: Zvýšit počet bezpečnostních prvků souvisejících s dopravou, dopravní 
infrastrukturou a všeobecně s bezpečností osob 

Dané opatření je zaměřeno na zajištění bezpečného pohybu osob po pozemních komunikacích, dále 

na posílení počtu prvků, které v žádoucích místech napomáhají ke zpomalení dopravy či přispívají 

k lepší přehlednosti dopravy. Dále je zaměřeno i na řešení problematiky bezbariérovosti veřejných 

budov, které dostupný bezbariérový přístup prozatím nemají. Mezi cílové skupiny patří především 

chodci, maminky s kočárky a hendikepování spoluobčané. 

 

Zrealizovat výstavbu přechodu pro pěší přes silnici II/296, Na Kopečku 

Na jednání pracovní skupiny bylo konstatováno, že poblíž budovy s č. p. 174 v Horské ulici je významně 

postrádána existence přechodu pro chodce. Jedná se o lokalitu, kde je zvýšený počet osob 

přecházejících silnici II/296, neboť po pravé straně směrem na Pec pod Sněžkou je parkoviště a po levé 

straně ve stejném směru se nachází Hostinec Na Kopečku. Aby byla zvýšena bezpečnost osob, které 

v těchto místech přecházejí, je potřebné v místě vybudovat přechod pro chodce, v čemž spočívá i 

realizace této aktivity. 

 

Vybudovat chodník do Temného Dolu – I. a II. etapa 

Stávající síť chodníků v obci je poměrně široká – nacházejí se především podél silnice II/296 (hlavně v 

centru a v úsecích s větší zástavbou), dále lokálně podél některých místních komunikací.  

Úsekem, kde chodník chybí a jeho absence je z pohledu bezpečnosti zásadní, je úsek od budovy s č. p. 

69 až k budově s č. p. 81 v místní části Temný Důl. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice 

frekventovanou komunikaci, je vybudování chodníku velmi potřebné. Realizace aktivity spočívá 

v uskutečnění I. a II. etapy projektu. 
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Instalovat bezpečnostní dopravní prvky 

Bezpečnostní prvky, které napomáhají ke zpomalení dopravy, přispívají k její lepší přehlednosti a v 

konečném důsledku zvyšují bezpečnost na silnicích a místních komunikacích a podél nich. Jako příklad 

lze zmínit bezpečnostní prvky, které vznikly či byly instalovány podél silnice II/296. Je doporučeno 

nadále bezpečnostní prvky na území obce posilovat. 

Z různých typů bezpečnostních prvků lze jmenovat např. zpomalovací retardéry, dopravní zrcadla, 

dopravní značení, kamerový systém apod. 

V dotazníkovém šetření byly některé lokality zmíněny, kde by mohly být bezpečnostní prvky 

instalovány či posíleny. Zmíněno bylo např. umístění dopravního zrcadla v kopečku pod železářstvím, 

dále existence úsekového měření mezi Temným dolem až do míst poblíž Hostince Na Kopečku či 

omezení provozu vozidel do slepých údolí Albeřic a Lysečin. 

Dále nelze opomenout ani význam vybudování přechodů pro chodce přes silnici II/296, např. poblíž 

Hostince Na Kopečku (viz jiná aktivita v rámci tohoto opatření) apod. 

Umístění bezpečnostních prvků, které se týkají silnic II. a III. třídy, se bude odvíjet od dohody obce 

s organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje.  

Všeobecně se umístění nových bezpečnostních prvků bude odvíjet od komunikace s příslušným 

silničním správním úřadem (v tomto případě Městský úřad Trutnov, odbor výstavby) a orgánem Policie 

ČR. 

 

Zajistit bezbariérový přístup do veřejných objektů ve vlastnictví obce 

Daná aktivita se týká bezpečného pohybu tělesně postižených osob po obci a možností bezbariérového 

přístupu do veřejných objektů. Cílem je zpřístupnit takto postiženým osobám místa, která by jim za 

běžných okolností zůstala nepřístupná. Zejména jde o možnost překonávání schodů, vysokých 

obrubníků komunikací, případně dalších terénních překážek.  

Je doporučeno postupně zajišťovat bezbariérové nájezdy na chodníky v těch místech, kde ještě nejsou. 

Dále je doporučeno zajistit bezbariérové vstupy do veřejných budov, do kterých ještě nejsou. 

V současné době splňuje pravidla bezbariérovosti budova ZŠ a MŠ, budova tělocvičny a budova 

bývalého pečovatelského domu (budova s č. p. 97 v ulici Třída Josefa II.). Naproti tomu existují v obci 

veřejné budovy, kde v současné době bezbariérový přístup není a bylo by vhodné jej zajistit. Jedná se 

o budovu obecního úřadu a budovu bývalého soudu. 

  



Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Strategická část 

Stránka 126 z 200 
 

Opatření 3.1.3: Zkvalitnit technickou infrastrukturu 

Aktivity daného opatření jsou zaměřeny na zkvalitnění a efektivnější využívání sítí technické 

infrastruktury. 

 

Rekonstruovat a rozšířit síť veřejného osvětlení 

Z jednání se starostou obce vyplynulo, že na území obce má značné rezervy oblast veřejného osvětlení. 

Jedná se mnohdy o jeho špatný stav, nedostatečné či nefunkční veřejné osvětlení v některých 

lokalitách obce. Z toho důvodu je žádoucí uskutečnit komplexní revitalizaci sítě veřejného osvětlení 

v obci (např. provést výměnu stávajících sloupů veřejného osvětlení, případné doplnění sloupů 

s veřejným osvětlením do vytipovaných lokalit apod.).  

Dále je doporučeno podle potřeb obce i stávající síť veřejného osvětlení rozšiřovat (např. do lokalit 

s plánovanou novou zástavbou rodinných domů). 

 

Dokončit odkanalizování obce 

Tato aktivita je zaměřena na revizi stávající projektové dokumentace, která se týká odkanalizovaní obce 

a připravit závěrečnou etapu gravitační kanalizace v Temném Dole. Na Promenádě pak prověřit 

možnost odkanalizovat zbylé objekty rovněž gravitačně. 

Daný projekt je připraven k realizaci a je vydáno i pravomocné stavebné povolení na celý projekt. 

Vzhledem k nepřiměřené investiční náročnosti celé akce však nelze odhadovat, kdy se podaří 

odkanalizování dokončit. 

 

Strategický cíl 3.2: Rozvíjet stav infrastruktury související s bydlením a podpořit rozvoj 
dalších prvků infrastruktury 

Strategický cíl je zaměřen na podporu rozšíření prvků infrastruktury souvisejících úzce s bydlením na 

území obce Horní Maršov. Dále je cíl zaměřen na zlepšení některých dalších prvků infrastruktury. 

 

Opatření 3.2.1: Zrealizovat aktivity vedoucí k rozšíření možností bydlení v obci 

Smyslem tohoto opatření je podpora rozvoje bydlení v obci, konkrétně jak formou podpory výstavby 

nájemních bytových domů, tak formou zabezpečení různých potřebných činností, které jsou k úspěšné 

nové výstavbě rodinných domů potřebné. 

 

Rozšířit domovní a bytový fond obce formou výstavby nájemních bytových domů 

Na otázku v dotazníkovém šetření týkající se možnosti rozhodnout o využití obecních prostředků, by je 

většina respondentů přednostně využila na výstavbu nájemních bytů s dostupným nájemným (55 % 

všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). I na setkání pracovní skupiny bylo konstatováno, 

že obec má v plánu výstavbu dalších bytových domů, které budou ve vlastnictví obce, přičemž bytové 

jednotky budou mít dostupnou výši nájemného. V současné době je zpravidla nájemné velmi drahé, 
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pokud se jedná o soukromé ubytovatele. Aktivita tak spočívá v úsilí postavit nové bytové domy, což by 

v konečném důsledku mělo vést k získání nových obyvatel. 

 

Připravit pozemky pro stavbu rodinných domů 

Jak je již zmíněno v analytické části, v kap. 2.4.2 Návaznost na jiné strategické a územní dokumenty, 

Územní plán Horní Maršov nabyl účinnosti 30. 9. 2010. Plán situaci rozvojových ploch pro individuální 

výstavbu řešil pouze částečně, a tak mj. z toho důvodu bylo 21. 11. 2017 schváleno pořízení změny č. 

1. Díky této změně územního plánu došlo k nárůstu počtu parcel pro výstavbu rodinných domů. 

Tyto rozvojové plochy individuální bytové výstavby jsou pro obec velmi významné, neboť díky nim obec 

získává či může získat nové obyvatele. Aby je však obyvatelé mohli plně využívat, je nutné zabezpečit 

jejich zasíťování a dopravní zpřístupnění. 

Prvním krokem by mělo být vytvoření komplexní zastavovací studie, jak by mohly dané rozvojové 

plochy vypadat. Následně by se mělo jednat o zabezpečení přivedení vodovodní sítě, kanalizační sítě, 

elektrické sítě a podle potřeby i některých dalších sítí (např. internetové apod.) a o zabezpečení 

přístupových komunikací. Uvažovanými lokalitami jsou lokalita „Nad Slovany“ a lokalita „Nad 

nemocnicí“. 

 

Opatření 3.2.2: Zlepšit stav dalších prvků infrastruktury 

Dané opatření a jeho aktivity jsou zaměřeny na další prvky infrastruktury, konkrétně na revitalizaci 

Bertholdova náměstí a na vytvoření technického zázemí obce. 

 

Revitalizovat Bertholdovo náměstí 

Již v minulém strategickém dokumentu byla tato aktivita zmiňována a množstvím občanů i 

prioritizována. Byl zmiňován např. neutěšený stav, turisté lokalitu nevnímají jako centrum obce apod.  

Vzhledem k významnosti náměstí je doporučeno revitalizaci Bertholdova náměstí zrealizovat, přičemž 

charakter revitalizace by se měl odvíjet od návrhu specifikovaném v Územní studii centra Horního 

Maršova. 

 

Vytvořit technické zázemí obce 

Stávající technické zázemí obce není optimální a z toho důvodu je doporučeno vytvořit nové technické 

zázemí obce. Místo, kde by nové technické zázemí mělo vzniknout, je součástí Územní studie centra 

Horního Maršova. Dle této studie by nové technické zázemí mělo vzniknout v prostoru jižně od stávající 

budovy hasičské zbrojnice a přístup a příjezd by byl zajištěn průjezdem z ulice Czerninská. Díky realizaci 

této aktivity by došlo k vytvoření kvalitní základny pro technické služby obce – dostupnost parkování 

pro techniku, existence dílen a prostorů pro zaměstnance. 
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Opatření 3.2.3: Usilovat o zlepšení stavu nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví obce 

V rámci tohoto opatření jsou obsaženy aktivity, u kterých je role obce velmi omezená a spočívá 

v podstatě pouze v intenzivní komunikaci s vlastníky objektů, které se o své nemovitosti nestarají či je 

neudržují odpovídajícím způsobem, aby údržbu a stav svých pozemků či budov zlepšili. Díky zlepšení 

jejich stavu by se zlepšilo image obce v daných místech. 

 

Maximálním možným způsobem se angažovat za účelem využití objektu zámku 

Zámek (obrázek 17) je velmi významným objektem na území obce, který ovšem není v optimálním 

technickém stavu. V současné době je v soukromém vlastnictví, není využíván a veřejnosti není 

přístupný. Role obce je tak velmi omezená a její vliv na jeho využití je značně omezen. 

Je v zájmu jak obce samotné, tak jejích obyvatel, aby byl zámek využit vhodným způsobem a řešila se 

tak jeho neutěšená situace. Je doporučeno, aby se obec maximálním možným způsobem angažovala 

za účelem využití objektu zámku. 

 

Obrázek 17: Objekt zámku – stav k září 2020 

 
Zdroj: vlastní průzkum 

 

Podpořit využití dalších současně nevyužitých objektů v soukromém vlastnictví 

Smyslem této aktivity je podpora využití dalších současně nevyužitých objektů, které se nachází na 

území obce Horní Maršov, jsou v nevyhovujícím technickém stavu a jsou v soukromém vlastnictví. 

Z toho je patrné, že i v tomto případě je role obce velmi omezená. Je však v zájmu obce, aby tyto 

objekty byly využity optimálním způsobem. Jako příklad současně nevyužitého objektu v soukromém 

vlastnictví lze zmínit objekt bývalého pivovaru. 
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3.3 Podpora realizace Programu rozvoje 

Nezbytnou součástí PRO je zajištění jeho realizace. Bude stanovena osoba tzv. garant PRO, který bude 

zároveň jeho iniciátorem. Iniciátor bude koordinovat všechny činnosti spojené s realizací a 

aktualizacemi PRO.  

Dále bude stanoven časový harmonogram realizace jednotlivých aktivit a zároveň bude definováno, 

kde bude možné do PRO nahlédnout. 

Postupné sledování a vyhodnocování realizace PRO bude zajištěno prostřednictvím navržených 

monitorovacích indikátorů. Díky monitoringu, který by měl být prováděn pravidelně (nejlépe jednou 

za rok), bude patrné, zda se daří PRO naplňovat. 

Stanoven bude i způsob, forma a četnost aktualizace PRO. Výše uvedené skutečnosti budou detailně 

řešeny v následujících kapitolách PRO Horní Maršov na období let 2020-2025 (akční plán a 

implementační část). 
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4 Akční plán/Zásobník projektových záměrů 

Akční plán/zásobník projektů vychází ze strategické části a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty 

budou naplňovány příslušné cíle uvedené v PRO. Akční plán se zpracovává na období nejbližších 1–2 

let. Akční plán v podstatě představuje soubor konkrétních projektových záměrů a de facto konkretizuje 

jednotlivé rozvojové aktivity na nejbližší časové období113. Aktivity, které jsou naplánovány na pozdější 

období, jsou zařazeny do tzv. zásobníku projektových záměrů. 

U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být 

v souladu jak se strategickou částí, tak s připravovaným rozpočtem obce na následující rok. Projekty 

zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo musí mít zajištěn jiný, externí, zdroj 

financování. Pokud nebudou mít jednotlivé projekty zařazené do akčního plánu jednoznačně určen 

zdroj financování, budou z akčního plánu vyřazeny.  

Proces přípravy akčního plánu je proces dlouhodobý a opakovaný, který prostupuje celým 

programovým obdobím. Zpracování akčního plánu na následující kalendářní rok by mělo probíhat 

souběžně s přípravou rozpočtu obce. Vybrány jsou ty aktivity, které je možné z věcného, časového  

a finančního hlediska realizovat v následujícím roce či dvou. Přehled konkrétních aktivit, které byly 

výběrem zařazeny do akčního plánu pro následující rok, musí být schválen vedením obce. 

Důležité je zmínit i vyhodnocení daného akčního plánu, které by mělo být provedeno v prvním pololetí 

roku, který následuje po realizaci akčního plánu. V rámci vyhodnocení budou posouzeny jednotlivé 

projekty, zda se podařilo uskutečnit jejich realizaci, či nikoliv. Aktivity, které se nepodařilo realizovat, 

jsou zařazeny do akčního plánu na další rok, případně přesunuty do zásobníku projektů. 

 

Následující přehledová tabulka 41 znázorňuje, jak jsou jednotlivé aktivity v akčním plánu a zásobníku 

projektů podrobně specifikovány a které konkrétní informace obsahují.  

 

Rozdělení aktivit do akčního plánu a zásobníku projektových záměrů bude řešeno až po uskutečněném 

veřejném projednávání. 

  

 
 
113 Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2013): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo  
pro místní rozvoj České republiky, 70 s. 
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Tabulka 41: Specifikace jednotlivých aktivit v rámci akčního plánu a zásobníku projektových záměrů 

Název aktivity 

žadatel uvedení konkrétního žadatele 

partneři spolupracující a podílející se organizace/subjekty 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj obce popis, jak daná aktivita přispěje k rozvoji obce 

typ investiční/neinvestiční 

důležitost nízká/střední/vysoká 

předpokládané náklady odhadované potřebné finanční prostředky na realizaci 

předpokládané zdroje financování vlastní prostředky/krajské dotace/evropské dotace apod. 

vazby na strategické dokumenty 
výčet těchto dokumentů včetně uvedení prioritních os, specifických cílů 

apod. 

místo realizace konkrétní parcela/parcely/lokalita/lokality 

Předpokládaný časový harmonogram předpokládaný rok realizace 

odpovědnost za realizaci subjekty, které budou zajišťovat faktické naplňování aktivity 

stav připravenosti 
záměr/zpracovaná projektová dokumentace/vyhlášení výběrového 

řízení na zpracovatele apod. 

doplňující informace podle potřeby uvedeny další informace 

 

  



Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Akční plán/Zásobník projektových 
záměrů 

Stránka 132 z 200 
 

V rámci tabulek Akčního plánu/zásobníku projektových záměrů jsou používány následující zkratky: 

č. p. = číslo popisné 

DP = dotační program 

DSP = dokumentace pro stavební povolení 

EU = Evropská unie 

GŘ HZS = Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

IC = informační centrum 

IROP = Integrovaný regionální operační program 

JPO = Jednotka požární ochrany 

JSDH = Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KHK kraj = Královéhradecký kraj 

KN = katastr nemovitostí 

KRNAP = Krkonošský národní park 

k. ú. = katastrální území 

MAS = místní akční skupina 

MFČR = Ministerstvo financí České republiky 

MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj 

MO = Ministerstvo obrany 

MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu  

MŠ = mateřská škola 

MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MVČR = Ministerstvo vnitra České republiky 

MZe = Ministerstvo zemědělství 

MŽP = Ministerstvo životního prostředí 

NPŽP = Národní program Životní prostředí 

NSA = Národní sportovní agentura 

OP = operační program 

o. p. s. = obecně prospěšná společnost 

OP ŽP = Operační program Životní prostředí 

PD = projektová dokumentace 

PORV = Program obnovy a rozvoje venkova  

POV KHK = Program obnovy Královéhradeckého kraje 

PRO = Program rozvoje obce 

SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury 

SO = strategická oblast 

SOVK = Svazek obcí Východní Krkonoše 

SP = strategická priorita 

SS KHK = Správa silnic Královéhradeckého kraje 

StC = strategický cíl 

SÚS KHK = Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 

TJ = tělovýchovná jednota 

ÚPD = územně plánovací dokumentace 

z. s. = zapsaný spolek 

ZŠ = základní škola 

ŽP = životní prostředí 
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Vybudovat a udržovat běžkařský okruh včetně doprovodného zázemí 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři 
zájmové spolky v obci 

podnikatelské subjekty 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zvýšení variability volnočasových aktivit pro obyvatele i návštěvníky obce 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

v řádu stovek tisíc Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

dotační programy Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro 
zdravý život populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a 
volnočasových aktivit v kraji) 

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 
– 2020 (SO 1: Infrastruktura cestovního ruchu, StC: Pestrá, kvalitní a 
konkurenceschopná infrastruktura cestovního ruchu v Královéhradeckém 
kraji, Opatření 1.3: Budování a modernizace infrastruktury pro sport, volný 
čas a rekreaci) 

Místo realizace okolí Albeřického rybníka 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2022 + 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1, 2, 3 
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Vytipovat a podle potřeby realizovat místa vhodná ke koupání 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři 
Královéhradecký kraj 

MŠMT 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

existence možnosti koupání na území obce 

zvýšení variability dostupných volnočasových aktivit i pro potřeby cestovního 
ruchu 

Typ investiční 

Důležitost nízká 

Předpokládané 
náklady 

v řádu stovek tis. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

vlastní prostředky 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1: 
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál 
cestovního ruchu, Opatření 1.3.2: Rozvoj a modernizace infrastruktury 
cestovního ruchu a SP 2: Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: 
Odpovídající podmínky pro zdravý život populace, Opatření 2.1.3: Posílení 
rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji) 

Místo realizace Maršov III 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2022 a dále 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1, 2 
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Podporovat výstavbu lanové dráhy a sjezdovky na "Reissovy domky" 

Žadatel soukromý investor 

Partneři 

Obec Horní Maršov 

podnikatelské subjekty 

Správa KRNAP 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

vybudování moderní infrastruktury pro sjezdové lyžování včetně zázemí. 
Napojení na běžeckou magistrálu 

podpora podnikatelských aktivit a zaměstnanosti v regionu. Významná 
podpora aktivního cestovního ruchu a zvýšení variability volnočasových 
aktivit 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

v řádu desítek mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

prostředky soukromého investora 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1: 
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál 
cestovního ruchu, Opatření 1.3.2: Rozvoj a modernizace infrastruktury 
cestovního ruchu) 

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 
– 2020 (SO 1: Infrastruktura cestovního ruchu, StC: Pestrá, kvalitní a 
konkurenceschopná infrastruktura cestovního ruchu v Královéhradeckém 
kraji, Opatření 1.3: Budování a modernizace infrastruktury pro sport, volný 
čas a rekreaci) 

Místo realizace svah Horní Maršov – Reissovy domky 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období s předpokladem přesahu do dalšího 

Odpovědnost  
za realizaci 

silný soukromý investor 

Stav připravenosti ÚPD 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1, 2, 3 
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Zajistit větší propagaci obce a pořádaných akcí  

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři 

IC širokého okolí obce 

Místní akční skupina Krkonoše, z. s. 

Svazek obcí Východní Krkonoše 

Destinační společnost pro oblast SOVK 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zvýšení povědomí o obci, zvýšení počtu návštěvníků, rozvoj pracovních míst 
v obci, karta hosta v návaznosti na výběr poplatků atd. 

Typ neinvestiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

do 300 tis. Kč/rok 

Předpokládané 
zdroje financování 

vlastní prostředky 

dotační programy Královéhradeckého kraje 

MMR – DP Marketingové aktivity v cestovním ruchu či DP Rozvoj základní a 
doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1: 
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál 
cestovního ruchu, Opatření 1.3.1: Zkvalitňování marketingu, organizace a 
institucionální podpory cestovního ruchu) 

Místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2022-2025 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov, SOVK + Destinační společnost, MAS 

Stav připravenosti v realizaci – karta hosta a destinační společnost v přípravě 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1 
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Podporovat spolkovou činnost v obci 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři 
zájmové spolky v obci 

neziskové organizace 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

podpora aktivních neziskových organizací a spolků, které svou činností 
přispívají k aktivnímu trávení volného času 

Typ neinvestiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

cca 250 tis. Kč/rok 

Předpokládané 
zdroje financování 

dotační programy Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.3: Vysoká úroveň kultury a 
trávení volného času, Opatření 2.3.1: Rozvoj živé kultury a místního 
kulturního života) 

Místo realizace není vázáno na konkrétní místo realizace 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2020-2025 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti v realizaci 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1 
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Propagovat aktivity šetrného udržitelného turistického ruchu 

Žadatel Obec Horní Maršov, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 

Partneři některé zájmové spolky, provozovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

aktivity šetrné k životnímu prostředí 

zajímavé inovativní aktivity pro návštěvníky obce 

Typ neinvestiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

v řádu desítek tis. Kč/rok 

Předpokládané 
zdroje financování 

vlastní prostředky 

prostředky Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1: 
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál 
cestovního ruchu, Opatření 1.3.3: Zajištění lidských zdrojů a rozvoj služeb v 
cestovním ruchu) 

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 
– 2020 (SO 2: Tvorba turistické nabídky a její propagace, StC: Atraktivní 
turistická nabídka, moderní propagace a dobrá image Královéhradeckého 
kraje jako destinace cestovního ruchu, Opatření 2.4: Budování image regionů 
a propagace turistické nabídky) 

Místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období 

Odpovědnost  
za realizaci 

vedení obce Horní Maršov, Středisko ekologické výchovy SEVER Horní 
Maršov, o.p.s. 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1 
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Revitalizovat sportovní a rekreační areál u ZŠ 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři 
ZŠ a MŠ Horní Maršov 

zájmové spolky v obci 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

revitalizace stávajícího areálu včetně realizace nových aktivit (in-line dráha, 
lezecká stěna atd. 

v době školního vyučování využití žáky ZŠ a MŠ a v odpoledních hodinách k 
dispozici široké veřejnosti 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

20 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV – DT 
Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

DP KHK kraje – POV KHK  

vlastní zdroje obce 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro 
zdravý život populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a 
volnočasových aktivit v kraji) 

Místo realizace 
sportovní a rekreační areál u ZŠ a MŠ 

parcela KN 598 (k. ú. Horní Maršov) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2024+ 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti 
vypracována PD ve stupni DSP 

vydáno stavební povolení 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1, 2, 3 
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Dobudovat sportovní zázemí v areálu fotbalového hřiště 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři TJ Jiskra Horní Maršov, spolek 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zabezpečení odpovídající kvality zázemí fotbalového hřiště, rozšíření 
možností sportovního vyžití v obci, podpora posilování sociální soudržnosti 
obyvatel 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek mil. Kč  

Předpokládané 
zdroje financování 

NSA – Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 

vlastní zdroje obce 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro 
zdravý život populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a 
volnočasových aktivit v kraji) 

Místo realizace parcely KN st. 212, KN 108/1 (oboje v k. ú. Horní Maršov) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2025 s přesahem do dalšího programového období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov a TJ Jiskra Horní Maršov, spolek 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1, 2, 3 
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Provést terénní úpravy pro potřeby vzniku bikeparku – pumptracku 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři Správa KRNAP 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zvýšení variability volnočasových aktivit pro obyvatele i návštěvníky obce 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

do 2 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro 
zdravý život populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a 
volnočasových aktivit v kraji) 

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 
– 2020 (SO 1: Infrastruktura cestovního ruchu, StC: Pestrá, kvalitní a 
konkurenceschopná infrastruktura cestovního ruchu v Královéhradeckém 
kraji, Opatření 1.3: Budování a modernizace infrastruktury pro sport, volný 
čas a rekreaci) 

Místo realizace parcela KN 138/1 (k. ú. Temný Důl) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2023 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1, 2, 3 
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Postupně realizovat aktivity z Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři zájmové spolky působící v obci, ZŠ a MŠ Horní Maršov 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

podpora aktivního trávení volného času obyvatel i návštěvníků obce 

zvýšení variability volnočasových aktivit pro obyvatele i návštěvníky obce 

Typ investiční i neinvestiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

budou se odvíjet od charakteru daných opatření v Koncepci 

Předpokládané 
zdroje financování 

NSA – Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro 
zdravý život populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a 
volnočasových aktivit v kraji) 

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 
– 2020 (SO 1: Infrastruktura cestovního ruchu, StC: Pestrá, kvalitní a 
konkurenceschopná infrastruktura cestovního ruchu v Královéhradeckém 
kraji, Opatření 1.3: Budování a modernizace infrastruktury pro sport, volný 
čas a rekreaci) 

Místo realizace území obce Horní Maršov 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov, TJ Jiskra Horní Maršov, spolek 

Stav připravenosti odvíjí se od charakteru daných opatření v Koncepci 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1, 2, 3 
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Vybudovat pěší promenádu podél řeky, včetně lávky u Tendry 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři zájmové spolky v obci 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zajištění bezpečné a ekologické dopravy do zaměstnání, škol a za 
volnočasovými aktivitami 

zvýšení variability volnočasových aktivit pro obyvatele i návštěvníky obce. 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

17 mil. Kč 

(6 mil. Kč promenáda, 11 mil. lávka) 

(orientační dle DSP) 

Předpokládané 
zdroje financování 

EU – OP INTERREG ČR-PR 2014-2020, OP INTERREG EUROPE 2014-2020 

dotační programy Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1: 
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál 
cestovního ruchu, Opatření 1.3.2: Rozvoj a modernizace infrastruktury 
cestovního ruchu) 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: 
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 
a dostupné regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů 
kraje a přeshraniční dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy a Opatření 
3.1.3: Rozvoj udržitelné dopravy a čisté mobility) 

Místo realizace 

I. část - 509 m – začátek trasy za mostem v Maršově III, konec před mostem 
u Očistného centra v Horním Maršově 

II. část - 88 m – začátek za mostem u Očistného centra v Horním Maršově, 
konec lávka přes náhon 

III. část - 105 m – začátek za náhonem, konec za splavem s napojením na 
místní komunikaci 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2022 + 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti 
Promenáda – DSP – vydáno stavební povolení 

Lávka – DSP, vydáno stavební povolení 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1, 2, 3 
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Zrealizovat projekt "Soutok" 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři zájmové spolky v obci, široká veřejnost 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

vytvoření kvalitního, příjemného veřejného prostoru, který by sloužil jako 
vzor pro nový směr obce, realizace urbanistických změn v souladu s 
plánovacími cíli Územní studie centrální části obce 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 skrze MAS 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro 
zdravý život populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a 
volnočasových aktivit v kraji) 

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 
– 2020 (SO 1: Infrastruktura cestovního ruchu, StC: Pestrá, kvalitní a 
konkurenceschopná infrastruktura cestovního ruchu v Královéhradeckém 
kraji, Opatření 1.3: Budování a modernizace infrastruktury pro sport, volný 
čas a rekreaci) 

Místo realizace nábřeží řeky Úpy, břehů Lysečinského potoka poblíž centra obce 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2023-2025 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti zpracován ideový koncept 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1, 2, 3 
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Zrealizovat projekt "Procházka Lysečiny" 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři zájmové spolky v obci 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

rozšíření možností trávení volného času v obci  

Typ investiční 

Důležitost nízká 

Předpokládané 
náklady 

okolo 5 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 skrze MAS 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro 
zdravý život populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a 
volnočasových aktivit v kraji) 

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 
– 2020 (SO 1: Infrastruktura cestovního ruchu, StC: Pestrá, kvalitní a 
konkurenceschopná infrastruktura cestovního ruchu v Královéhradeckém 
kraji, Opatření 1.3: Budování a modernizace infrastruktury pro sport, volný 
čas a rekreaci) 

Místo realizace místní části obce Dolní Lysečiny a Horní Lysečiny 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2025 s přesahem do dalšího programového období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti studie 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1, 2, 3 
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Vytvářet a realizovat prvky šetrného udržitelného turistického ruchu 

Žadatel 
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s., Paměť Krkonoš, z. 
ú., další zájmové spolky 

Partneři Obec Horní Maršov 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

rozšíření možností trávení volného času pro obyvatele obce, návštěvníky a 
turisty obce 

Typ investiční i neinvestiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

budou se odvíjet od charakteru jednotlivých prvků šetrného udržitelného 
turistického ruchu 

Předpokládané 
zdroje financování 

prostředky Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 

prostředky ústavu Paměť Krkonoš, z. ú. 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1: 
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál 
cestovního ruchu, Opatření 1.3.3: Zajištění lidských zdrojů a rozvoj služeb v 
cestovním ruchu) 

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 
– 2020 (SO 2: Tvorba turistické nabídky a její propagace, StC: Atraktivní 
turistická nabídka, moderní propagace a dobrá image Královéhradeckého 
kraje jako destinace cestovního ruchu, Opatření 2.4: Budování image regionů 
a propagace turistické nabídky) 

Místo realizace území obce Horní Maršov 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 

Paměť Krkonoš, z. ú. 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1 
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Rekonstruovat a modernizovat hlavní budovu ZŠ a MŠ Horní Maršov 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři ZŠ a MŠ Horní Maršov 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

energetické úspory, půdní vestavba, učebny, střecha budovy, plášť 

zabezpečení odpovídajícího stavu budovy ZŠ a MŠ 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek či nižších desítek mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV – DT 
– Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: 
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.2: Rozvinutá ICT infrastruktura 
pro digitální společnost, Opatření 3.2.2: Zlepšení ICT vybavení a konektivity ve 
veřejných institucích a StC 3.3: Efektivně využívané energetické zdroje, 
Opatření 3.3.2: Zvýšení energetických úspor) 

Místo realizace parcela KN st. 365 (k. ú. Horní Maršov) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2025 s přesahem do dalšího programového období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Vybudovat venkovní učebnu v areálu ZŠ 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři ZŠ a MŠ Horní Maršov 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zvyšování environmentální gramotnosti žáků, navazování a rozvíjení 
spolupráce ZŠ s ostatními subjekty ekologické výchovy, inovace ve vzdělávání 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

2 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 

vlastní zdroje obce 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1: 
Konkurenceschopný region, StC 1.2: Kvalifikované lidské zdroje a kvalitní 
vzdělávání, Opatření 1.2.1: Zvýšení výsledků vzdělávacího systému v 
návaznosti na potřebné kompetence) 

Místo realizace parcela KN 594 (k. ú. Horní Maršov) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2023-2025 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov a ZŠ a MŠ Horní Maršov 

Stav připravenosti projektová dokumentace – vydáno stavební povolení 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Zrealizovat projekt vzniku obecního domu a víceúčelového kulturního střediska 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři MMR, KHK kraj 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

vytvoření důstojného kulturního zázemí pro obyvatele obce 

významný objekt z pohledu cestovního ruchu 

rozšíření spektra poskytovaných služeb v obci 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek až desítek mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.3: Vysoká úroveň kultury a 
trávení volného času, Opatření 2.3.1: Rozvoj živé kultury a místního 
kulturního života) 

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 
– 2020 (SO 1: Infrastruktura cestovního ruchu, StC: Pestrá, kvalitní a 
konkurenceschopná infrastruktura cestovního ruchu v Královéhradeckém 
kraji, Opatření 1.3: Budování a modernizace infrastruktury pro sport, volný 
čas a rekreaci) 

Místo realizace parcela KN st. 15/1 (k. ú. Horní Maršov) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2025 s přesahem do dalšího programového období 

Odpovědnost  
za realizaci Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 1, 2, 3 
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Zrealizovat výstavbu budovy hasičské zbrojnice 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři JSDH Horní Maršov 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zajištění vyšší odolnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Horní Maršov 

vyšší bezpečnost obyvatel obce a okolí 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

okolo 30 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MVČR skrze GŘ HZS 

DP KHK kraje – Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi  
v Královéhradeckém kraji 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: 
Vyvážený rozvoj a správa území, StC 5.2: Efektivní a transparentní veřejná 
správa a krizové řízení kraje, Opatření 5.2.2: Podpora krizového řízení a 
integrovaného záchranného systému) 

Místo realizace 
ulice Czerninská 136, Horní Maršov 

parcela KN st. 187 a KN 41/1 (oboje v k. ú. Horní Maršov) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2023-2025 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Podporovat další rozvoj eGovernmentu 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři MMR, KHK kraj 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zvýšení efektivnosti poskytování služeb občanům, zlepšení komunikace mezi 
orgány veřejné správy a občany 

Typ investiční i neinvestiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

budou se odvíjet od charakteru nových služeb v oblasti eGovernmentu 

Předpokládané 
zdroje financování 

dotace z KHK kraje v období 2021-2027 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: 
Vyvážený rozvoj a správa území, StC 5.2: Efektivní a transparentní veřejná 
správa a krizové řízení kraje, Opatření 5.2.1: Podpora zavádění řízení a 
plánování ve veřejné správě) 

Místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2 
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Zavést diskuzní platformu za účelem zlepšení spolupráce obce s podnikateli 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři 
podnikatelské subjekty 

KHK kraj 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zlepšení vztahů mezi vedením obce a podnikatelskými subjekty, lepší 
spolupráce a komunikace 

Typ neinvestiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

do 10 tis. Kč/rok 

Předpokládané 
zdroje financování 

vlastní prostředky 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: 
Vyvážený rozvoj a správa území, StC 5.3: Koordinované plánování a vysoká 
míra spolupráce, Opatření 5.3.1: Efektivní provázání a využívání strategického 
a územního plánování) 

Místo realizace není vázáno na konkrétní místo 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období 

Odpovědnost  
za realizaci 

vedení obce Horní Maršov, podnikatelské subjekty 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2 
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Postupně realizovat projekt Péče o stromy 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři 
MŽP 

Správa KRNAP 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zlepšení stavu ploch veřejné zeleně v obci 

Typ neinvestiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

v řádu stovek tis. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

vlastní zdroje 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 4: 
Kvalitní a čisté životní prostředí, StC 4.1: Biodiverzita a ochrana přírody a 
krajiny, Opatření 4.1.3: Sídelní zeleň a zelená infrastruktura) 

Místo realizace 22 ploch zeleně definovaných v projektu Péče o stromy 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti projekt "Péče o stromy" 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2 
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Modernizovat Očistné centrum 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři 
MŽP 

Královéhradecký kraj 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zabezpečení odpovídajícího technického stavu ploch Očistného centra, 
zabezpečení odpovídajících dopravních podmínek 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

2 mil. Kč + 

Předpokládané 
zdroje financování 

EU – OP ŽP  

dotační programy Královéhradeckého kraje  

vlastní zdroje 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 4: 
Kvalitní a čisté životní prostředí, StC 4.3: Eliminace negativních dopadů 
činností člověka na životní prostředí, Opatření 4.3.1: Efektivní a ekologické 
odpadové hospodářství) 

Místo realizace 
Očistné centrum Horní Maršov, Lipová 230 

parcely KN st. 117, KN 17/1 a KN 17/3 (vše v k. ú. Maršov III) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2025 s přesahem do dalšího programového období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Dokončit realizaci protipovodňových opatření 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři 

Správa KRNAP 

Královéhradecký kraj 

MŽP 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zkapacitnění mostního objektu a stabilizace hráze Albeřického rybníka 

zvýšení bezpečnosti obyvatel obce i návštěvníků 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

10 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – OP ŽP 2021-2027 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: 
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 
a dostupné regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů 
kraje a přeshraniční dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy a SP 4: Kvalitní 
a čisté životní prostředí, StC 4.2: Šetrné a odpovědné udržitelné hospodaření, 
Opatření 4.2.1: Ochrana proti povodním a vlivu nadměrného sucha) 

Místo realizace povodí Albeřického potoka 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2022+ 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti zpracována PD a na most vydáno stavební povolení 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Dokončit úpravy hřbitovního areálu a kostela Nanebevzetí Panny Marie 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zabezpečení odpovídajícího stavu hřbitovního areálu a kostela NNPM 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

DP MZe – program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 skrze MAS (v případě kostela) 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.3: Vysoká úroveň kultury a 
trávení volného času, Opatření 2.3.2: Péče o kulturně-historické dědictví 
regionu, rozvoj paměťových institucí a dalších kulturních zařízení) 

Místo realizace parcely KN st. 1 a KN 1 (oboje v k. ú. Maršov III) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2025 s přesahem do dalšího programového období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr, majetkoprávní jednání 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Rekonstruovat prvky drobné venkovní architektury 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři zájmové spolky v obci 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zabezpečení odpovídajícího stavu prvků drobné venkovní architektury 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

do 2 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

DP MZe – program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 skrze MAS (za předpokladu, že se bude 
jednat o nemovitou kulturní památku) 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.3: Vysoká úroveň kultury a 
trávení volného času, Opatření 2.3.2: Péče o kulturně-historické dědictví 
regionu, rozvoj paměťových institucí a dalších kulturních zařízení) 

Místo realizace území obce Horní Maršov 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Řešit pomník obětem první světové války 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři zájmové spolky v obci 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zabezpečení odpovídajícího stavu pomníku 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

okolo 1 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP KHK kraje – POV KHK 

DP MO 

vlastní zdroje obce 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.3: Vysoká úroveň kultury a 
trávení volného času, Opatření 2.3.2: Péče o kulturně-historické dědictví 
regionu, rozvoj paměťových institucí a dalších kulturních zařízení) 

Místo realizace parcela KN 101/5 (k. ú. Horní Maršov) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2023-2025 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti restaurátorský záměr, vyhledávání relevantních grantů 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Opravit ulici Lukášova 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři MMR, KHK kraj 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zkvalitnění dopravní infrastruktury na území obce 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 skrze MAS (pouze jako doplňková aktivita) 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: 
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 
a dostupné regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů 
kraje a přeshraniční dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy) 

Místo realizace parcela KN 556 (k. ú. Horní Maršov) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2023-2025 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti zpracovaná projektová dokumentace 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 3 
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Rekonstruovat a opravovat komunikace ve vlastnictví obce včetně jejich součástí 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři MMR, KHK kraj 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zkvalitnění dopravní infrastruktury na území obce 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč/akce 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

SFDI – program Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 skrze MAS 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: 
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 
a dostupné regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů 
kraje a přeshraniční dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy) 

Místo realizace viz dokument „Pasport místních komunikací“ 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti zpracován a pravidelně aktualizován pasport – dle naléhavosti PD 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 3 

  



Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Akční plán/Zásobník projektových 
záměrů 

Stránka 161 z 200 
 

Rekonstruovat a opravovat mosty 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři MMR, KHK kraj 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zkvalitnění dopravní infrastruktury na území obce 

zajištění odpovídajícího stavu mostků a propustků 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

20 000 000,00 Kč + 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 skrze MAS (pouze jako doplňková aktivita) 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: 
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 
a dostupné regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů 
kraje a přeshraniční dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy) 

Místo realizace viz dokument "Mostní evidenční systém" 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2022+ 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti zpracován a pravidelně aktualizován pasport – dle naléhavosti PD 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 3 
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Rozšířit parkovací plochy v obci 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři Královéhradecký kraj 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšení podmínek pro dopravu v klidu 

větší množství dostupných parkovacích míst v obci 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

5 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

dotační programy Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

externí zdroje – úvěr 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: 
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 
a dostupné regiony, Opatření 3.1.3: Rozvoj udržitelné dopravy a čisté 
mobility) 

Místo realizace plocha před objektem „Pila Horní Maršov“ 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2023-2025 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 3 
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Zrealizovat výstavbu přechodu pro pěší přes silnici II/296, Na Kopečku 

Žadatel SS KHK 

Partneři Obec Horní Maršov, SÚS KHK 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zvýšení bezpečnosti chodců 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

2 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

SFDI – program Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků 

DP KHK kraje – POV KHK 

prostředky KHK kraje 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 skrze MAS 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: 
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 
a dostupné regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů 
kraje a přeshraniční dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy) 

Místo realizace parcela KN 774/4 (k. ú. Maršov III) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2023-2025 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov, SS KHK 

Stav připravenosti zpracována projektová dokumentace 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 3 
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Vybudovat chodník do Temného Dolu – I. a II. etapa 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři Královéhradecký kraj 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zkvalitnění dopravní infrastruktury a bezpečný pohyb chodců po pozemních 
komunikacích 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

okolo 11 mil Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

SFDI – program Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků 

dotační programy Královéhradeckého kraje 

vlastní prostředky 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: 
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 
a dostupné regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů 
kraje a přeshraniční dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy a Opatření 
3.1.3: Rozvoj udržitelné dopravy a čisté mobility) 

Místo realizace 
úsek podél silnice II/296 po autobusovou zastávku „Horní Maršov, Temný Důl, 
Veselý výlet“ 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2023-2025 – I. etapa, další programové období – II. etapa 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti vypracována PD ve stupni DSP 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Instalovat bezpečnostní dopravní prvky 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři 

SS KHK a SÚS HK 

Královéhradecký kraj 

Dopravní inspektorát Trutnov 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zvýšení bezpečnosti dopravy na vybraných úsecích 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

1 500 tis. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

EU – IROP 2014-2020 

SFDI – program Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků 

vlastní prostředky 

předpoklad: EU – IROP 2021-2027 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: 
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura 
a dostupné regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů 
kraje a přeshraniční dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy) 

Místo realizace 

1) zpomalovací prahy – není vázáno na konkrétní místo realizace 

2) kamery úsekového měření – Třída Josefa II. 

3) dopravní zrcadla – není vázáno na konkrétní místo realizace 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr, částečně v realizaci 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 3 
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Zajistit bezbariérový přístup do veřejných objektů ve vlastnictví obce 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři SFDI, MMR 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

rozšíření počtu veřejných budov a budov občanské vybavenosti s dostupným 
bezbariérovým přístupem 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

SFDI – program Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků 

DP MMR – Podpora pro odstraňování bariér v budovách 

vlastní prostředky 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.2: Sociální stabilita a soudržnost 
společnosti, Opatření 2.2.1: Podpora seniorů, aktivního stárnutí, rodin a 
mezigeneračního soužití a SP 3: Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: 
Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení 
dopravní dostupnosti regionů kraje a přeshraniční dostupnosti včetně 
bezpečnosti dopravy a Opatření 3.1.3: Rozvoj udržitelné dopravy a čisté 
mobility) 

Místo realizace 

Bertholdovo náměstí č. p. 102 a č. p. 98 

parcely KN st. 130 a st. 15/1 (oboje v k. ú. Horní Maršov) 

další lokality na území obce dle potřeby 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2021-2025 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti záměr, částečně v realizaci 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Rekonstruovat a rozšířit síť veřejného osvětlení 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři MŽP, KHK kraj, MPO 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zabezpečení optimálního stavu sítě veřejného osvětlení 

zajištění existence sítě veřejného osvětlení v lokalitě, kde prozatím chybí 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

10 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

MŽP – NPŽP – Výzva Podpora obcí v národních parcích 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: 
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.3: Efektivně využívané 
energetické zdroje, Opatření 3.3.2: Zvýšení energetických úspor) 

Místo realizace území obce Horní Maršov 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2024 + 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti práce na projektové dokumentaci 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 3 
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Dokončit odkanalizování obce 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři MZe, KHK kraj 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zajištění existence kanalizace v žádoucích lokalitách 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

v řádu jednotek mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MZe – Program Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů 
a kanalizací II 

DP KHK kraje – Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a 
odvádění odpadních vod 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

předpoklad: EU – OP ŽP 2021-2027 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 4: 
Kvalitní a čisté životní prostředí, StC 4.3: Eliminace negativních dopadů 
činností člověka na životní prostředí, Opatření 4.3.5: Výstavba a modernizace 
vodovodní a kanalizační infrastruktury) 

Místo realizace Temný Důl, Promenáda 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

vzhledem k nepřiměřené investiční náročnosti – neurčitý termín 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti vydáno pravomocné stavebné povolení 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 3 
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Rozšířit domovní a bytový fond obce formou výstavby nájemních bytových domů 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři komise stavební, životního prostředí, pro rozvoj obce a projekty EU 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

zisk nových obyvatel 

dostupná výše nájemného pro zájemce o bydlení v obci 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

v řádu desítek mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

vlastní zdroje obce, národní programy ČR 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: 
Zdravá, stabilní a soudržná společnost, StC 2.2: Sociální stabilita a soudržnost 
společnosti, Opatření 2.2.3: Podpora rozvoje dostupného a sociálního bydlení 
a navazujících služeb v kraji) 

Místo realizace prostor za radnicí 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2025 s přesahem do dalšího programového období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti územní studie 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Připravit pozemky pro stavbu rodinných domů 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři MMR 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

vytvoření komplexní zastavovací studie, jak by mohly dané rozvojové plochy 
vypadat 

zvýšení počtu rozvojových ploch pro individuální výstavbu 

Typ 

neinvestiční – vytvoření komplexní zastavovací studie 

investiční – případné zabezpečení sítí technické infrastruktury a zabezpečení 
přístupových komunikací 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

v řádu nižších desítek mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora bydlení, podprogram Technická infrastruktura 

vlastní prostředky 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: 
Vyvážený rozvoj a správa území, StC 5.3: Koordinované plánování a vysoká 
míra spolupráce, Opatření 5.3.1: Efektivní provázání a využívání strategického 
a územního plánování) 

Místo realizace Lokality „Nad Slovany“ a „Nad nemocnicí“ 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2022+ 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti vymezeno v ÚPD 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 3 
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Revitalizovat Bertholdovo náměstí 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři MMR, MFČR, KHK kraj 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

vytvoření moderního a reprezentativního centra obce 

Typ investiční 

Důležitost vysoká 

Předpokládané 
náklady 

5 mil Kč + 

Předpokládané 
zdroje financování 

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram PORV 

DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a 
občanské vybavenosti 

DP KHK kraje – POV KHK 

vlastní zdroje obce 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: 
Vyvážený rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení 
regionálních specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových 
regionů, venkova, periferií a specifických oblastí) 

Místo realizace Bertholdovo náměstí 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2023-2025 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti územní studie 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 3 
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Vytvořit technické zázemí obce 

Žadatel Obec Horní Maršov 

Partneři komise stavební, životního prostředí, pro rozvoj obce a projekty EU 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

vytvoření kvalitní základny pro technické služby obce – parkování techniky, 
dílny, prostory pro zaměstnance 

Typ investiční 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

15 mil. Kč 

Předpokládané 
zdroje financování 

vlastní zdroje obce 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: 
Vyvážený rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení 
regionálních specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových 
regionů, venkova, periferií a specifických oblastí) 

Místo realizace prostor mezi Bertholdovým náměstím, Czerninskou ulicí a třídou Josefa II. 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

2025 s přesahem do dalšího programového období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zastupitelstvo obce Horní Maršov 

Stav připravenosti územní studie 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Maximálním možným způsobem se angažovat za účelem využití objektu zámku 

Žadatel 

Zámek Horní Maršov s.r.o. 

Obec Horní Maršov pouze v případě rozhodnutí obce, že by objekt zámku 
koupila 

Partneři 
soukromé subjekty 

Obec Horní Maršov 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

využití současně nevyužitých objektů v soukromém vlastnictví 

Typ 
neinvestiční – jednání se soukromým majitelem 

investiční pouze v případě rozhodnutí obce, že by objekt zámku koupila 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

z pohledu obce zanedbatelné 

v řádu jednotek mil. Kč pouze v případě rozhodnutí obce, že by objekt zámku 
koupila 

Předpokládané 
zdroje financování 

zdroje společnosti Zámek Horní Maršov s.r.o. 

vlastní zdroje obce (pouze v případě rozhodnutí obce, že by objekt zámku 
koupila) 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1: 
Konkurenceschopný region, StC 1.1: Znalostní ekonomika a prostředí pro 
rozvoj podnikání, Opatření 1.1.2: Vytváření zázemí a podmínek pro rozvoj 
podnikání) 

Místo realizace objekt zámku (Czerninská č. p. 1) 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období 

Odpovědnost  
za realizaci 

Zámek Horní Maršov s.r.o. 

Obec Horní Maršov pouze v případě rozhodnutí obce, že by objekt zámku 
koupila 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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Podpořit využití dalších současně nevyužitých objektů v soukromém vlastnictví 

Žadatel 

soukromé subjekty 

Obec Horní Maršov pouze v případě rozhodnutí obce, že by některý objekt 
koupila 

Partneři 
soukromé subjekty 

Obec Horní Maršov 

Zdůvodnění a přínos 
pro rozvoj obce 

využití dalších současně nevyužitých objektů v soukromém vlastnictví 

Typ 
neinvestiční – jednání se soukromými majiteli 

investiční pouze v případě rozhodnutí obce, že by některý objekt koupila 

Důležitost střední 

Předpokládané 
náklady 

z pohledu obce zanedbatelné 

v řádu jednotek mil. Kč pouze v případě rozhodnutí obce, že by některý objekt 
koupila 

Předpokládané 
zdroje financování 

zdroje soukromých subjektů 

vlastní zdroje obce (pouze v případě rozhodnutí obce, že by některý objekt 
koupila) 

Vazby na strategické 
dokumenty 

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1: 
Konkurenceschopný region, StC 1.1: Znalostní ekonomika a prostředí pro 
rozvoj podnikání, Opatření 1.1.2: Vytváření zázemí a podmínek pro rozvoj 
podnikání) 

Místo realizace 
objekt bývalého pivovaru (Lysečinská č. p. 6) 

další současně nevyužité objekty v soukromém vlastnictví 

Předpokládaný 
časový harmonogram 

průběžně po celé programové období 

Odpovědnost  
za realizaci 

soukromé subjekty 

Obec Horní Maršov pouze v případě rozhodnutí obce, že by některý objekt 
koupila 

Stav připravenosti záměr 

Doplňující informace vazba na klíčové oblasti rozvoje PRO Horní Maršov 2020-2025: 2, 3 
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5 Implementační část 

Implementační část je nedílnou součástí strategických dokumentů a neměla by být opomenuta114.  

Pro úspěšné nastavení a praktické využití strategického dokumentu je nezbytné definovat a popsat 

následující systémy: 

➢ Systém řízení a organizačního zajištění naplňování Programu rozvoje 

➢ Systém financování Programu rozvoje 

➢ Systém aktualizace Programu rozvoje 

➢ Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Programu rozvoje 

 

5.1 Systém řízení a organizačního zajištění naplňování Programu 
rozvoje 

Efektivní naplňování strategického plánu může být obecně zajištěno jedině díky jednoznačnému 

systému řízení. Platí to i pro tento rozvojový plánovací dokument. Jedná se tedy o zajištění postupného 

naplňování stanovené vize, strategických cílů, opatření a aktivit. Pro tyto účely byly stanoveny 

následující dvě hierarchické úrovně systému řízení a organizačního zajištění naplňování PRO (viz 

schéma 3). 

 

Schéma 3: Znázornění systému řízení a organizačního zajištění naplňování PRO Horní Maršov na 
období let 2020-2025 

 

 

 
 
114 Zdroj a blíže viz: Metodika přípravy veřejných strategií, ve znění aktualizace z prosince 2018. MMR, 103 s., 
dostupná z: https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravy-
verejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf  

Výkonný týmŘídící skupina

Zastupitelstvo
obce Horní Maršov

Rada obce 
Horní Maršov

(garant PRO)

starosta obce Horní Maršov

místostarosta obce Horní Maršov

tajemník obecního úřadu Horní Maršov

komise stavební, životního prostředí, pro rozvoj 
obce a projekty EU

pracovník finančního úseku

technik obce

https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravy-verejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravy-verejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
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Řídící skupina 

Řídící skupina je hlavním orgánem, který je zodpovědný za postupné naplňování PRO. Řídící skupina 

rozhoduje o tom, zda přijme či nepřijme a schválí či neschválí předložené rozvojové projekty (včetně 

jejich navrženého rozpočtu), které jsou v souladu se schváleným plánovacím dokumentem. Řídící 

skupina dále zvolí osobu, tzv. garanta PRO, jehož role bude spočívat především v iniciaci a koordinaci 

všech činností spojených s realizací a aktualizacemi PRO. Garant PRO by měl být jedním z členů řídící 

skupiny, popřípadě výkonného týmu. 

 

Výkonný tým 

Výkonný tým je složen z představitelů obce a zaměstnanců obce. Vedoucím výkonného týmu  

je starosta obce. Stěžejním úkolem výkonného týmu v procesu implementace PRO je předkládat řídící 

skupině konkrétní návrhy projektů a rozvojových aktivit, které jsou v souladu se schváleným 

strategickým dokumentem. Mezi další úkoly výkonného týmu patří monitorování a průběžné 

vyhodnocování naplňování jednotlivých aktivit a zajištění aktualizace PRO (vlastními silami či za pomoci 

externí osoby). 

 

Do procesu implementace PRO Horní Maršov budou zapojeny i další subjekty, které budou plnit funkci 

poradní. Z těchto subjektů lze jmenovat především výbory – finanční a kontrolní, případně komise – 

pro kulturu, turistický ruch a propagaci; stavební, životního prostředí, pro rozvoj obce a projekty EU. 

Dalšími poradními subjekty mohou být zástupci ZŠ a MŠ Horní Maršov, zástupci podnikatelských 

subjektů, zástupci neziskových organizací, experti z řad odborné veřejnosti apod. 

 

5.2 Systém financování Programu rozvoje 

Z hlediska naplňování jednotlivých projektových záměrů PRO je nutné zajištění finančních prostředků. 

Realizace řady navržených aktivit se nepochybně neobejde bez vnější finanční podpory. Proto  

je důležité využívat dostupné vnější finanční zdroje, jejichž příspěvek významně napomůže k jejich 

realizaci. 

 

Financování rozvojových aktivit lze zajistit třemi předpokládanými způsoby: 

1. Financování projektů výhradně z vlastních zdrojů – jednotlivé projekty jsou financovány 
výhradně z rozpočtu obce. 

2. Financování projektů na bázi tzv. principu doplňkovosti – jednotlivé projekty jsou financovány 
z převážné části prostřednictvím externích finančních zdrojů a částečně z vlastních zdrojů. Externí 
finanční prostředky lze rozdělit na nevratné (dotace, granty) a vratné (úvěry, půjčky apod.). 
Především nevratné externí finanční prostředky představují velmi významný podíl finančních 
zdrojů, které jsou potřebné k realizaci daného projektu (mohou pokrýt až 85 či 90 % celkových 
nákladů projektu). Z pohledu externích zdrojů lze uvažovat o následujících zdrojích financování: 

➢ z rozpočtu Evropské unie – strukturální fondy EU 
➢ ze státního rozpočtu ČR 
➢ z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
➢ ze soukromých kapitálových prostředků (bankovní úvěry, zdroje soukromého sektoru, 

prostředky nestátních neziskových organizací). 
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3. Nepřímá podpora projektů – obec Horní Maršov se nepodílí ani finančně ani realizačně  
na přípravě a realizaci projektů. Role obce je v tomto případě iniciační a komunikační, čímž 
napomáhá k prosazování daného projektového záměru. 

 

Vazby systému financování PRO znázorňuje schéma 4. 

 

Schéma 4: Vazby systému financování PRO Horní Maršov na období let 2020-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

5.3 Systém aktualizace Programu rozvoje 

Nedílnou součástí implementace PRO je i zajištění jeho aktualizace. Jedná se totiž o tzv. „živý“ 

dokument, který by měl být aktualizován v čase. Šestileté období představuje dlouhou dobu, během 

které může dojít k výrazným změnám, ať se jedná o pozitivní či negativní trendy vývoje. Z výrazných 

změn lze jmenovat např. zásadní změny v hospodářské či regionální politice EU, potažmo České 

republiky, změny v důsledku komunálních voleb apod. 

Aktualizace probíhá na základě vyhodnocení realizace PRO, pokud nastaly významné skutečnosti 

ohledně realizace. Jmenovat lze např. situaci, kdy na základě kontroly naplňování strategických cílů lze 

vypustit, upravit či doplnit opatření nebo aktivity. Může dojít i k pozměnění samotných strategických 

cílů. 

Komplexní aktualizaci PRO je doporučeno provést podle potřeb samotné obce, především pokud  

by nastaly výše jmenované skutečnosti. Pokud tyto skutečnosti nenastanou, ke komplexní aktualizaci 

PRO by mělo dojít nejdříve v polovině plánovacího období, tj. po třech letech. Dílčí revize dokumentu 

mohou probíhat průběžně, nejlépe ke konci každého kalendářního roku, ve vazbě na formulování 

dalších realizačních akcí PRO a ve vazbě na rozpočet obce (jedná se především o úpravu 

předpokládaného časového harmonogramu, nákladů a zdrojů financování)115.  

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

Rozpočet obce 

Soukromé kapitálové 
prostředky 

Národní či krajské 
zdroje 

Zdroje EU 

Zdroje financování Projekty/Rozvojové aktivity 
 

Způsob financování 
 

Financování projektů 
výhradně z vlastních zdrojů 

 

Financování projektů na bázi 
tzv. principu doplňkovosti 

 

Nepřímá podpora projektů 
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S aktualizací a dílčími revizemi souvisí také pravidelná tvorba akčního plánu, kdy jsou každoročně 

zhodnoceny uskutečněné aktivity a rozpracován plán činností na další rok. Tvorba akčního plánu 

na následující období, při využití zásobníku projektů, je úzce spjata s otázkou tvorby rozpočtu obce. 

Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávajícímu PRO, nebo přímo úpravou PRO, čímž 

vznikne nová verze (vhodnější varianta). Je nezbytné uvést termín aktualizace a vyznačit provedené 

změny. 

Za zajištění aktualizace a dílčích revizí PRO Horní Maršov je zodpovědný výkonný tým. 

 

5.4 Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Programu rozvoje 

Systém monitoringu a vyhodnocování realizace PRO Horní Maršov je důležitou součástí celého 

strategického dokumentu. Pro hodnocení byla zvolena metoda indikátorů. V rámci této metody jsou 

předem stanoveny ukazatele, pomocí nichž dochází k průběžnému hodnocení dosažených změn 

v rámci implementace PRO, a tedy i evaluaci úspěšnosti strategie. Indikátorová metoda je v současné 

době hojně využívána, např. ve strategických dokumentech na úrovni kraje i celé České republiky či 

v operačních programech pro implementaci kohezní politiky EU. 

Pro potřeby PRO Horní Maršov na období let 2020-2025 byly zvoleny dvě úrovně monitorovacích 

indikátorů: 

➢ Indikátor výsledku – dosažitelný realizací souboru opatření, projektů/aktivit. V rámci dokumentu 
se jedná o hierarchickou úroveň strategických cílů. 

➢ Indikátor výstupu – dosažitelný realizací konkrétního projektu/aktivity, tj. v rámci dokumentu se 
jedná o úroveň konkrétních navržených aktivit.  

 

U každého navrženého indikátoru je definována měrná jednotka, hodnota indikátoru v současnosti  

a hodnota požadovaného cílového stavu. Cílový stav představuje hodnotu, které chceme ke konci 

plánovacího období dosáhnout (v některých případech je uvedena frekvence za určité časové období). 

Pokud je u indikátoru uvedena měrná jednotka ANO/NE, výchozí a cílový stav je hodnocen v nula-

jedničkovém měřítku, kde nula znamená NE a jednička znamená ANO. 

Frekvence sledování indikátorů je doporučena následovně: u indikátorů výsledku je doporučeno 

provést hodnocení v polovině plánovacího období, tj. po třech letech, u indikátorů výstupu  

je doporučeno provést hodnocení v periodě jednoho roku. 

Předpokládanými zdroji dat pro hodnocení naplňování daných indikátorů budou podklady  

a dokumenty obce Horní Maršov. 

Indikátorové sady monitorovacích ukazatelů za jednotlivé klíčové oblasti rozvoje jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 
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Tabulka 42: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS 

Klíčová 
oblast 

CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Monitorovací ukazatel Jednotka 
Výchozí 

stav 
Cílový stav 

Cíl 
Podporovat rozvoj turistické infrastruktury,  

spolkovou činnost a zvýšit propagaci 
Počet nově realizovaných projektů zaměřených 

na rozvoj turistické infrastruktury a podpory spolkové činnosti 
počet 0 8 

Opatření Rozšířit nabídku infrastruktury cestovního ruchu 

Aktivity 

Vybudovat a udržovat běžkařský okruh včetně 
doprovodného zázemí 

Existence běžkařského okruhu včetně doprovodného zázemí ANO/NE 0 1 

Vytipovat a podle potřeby realizovat místa 
vhodná ke koupání 

Existence místa vhodného ke koupání ANO/NE 0 1 

Podporovat výstavbu lanové dráhy a 
sjezdovky  

na "Reissovy domky" 
Existence lanové dráhy a sjezdovky ANO/NE 0 1 

Opatření Podporovat sepjetí a soudržnost místních obyvatel a zkvalitnit propagaci 

Aktivity 

Zajistit větší propagaci obce a pořádaných akcí Počet nových propagačních a informačních zdrojů počet 0 2 

Podporovat spolkovou činnost v obci 
Podíl nárůstu prostředků vynakládaných na činnost spolků oproti 

stávajícímu stavu 
% 0 5 

Propagovat aktivity šetrného udržitelného 
turistického ruchu 

Počet nových propagačních a informačních zdrojů počet 0 2 
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Cíl 
Podporovat rozvoj volnočasových aktivit  

a rozšiřovat možnosti trávení volného času 
Počet nově dostupných volnočasových aktivit  

za účelem rozšíření možností trávení volného času 
počet 0 10 

Opatření Rozšířit a zkvalitnit možnosti trávení volného času formou podpory sportovních aktivit 

Aktivity 

Revitalizovat sportovní a rekreační areál u ZŠ Provedena revitalizace sportovního a rekreačního areálu u ZŠ ANO/NE 0 1 

Dobudovat sportovní zázemí  
v areálu fotbalového hřiště 

Dobudováno sportovní zázemí v areálu fotbalového hřiště ANO/NE 0 1 

Provést terénní úpravy pro potřeby vzniku  
bikeparku – pumptracku 

Provedeny terénní úpravy pro potřeby vzniku bikeparku – 
pumptracku 

ANO/NE 0 1 

Postupně realizovat aktivity  
z Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy 

Počet nově zrealizovaných aktivit 
z Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy 

počet 0 5 

Opatření Rozšířit možnosti trávení volného času formou vytvoření volnočasových zón a cest a formou realizace prvků šetrného udržitelného turistického ruchu 

Aktivity 

Vybudovat pěší promenádu  
podél řeky, včetně lávky u Tendry 

Vybudována promenáda včetně lávky ANO/NE 0 1 

Zrealizovat projekt "Soutok" Zrealizován projekt "Soutok" ANO/NE 0 1 

Zrealizovat projekt "Procházka Lysečiny" Zrealizován projekt "Procházka Lysečiny" ANO/NE 0 1 

Vytvářet a realizovat prvky šetrného 
udržitelného turistického ruchu 

Počet nově vytvořených a realizovaných prvků šetrného 
udržitelného turistického ruchu 

počet 0 2 
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Tabulka 43: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje VYBAVENOST A PROSTŘEDÍ OBCE 

Klíčová 
oblast 

VYBAVENOST A PROSTŘEDÍ OBCE Monitorovací ukazatel Jednotka 
Výchozí 

stav 
Cílový 
stav 

Cíl 
Modernizovat a rozšiřovat prvky a součásti 

občanské vybavenosti a rozvíjet komunikační toky 
Počet nově zrealizovaných aktivit za účelem rozvoje občanské 

vybavenosti a komunikačních toků v obci 
počet 0 7 

Opatření Modernizovat a rozvíjet vybavenost pro potřeby školství a vzdělávání 

Aktivity 

Rekonstruovat a modernizovat hlavní budovu  
ZŠ a MŠ Horní Maršov 

Provedena rekonstrukce a modernizace hlavní budovy  
ZŠ a MŠ Horní Maršov 

ANO/NE 0 1 

Vybudovat venkovní učebnu v areálu ZŠ Vybudována venkovní učebna v areálu ZŠ ANO/NE 0 1 

Opatření Zrealizovat výstavbu vytipovaných objektů občanské vybavenosti 

Aktivity 
Zrealizovat projekt vzniku obecního domu  

a víceúčelového kulturního střediska 
Zrealizována výstavba obecního domu  
a víceúčelového kulturního střediska 

ANO/NE 0 1 

Zrealizovat výstavbu budovy hasičské zbrojnice Zrealizována výstavba budovy hasičské zbrojnice ANO/NE 0 1 

Opatření Podporovat další rozvoj komunikačních toků 

Aktivity 

Podporovat další rozvoj eGovernmentu Počet nově zavedených prvků či služeb v oblasti eGovernmentu počet 0 2 

Zavést diskuzní platformu za účelem zlepšení 
spolupráce obce s podnikateli 

Existence diskuzní platformy ANO/NE 0 1 

Cíl Postupně zvelebovat a vylepšovat prostředí obce 
Počet nově zrealizovaných aktivit  

vedoucích k vylepšení prostředí obce 
počet 0 12 

Opatření Realizovat aktivity související se životním prostředím 

Aktivity 

Postupně realizovat projekt Péče o stromy Počet nově revitalizovaných lokalit počet 0 1/rok 

Modernizovat Očistné centrum Provedena modernizace Očistného centra ANO/NE 0 1 

Dokončit realizaci protipovodňových opatření Počet nově zrealizovaných protipovodňových opatření počet 0 2 

Opatření Zlepšit stav kulturně-historických zajímavostí 

Aktivity 

Dokončit úpravy hřbitovního areálu  
a kostela Nanebevzetí Panny Marie 

Dokončeny úpravy hřbitovního areálu  
a kostela Nanebevzetí Panny Marie 

ANO/NE 0 1 

Rekonstruovat prvky drobné venkovní architektury 
Počet nově zrekonstruovaných prvků drobné venkovní 

architektury 
počet 0 2 

Řešit pomník obětem první světové války Provedena rekonstrukce pomníku obětem první světové války ANO/NE 0 1 
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Tabulka 44: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje INFRASTRUKTURA 

Klíčová 
oblast 

INFRASTRUKTURA Monitorovací ukazatel Jednotka 
Výchozí 

stav 
Cílový stav 

Cíl 
Rozvíjet dopravní, technickou  
a bezpečnostní infrastrukturu 

Počet nově zrealizovaných činností zaměřených na 
zkvalitnění dopravní, technické a bezpečnostní 

infrastruktury 
počet 0 18 

Opatření Zajistit rekonstrukci místních komunikací a jejich součástí a řešit posílení parkovacích kapacit 

Aktivity 

Opravit ulici Lukášova Délka nově rekonstruované místní komunikace na území obce m 0 375 

Rekonstruovat a opravovat komunikace  
ve vlastnictví obce včetně jejich součástí 

Počet nově rekonstruovaných  
místních komunikací či jejich součástí 

počet 0 3 

Rekonstruovat a opravovat mosty Počet nově rekonstruovaných mostů počet 0 2 

Rozšířit parkovací plochy v obci Počet nových parkovacích míst počet 0 25 

Opatření Zvýšit počet bezpečnostních prvků souvisejících s dopravou, dopravní infrastrukturou a všeobecně s bezpečností osob 

Aktivity 

Zrealizovat výstavbu přechodu pro pěší přes 
silnici II/296, Na Kopečku 

Zrealizována výstavba  
přechodu pro pěší přes silnici II/296, Na Kopečku 

ANO/NE 0 1 

Vybudovat chodník do Temného Dolu  
– I. a II. etapa 

Zrealizována I. etapa vybudování chodníku do Temného Dolu ANO/NE 0 1 

Zrealizována II. etapa vybudování chodníku do Temného Dolu ANO/NE 0 1 

Instalovat bezpečnostní dopravní prvky 
Počet nově instalovaných bezpečnostních prvků  

dopravní infrastruktury 
počet 0 3 

Zajistit bezbariérový přístup do veřejných 
objektů ve vlastnictví obce 

Počet veřejných objektů  
s nově dostupným bezbariérovým přístupem 

počet 0 2 

Opatření Zkvalitnit technickou infrastrukturu 

Aktivity 
Rekonstruovat a rozšířit síť veřejného osvětlení 

Zrekonstruována síť veřejného osvětlení ANO/NE 0 1 

Počet nových lamp veřejného osvětlení počet 0 3 

Dokončit odkanalizování obce Dokončeno odkanalizování obce ANO/NE 0 1 
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Cíl 
Rozvíjet stav infrastruktury související 

s bydlením a podpořit rozvoj  
dalších prvků infrastruktury 

Počet nově uskutečněných aktivit vedoucích  
k rozšíření možností bydlení v obci a ke zlepšení stavu 

vytipovaných prvků infrastruktury 
počet 0 6 

Opatření Zrealizovat aktivity vedoucí k rozšíření možností bydlení v obci 

Aktivity 

Rozšířit domovní a bytový fond obce formou 
výstavby nájemních bytových domů 

Počet nově vystavěných nájemních bytových domů počet 0 1 

Připravit pozemky pro stavbu rodinných domů Počet nově připravených parcel pro stavbu rodinných domů počet 0 10 

Opatření Zlepšit stav dalších prvků infrastruktury 

Aktivity 
Revitalizovat Bertholdovo náměstí Provedena revitalizace Bertholdova náměstí ANO/NE 0 1 

Vytvořit technické zázemí obce Vytvořeno technické zázemí obce ANO/NE 0 1 

Opatření Usilovat o zlepšení stavu nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví obce 

Aktivity 

Maximálním možným způsobem se angažovat 
za účelem využití objektu zámku 

Počet nově uskutečněných jednání za účelem snahy využití 
objektu zámku 

počet/rok 0 1/rok 

Využit objekt zámku ANO/NE 0 1 

Podpořit využití dalších současně nevyužitých 
objektů v soukromém vlastnictví 

Počet nově uskutečněných jednání za účelem snahy využití 
současně nevyužitých objektů v soukromém vlastnictví 

počet/rok 0 1/rok 

Počet nově využitých objektů v soukromém vlastnictví  
v současné době nevyužitých 

počet 0 1 



Program rozvoje obce Horní Maršov na období let 2020-2025 – Přílohy 
 

Stránka 184 z 200 
 

6 Přílohy 

6.1 Použité zdroje dat 

Administrativní registr ekonomických subjektů https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz  

Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ 
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/  

Celostátní sčítání dopravy v roce 2016 http://scitani2016.rsd.cz/  

Celostátní sčítání dopravy v roce 2010 http://scitani2010.rsd.cz  

Celostátní sčítání dopravy v roce 2005 https://www.rsd.cz/vysledky-csd-2005/  

Centrální evidence vodních toků, dostupné z: 
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html 

Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/ 

Dotazníkové šetření realizované pro potřeby tvorby aktualizace Programu rozvoje obce Horní Maršov 
na období let 2020 – 2025 

Elektronický digitální povodňový portál https://www.edpp.cz/ 

Elektronický taxonomický klasifikační systém půd ČR https://klasifikace.pedologie.czu.cz/   

Evidence územně plánovací činnosti obcí – Lokální aktualizační systém – iLAS 
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp 

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

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

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011 

Ideový koncept Projekt Soutok 

Informační systém Ústřední seznam ochrany přírody, dostupné z: https://drusop.nature.cz/portal/ 

Informační tabule umístěné na objektu mlýna a pivovaru 

Informační tabule umístěné v místě bývalé sklárny, na objektu kamenného skladu přádelny lnu a na 
objektu brusírny dřeva 

Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/ 

Informační systém Ústřední seznam ochrany přírody, dostupné z: https://drusop.nature.cz/portal/ 

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

Internetové stránky Agentury ochrany přírody https://www.ochranaprirody.cz/ 

https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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https://www.rsd.cz/vysledky-csd-2005/
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/
https://www.edpp.cz/
https://klasifikace.pedologie.czu.cz/
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp
https://geoportal.vumop.cz/
https://drusop.nature.cz/portal/
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https://portal.mpsv.cz/
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Internetové stránky Apartmánů U Červeného buku http://www.ucervenehobuku.eu/  

Internetové stránky České geologické služby http://www.geology.cz/  

Internetové stránky Českého rybářského svazu, MO Horní Maršov 
https://rybarihornimarsov.webnode.cz/  

Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/ 

Internetové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního https://www.cuzk.cz/ 

Internetové stránky Dětského domova se školou, základní škola a školní jídelnou 
https://ddshornimarsov.estranky.cz/  

Internetové stránky Domu obnovy tradic, ekologie a kultury http://www.dotek.eu/  

Internetové stránky Dotačního portálu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje  
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/  

Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/  

Internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky https://www.hzscr.cz/ 

Internetové stránky horské chaty Poutník https://www.chatapoutnik.cz/  

Internetové stránky Hostince Na Kopečku https://www.hostinecnakopecku.cz/  

Internetové stránky Hostince Penzionu Kneifel http://www.krkonosepensionkneifel.cz/  

Internetové stránky chaty Beata http://www.chata-beata.cz/   

Internetové stránky informačního centra Veselý výlet http://www.veselyvylet.cz/  

Internetové stránky Insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/ 

Internetové stránky Integrovaného regionálního operačního programu https://irop.mmr.cz/  

Internetové stránky knihovny v Horním Maršově https://knihovnahornimarsov.webk.cz/ 

Internetové stránky Královehradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/  

Internetové stránky Ministerstva financí https://www.mfcr.cz/  

Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/ 

Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu https://www.mpo.cz/  

Internetové stránky Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/ 

Internetové stránky Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/  

Internetové stránky Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/  

Internetové stránky Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. https://www.maskrkonose.cz/  

http://www.ucervenehobuku.eu/
http://www.geology.cz/
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Internetové stránky Národní databáze brownfieldů http://www.brownfieldy.eu/  

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

Internetové stránky Národního programu Životní prostředí https://www.narodniprogramzp.cz/  

Internetové stránky Národního registru pramenů a studánek https://www.estudanky.eu/ 

Internetové stránky neziskové organizace Arnika https://arnika.org/obec-horni-marsov 

Internetové stránky obce Horní Maršov https://www.hornimarsov.cz/ 

Internetové stránky Operačního programu Životní prostředí https://www.opzp.cz/  

Internetové stránky penzionu Adam http://www.adampension.cz/  

Internetové stránky penzionu Čert https://www.penzioncert.cz/  

Internetové stránky penzionu Habr http://www.pensionhabr.cz/  

Internetové stránky penzionu Herta http://www.pensionherta.cz/  

Internetové stránky penzionu Kneifel http://www.krkonosepensionkneifel.cz  

Internetové stránky penzionu Krakonoš http://www.penzionkrakonos.cz/  

Internetové stránky penzionu Liberta https://www.penzionliberta.cz/  

Internetové stránky penzionu Lípa http://www.pensionlipa.eu/  

Internetové stránky penzionu Pod Třešňovkou http://www.podtresnovkou.cz/  

Internetové stránky penzionu Sedmikráska http://www.pension-sedmikraska.cz/  

Internetové stránky penzionu Stará celnice https://www.penzionstaracelnice.cz/  

Internetové stránky penzionu Svatý Hubert https://www.svatyhubert.cz/  

Internetové stránky penzionu U Hlaváčů http://www.uhlavacu.cz/  

Internetové stránky penzionu U Hlinků http://www.pensionuhlinku.cz/  

Internetové stránky penzionu U Zámku https://www.penzionuzamku84.cz/  

Internetové stránky penzionu Veselý Výlet http://www.veselyvylet.cz/  

Internetové stránky penzionu Yellow http://www.penzionyellow.eu/  

Internetové stránky penzionu Za vodou https://www.zavodou.eu/  

Internetové stránky penzionu Zvonička https://www.penzion-zvonicka.cz/  

Internetové stránky Policie České republiky https://www.policie.cz/ 

Internetové stránky portálu Turistika.cz https://www.turistika.cz/ceska-republika/mista 
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Internetové stránky Regionálního Informačního Servisu https://www.risy.cz/ 

Internetové stránky Rehatrutnov s.r.o., rehabilitace v Horním Maršově https://rehamarsov.cz/  

Internetové stránky Restaurace Svatý Hubert https://www.svatyhubert.cz/  

Internetové stránky Rodinného pohostinství a penzionu Harmonie https://harmonierestaurace.cz/  

Internetové stránky Roubenky U Drahníků http://www.ubytovani-drahnik.cz/  

Internetové stránky Sdružení místních samospráv České republiky https://www.smscr.cz/ 

Internetové stránky serveru Cyklotrasy.cz http://cyklotrasy.cz/   

Internetové stránky spolku Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. 
http://www.avjsdh.cz/   

Internetové stránky spolku Mateřské centrum Hrošík, z.s. https://mc-hrosik.webnode.cz/  

Internetové stránky spolku TJ Jiskra Horní Maršov https://www.jiskrahornimarsov.cz/  

Internetové stránky Stavební a inženýrské firmy KLIMEŠ http://www.klimesmarsov.cz/  

Internetové stránky Státního fondu dopravní infrastruktury https://www.sfdi.cz/  

Internetové stránky Státních léčebných lázní Janské Lázně https://www.janskelazne.com/ 

Internetové stránky Střediska ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 
https://sever.ekologickavychova.cz  

Internetové stránky svazku „Krkonoše – svazek měst a obcí“ https://svazek.krkonose.eu/  

Internetové stránky Svazku obcí Východní Krkonoše https://vychodnikrkonose.cz/  

Internetové stránky Svazu měst a obcí České republiky https://www.smocr.cz/  

Internetové stránky TV-ADams.wz.cz http://www.tv-adams.wz.cz/ 

Internetové stránky Ubytování U Šustrů http://www.ubytovani-u-sustru.janskelazne.cz/  

Internetové stránky ústavu Paměť Krkonoš, z. ú. http://www.pametkrkonos.cz/ 

Internetové stránky Územně identifikačního registru České republiky http://www.uir.cz/  

Internetové stránky Veřejné správy online http://denik.obce.cz/ 

Internetové stránky Vinotéky Nade Dnem http://www.nadednem.cz/  

Internetové stránky Volného sdružení licenčních hráčů šipek - Stará Hora Horní Maršov 
http://www.starahora.wz.cz/  

Internetové stránky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy https://www.vumop.cz/ 

Internetové stránky Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje https://www.zzskhk.cz/  
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Internetové stránky ZŠ a MŠ Horní Maršov https://www.zshornimarsov.cz/  

Internetový jízdní řád IDOS https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/  

Internetový mapový server Mapy.cz  https://mapy.cz/  

Internetový server Internet pro všechny http://www.internetprovsechny.cz/  

Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy obce Horní Maršov na období let 2020-2025 

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

Mapový server České geologické služby http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/ 

Maršovský zpravodaj č. 1/2019 

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

Metodika přípravy veřejných strategií, ve znění aktualizace z prosince 2018. MMR, 103 s., dostupná z: 
https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravy-
verejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf 

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb https://nrpzs.uzis.cz/  

Obecně závazná vyhláška obce Horní Maršov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Horní Maršov, 
dostupná z: https://www.hornimarsov.cz/uc/clanky/887/ozv-1_2019-o-odpadech.pdf 

PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105 

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

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/ 

Plánovač tras KČT http://trasy.kct.cz/ 

Portál na podporu rozvoje obcí ČR 
https://www.rozvojobci.cz/news/financovani-rozvoje-obce-souhrn/  

Portál územního plánování Ústavu územního rozvoje http://portal.uur.cz/ 

Portál Územních systémů ekologické stability http://uses.cz/ 

Povodňový informační systém na území Královéhradeckého kraje, dostupné z: 
http://kralovehradecky.dppcr.cz/html/index.html 

Program rozvoje obce Horní Maršov 2015-2022 
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KHK---textova-cast---PRURU-a-RURU.pdf  
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Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Zákon č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) 

 

6.2 Seznam zkratek 

ARES = Administrativní registr ekonomických subjektů 

a. s. = akciová společnost 

BPEJ = bonitované půdně ekologické jednotky 

ČEZ = České energetické závody 

ČOV = čistírna odpadních vod 

č. p. = číslo popisné 

č. e. = číslo evidenční 

ČR = Česká republika 

DP = dotační program 

DPH = daň z přidané hodnoty 

DSO = dobrovolný svazek obcí 

DSP = dokumentace pro stavební povolení 

EAO = ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

EHP = Evropský hospodářský prostor 

EU = Evropská unie 

GŘ HZS = Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

IC = informační centrum 

ID = identifikátor 

IDOS = internetový jízdní řád 

IREDO = integrovaná regionální doprava 

IROP = Integrovaný regionální operační program 

JPO = Jednotka požární ochrany 

JSDH = Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KČT = Klub českých turistů 

KES = koeficient ekologické stability 
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KHK kraj = Královéhradecký kraj 

KN = katastr nemovitostí 

KoPÚ = komplexní pozemkové úpravy 

KRNAP = Krkonošský národní park 

k. ú. = katastrální území 

MAS = místní akční skupina 

MD = Ministerstvo dopravy 

MFČR = Ministerstvo financí 

MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj 

MO = Ministerstvo obrany 

MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MŠ = mateřská škola 

MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MVČR = Ministerstvo vnitra České republiky 

MZe = Ministerstvo zemědělství 

MŽP = Ministerstvo životního prostředí 

NO2 = oxid dusičitý  

NPŽP = Národní program Životní prostředí 

NSA = Národní sportovní agentura 

NRBC = nadregionální biocentrum 

NRBK = nadregionální biokoridor 

OP = operační program 

o.p.s. = obecně prospěšná společnost 

OP ŽP = Operační program Životní prostředí 

PD = projektová dokumentace 

PM10 = suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů 

PORV = Podpora obnovy a rozvoje venkova 

POÚ = pověřený obecní úřad 

POV KHK = Program obnovy Královéhradeckého kraje 

PRO = Program rozvoje obce 

RBC = regionální biocentrum 

RBK = regionální biokoridor 

SDH = Sbor dobrovolných hasičů  

SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP = Státní fond životního prostředí 

SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  
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SKO = směsný komunální odpad 

SO = strategická oblast 

SO ORP = správní obvod obce s rozšířenou působností 

SO2 = oxid siřičitý 

SOVK = Svazek obcí Východní Krkonoše 

SP = strategická priorita 

s. r. o. = společnost ručením omezením 

SS KHK = Správa silnic Královéhradeckého kraje 

StC = strategický cíl 

SÚS KHK = Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje 

SWOT = S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky), O – Opportunities (příležitosti) 
a T – Threats (hrozby) 

TJ = tělovýchovná jednota 

ÚAP ORP = územně analytické podklady obce s rozšířenou působností  

ÚPD = územně plánovací dokumentace 

ÚSES = územní systém ekologické stability 

ZPF = zemědělský půdní fond 

z. s. = zapsaný spolek 

ZSJ = základní sídelní jednotka 

ZŠ = základní škola 

ŽP = životní prostředí 
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Příloha 1: Dotazník pro občany a organizace/subjekty působící v obci Horní Maršov 

 
Aktualizace Programu rozvoje obce Horní Maršov 

 
 
Vážení obyvatelé Horního Maršova, Dolních Albeřic, Dolních Lysečin, Horních Albeřic, Horních Lysečin, 
Temného Dolu a Maršova III, 

každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji představu 
o tom, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme, měla rozvíjet. Jak bychom mohli žít v  blízké 
budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit? 

V tuto chvíli končí programové období fondů EU na roky 2014 až 2020 a příští rok by se mělo rozjet 
programové období nové na léta 2021 až 2027. Jedná se možná o poslední období, jak získat finanční 
prostředky z fondů EU k rozvoji naší obce. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, 
využít. Jak jsme již v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni! 

Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem 
by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2025. 

 

Dotazník můžete vyplnit buď v papírové podobě a následně odevzdat na obecním úřadě do schránky 
nebo v elektronické podobě online na webových stránkách obce https://www.hornimarsov.cz/, kde 
naleznete odkaz na dotazník.  

 

Děkuji za Váš čas a projevený zájem! 

Ing. Pavel Mrázek, starosta 

 
 
 
 
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte 
svůj názor do volného prostoru k otázce. 
 
 
 
1. Jak se Vám v obci žije? 

☐ velmi dobře ☐ spíše špatně  

☐ spíše dobře  ☐ velmi špatně 

☐ ani dobře ani špatně 
  

https://www.hornimarsov.cz/
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2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 5 možností) 

☐ klidný život 

☐ dobré mezilidské vztahy 

☐ příznivé životní prostředí 

☐ blízkost přírody 

☐ dostupnost pracovních příležitostí 

☐ dostupnost základních služeb typu potraviny apod. 

☐ dostupnost zdravotních služeb 

☐ existence, dostupnost a kvalita škol (mateřská, základní) 

☐ kvalita dopravní infrastruktury (místní komunikace, chodníky apod.) 

☐ dobrá dopravní dostupnost 

☐ kulturní a společenský život 

☐ sportovní vyžití 

☐ vzhled obce 

☐ jiné:  ..............................................................................................................................  
 
 

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 5 možností) 

☐ špatné vztahy mezi lidmi 

☐ nezájem lidí o obec 

☐ málo kvalitní životní prostředí 

☐ nedostatek pracovních příležitostí 

☐ nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 

☐ nedostatečný kulturní a společenský život 

☐ kvalita škol 

☐ kvalita dopravní infrastruktury (místní komunikace, chodníky apod.) 

☐ kvalita zdravotní péče 

☐ nevyhovující veřejná doprava 

☐ nedostatečná bytová výstavba 

☐ nepořádek v obci 

☐ špatné podmínky pro podnikání 

☐ jiné:  ..............................................................................................................................  
 
 
 
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? Uveďte prosím konkrétně (např. prodejna 

elektroniky, určitý druh sociální potřeby, konkrétní sportovní vybavenost, pedikúra, kino 

apod.)  .................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  
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5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek 

(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti): 

  Velmi 
spokojen 

Spíše 
spokojen 

Spíše 
nespokojen 

Velmi 
nespokojen 

Je mi to 
lhostejné 

1 Bydlení 1 2 3 4 5 
2 Školství 1 2 3 4 5 
3 Zdravotnictví 1 2 3 4 5 
4 Veřejná doprava 1 2 3 4 5 
5 Kultura a společenský život 1 2 3 4 5 
6 Sportovní vyžití 1 2 3 4 5 
7 Životní prostředí 1 2 3 4 5 
8 Péče obce o své prostředí 1 2 3 4 5 
9 Kvalita dopravní infrastruktury 1 2 3 4 5 

10 Podmínky pro podnikání 1 2 3 4 5 
11 Rozvoj obce 1 2 3 4 5 
12 Informovanost o dění v obci 1 2 3 4 5 

 
 

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za: 

☐ velmi dobré ☐ špatné  

☐ docela dobré  ☐ nedovedu posoudit 

☐ ne moc dobré 
 
 

7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským 

kontaktům? 

☐ rozhodně ano ☐ rozhodně ne 

☐ spíše ano ☐ nedovedu posoudit 

☐ spíše ne 
 
 

8. Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují? (zatrhněte maximálně tři možnosti) 

☐ místní rozhlas  ☐ e-mail 

☐ SMS  ☐ webové stránky obce    

☐ Facebook   ☐ zpravodaj obce 

☐ výlepové plochy   ☐ služba „Hlášenírozhlasu.cz“ 

☐ jiné: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

9. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 

☐ pravidelně (min. 1x týdně)  ☐ vůbec 

☐ občas (cca 1x za měsíc)  ☐ nemám internet 
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10. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 

☐ rozhodně ano ☐ rozhodně ne 

☐ spíše ano ☐ nedovedu posoudit 

☐ spíše ne 
 

11. Pokud ano, jak se můžete zapojit?  ...................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
 
 

12. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co 

byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

☐ zlepšení podmínek pro podnikání 

☐ výstavba nájemních bytů s dostupným nájemným 

☐ častější spoje veřejné dopravy 

☐ zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci 

☐ rekonstrukce místních komunikací 

☐ vybudování či rekonstrukce chodníků 

☐ podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit 

☐ péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci 

☐ opravy památek v obci 

☐ větší podpora cestovního ruchu 

☐ jiné:  ..............................................................................................................................  
 
 

13. Obecné informace o respondentovi 

☐ žena ☐ muž Název subjektu / instituce  ...................................................  
 
 

14. Věk 

☐ do 18 let ☐ 19 – 29 let ☐ 30 – 49 let ☐ 50 – 64 let ☐ 65 a více let  
 
 

15. Vaše vzdělání 

☐ základní ☐ vyšší odborné 

☐ střední odborné ☐ vysokoškolské 

☐ střední odborné s maturitou 
 
 

16. Jak dlouho v obci žijete/působíte? 

☐ do 1 roku ☐ 1-5 let ☐ 6-10 let ☐ 11-20 let ☐ 21-30 let ☐ 31 a více let 
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17. Název lokality, ve které bydlím/působím 

☐ Dolní Albeřice ☐ Dolní Lysečiny 

☐ Horní Albeřice ☐ Horní Lysečiny 

☐ Horní Maršov ☐ Temný Důl 

☐ Maršov III  
 
 

18. Jsem 

☐ trvale bydlící osoba 

☐ chatař či chalupář 

☐ provozovatel služeb (včetně ubytování) 
 
 

19. Typ Vaší domácnosti 

☐ domácnost bez dětí 

☐ domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) 

☐ jiné .......................................................................................................................................  
 
 

20. Vaše další náměty, připomínky, komentáře: 

Uveďte např. konkrétně, co by bylo potřeba v obci opravit (např. uveďte, jaká komunikace 
potřebuje rekonstruovat, jaká veřejná budova potřebuje opravit apod.) či zlepšit (např. 
zlepšení zeleně ve vytipovaném místě, více prvků na dětské hřiště apod.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku. 

 


