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Úvod
Obce jsou základními jednotkami územní samosprávy v České republice. Zákon obce vymezuje třemi
základními principy, tedy územním, občanským a právním. Smíšený model veřejné správy, který je v
České republice využíván, v praxi znamená, že na úrovni obcí je vykonávána jak státní moc v
přenesené působnosti, tak také samospráva.
Na základě samostatné působnosti každá obec v České republice disponuje vlastním majetkem,
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese veškerou odpovědnost, která z těchto vztahů
vyplývá. Dále v rámci své samostatné působnosti mají obce napomáhat implementaci regionální
politiky, zejména pak vytvářením podmínek pro hospodářský, sociální a kulturní rozvoj svého obvodu.
Tuto povinnost obcím v České republice ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Rozvoj a prosperita každé obce se odvíjí především od toho, zda a jak je místní zastupitelstvo
schopno analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik v dlouhodobém časovém
horizontu. Tyto činnosti mohou být usnadněny využitím koncepčních dokumentů, jakým je
strategický plán rozvoje obce, který v delším časovém horizontu vytyčuje základní rozvojovou
strategii dané obce. Důvodem zpracování strategického plánu je především ekonomický zájem obce –
přiblíží možnosti získávání dotací nejrůznějšího druhu a lépe diferencuje rozpočtové možnosti obce.
Sekundárním jevem rozvojového plánu je pak důkladná analýza stavu, utřídění priorit a návrhy
řešení, což v uceleném pohledu vytvoří jasný koncepční materiál do budoucnosti. Naplnění
stanovených rozvojových koncepcí předpokládá efektivní využívání finančních prostředků, jimiž daná
obec disponuje.
Předkládaná analýza obce Liberk je analytickým dokumentem, jehož cílem je identifikovat hlavní
problémy/bariéry socioekonomického rozvoje obce, stejně jako definovat, v čem spočívá její
rozvojový potenciál (silné stránky). Analýza je jedním ze vstupních dokumentů pro definování
prioritních oblastí Strategického plánu rozvoje obce Liberk, klade si za cíl předložit souhrnný profil
obce, zejména analýzu vybraných klíčových oblastí.
Základními zdroji informací pro zpracování analýzy byly zejména podklady a údaje Českého
statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje, ale i řady dalších institucí.
Záměrem bylo shromáždit vždy co nejaktuálnější informace k dané problematice, ne vždy však tyto
informace byly k dispozici, v některých případech analytická část pracuje s údaji ze SLDB z roku 2011,
aktuálnější v současnosti nejsou. Celkové posouzení získaných údajů však umožňuje vytvořit si
základní představu o povaze území obce a o jejích přednostech a slabinách. Na základě této analýzy a
ve spolupráci se zastupitelstvem obce budou následně definovány prioritní oblastí, na které se zaměří
vytvořený Strategický plán rozvoje obce Liberk.
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A – Analytická část
A 1 – Území obce
1.1 Základní charakteristika obce
Obec Liberk se nachází 8 km severně od Rychnova nad Kněžnou a cca 12 km východně od strategické
průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, přičemž obec Liberk do této SPZ nepatří.
Správní obvod obce tvoří šest místních částí: Bělá, Hláska, Liberk, Prorubky, Rampuše a Uhřínov.
Katastrální výměra obvodu je 5408 hektarů.
Obrázek 1- Mapa správního obvodu Liberk

Obec Liberk leží v území, které je charakterizováno jako kopcovité s velkým množstvím lesů, luk a
menším rozsahem orné půdy. Zástavba je převážně rozptýlená vesnická s minimální průmyslovou a
zemědělskou výrobou a minimální občanskou vybaveností. Severní část území je součástí CHKO
Orlické hory a je podřízeno režimu CHKO. Tato část tvoří převážně lesní porosty ve vyšších polohách,
které směrem k jihu přecházejí v zemědělsky obdělávanou půdu, s výrazným podílem plochy lesů.
Území se vyznačuje velmi rozdílnými přírodními podmínkami vzhledem k rozpětí nadmořských výšek,
které se pohybují od 455 m v podhůří Orlických hor po hřebenovou partii hor s nejvyššími vrcholky
nad 1100 m.
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Tabulka 1 Obecná charakteristika obce, platná k 31. 12. 2019

Typ obce

Obec I. typ

Obec s rozšířenou působností

Rychnov nad Kněžnou

Pověřený obecní úřad

Rychnov nad Kněžnou

Pracoviště finančního úřadu

Rychnov nad Kněžnou

Katastrální pracoviště

Rychnov nad Kněžnou

Matriční úřad

Rychnov nad Kněžnou

Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad mořem)

5405,69
7
6
455 – 1101

Podoba znaku obce vznikla z pečetidel obcí, které byly heraldicky schematizovány do současného
znaku obce Liberk

Celkovou geometrizací a zjednodušením znaku vznikl i obecní prapor. Barvy symbolizují vlast a
venkov.

1.2. Správa obce
Jedná se o obec I. typu. V čele stojí uvolněný starosta. Zastupitelstvo má 9 členů. Zasedání
zastupitelstva jsou veřejná a konají se na územním obvodu obce. Zastupitelstvo je nejvyšší orgán
samosprávy obce, rozhoduje o všech záležitostech patřících do samostatné působnosti obce. Ve
věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon. Obecní úřad dál
tvoří místostarostka (neuvolněná), a 2 zaměstnanci úřadu (hlavní účetní, referent místní správy a
samosprávy).
Obec Liberk je zřizovatelem 1 příspěvkové organice, a to Mateřské školy. Obec je také zřizovatelem
jednotky požární ochrany obce, JPO V, která je složena z členů Spolků dobrovolných hasičů obce.
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Sídlo obecního úřadu je v centrální části místní části Liberk, ve zrekonstruovaném objektu č.p. 70, kde
je také umístěna knihovna.
Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Rychnovsko a Místní akční skupiny Sdružení
SPLAV s. z., která sídlí ve Skuhrově nad Bělou.
1.3. Hospodaření obce
Obecní rozpočet je v posledních letech mírně deficitní. Obec nemá však žádné půjčené peníze,
hospodaří s vlastními prostředky a má finanční rezervy určené na spolufinancování investičních akcí.
Pokud je možné získat dotaci na spolufinancování akce, obec této možnosti využívá a čerpá dotace
z krajských, národních ale i evropských dotačních prostředků.
Aktuální stav rozpočtu je zveřejněn na webových stránkách obce, www.obec-liberk.cz, záložka Úřad –
Rozpočet obce.

1.4. Historické souvislosti a urbanistická koncepce
První písemná známka o obci pocházejí již z roku 1310, kdy zde stával hrad Rychmberk postavený
Vilémem z Rychmberka na konci 13. Století.
Od roku 1949 do roku 1976 byly k obci Liberk připojeny další místní části, v současnosti se obec
skládá z šesti místních částí, Bělá, Hláska, Liberk, Prorubky, Rampuše a Uhřínov. Obce mají
charakteristickou rozptýlenou zástavbu. Nachází se zde také mnoho samot a zbořenišť.
Liberk je obec, která vznikla v podhradí hradu Rychmberka. První zmínky o obci jsou z roku 1309. Na
východním předhradí ves chránil kostel. Hrad i s původním kostelem byl zničen v letech 1432 – 1458.
Stávající dřevěný kostel je z roku 1691. Jedná se o národní kulturní památku. Kostel se nachází
v centrální části obce, spolu s OÚ, MŠ a obecní hospodou. Na tuto část pak navazuje rozvolněná
zástavba obytných domů a objektů individuální rekreace.
Bělá, obec s rozvolněnou zástavbou, která byla doplněna bytovkami. Založení obce není přesně
datováno, takže ho přesně neznáme. Dominantou obce je kostel a objekt bývalé školy, který se
v současné době rekonstruuje za účelem vybudování obecního domu pro veřejné využití (sportovní,
kulturně – společenské).
Hláska je sousední obcí Liberka, není známo její založení, předpokládá se její německý původ při
osidlování oblasti v 15. – 16. století. Obec nemá jednoznačně určené centrum, ale přibližně ve středu
se nachází kaple. Jedná se o rozptýlenou zástavbu, která byla doplněna bytovkami a jednou ulicí s
jednotnou zástavbou rodinných domů. Na jihozápadním kraji obce se nachází velký zemědělský areál,
který negativně zasahuje do celkového charakteru krajiny. Velikost tohoto areálu výrazně narušuje
měřítko stávající zástavby. Objekty areálu se neudržované, jsou zchátralé a esteticky kazí ráz obce.
Velký Uhřínov je menší obec s rozptýlenou zástavbou v mělkém údolí Uhřínovského potoka. Prostoru
dominuje kostel sv. Vavřince a blízké okolí patří ke krajinářsky hodnotným místům. Nad obcí
dominuje krajině Podolský kopec. Také v této obci se nachází velký zemědělský areál, který negativně
narušuje ráz zástavby. Nedaleko obce směrem na Malý Uhřínov se při komunikaci nachází středisko
experimentální archeologie (Villa Nova).
Malý Uhřínov je obec s rozvolněnou zástavbou rekreačních objektů ve vzrostlé zeleni.
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Obec Rampuše je charakteristická rozptýlenou zástavbou objektů převážně individuální rekreace. Na
horním okraji obce se nachází kaplička, původně barokní z roku 1745. Objekty zemědělské výroby
byly nedávno demolovány.
V obci Prorubky je rozvolněná zástavba obytných domů a objektů individuální rekreace. U obytných
domů jsou malá hospodářství. Je zde dochována kaple korunování P. Marie, původně vystavěna v
roce 1700. Nachází se zde velký zemědělský areál a jeden brownfield, nevyužívaný, chátrající objekt,
pozůstatek průmyslové výroby v obci, který je v soukromém vlastnictví.

Území obce – závěry analýzy
+ dlouhá historie obce

- Šest místní částí

+ atraktivní území z hlediska přírodního i
kulturního bohatství

- velká výměra katastrálního území

+ aktivní samospráva

- zchátralé a neudržované velké zemědělské
podniky narušující ráz obce

+ členství obce v DSO a MAS

A 2 – Demografická situace
2.1 Počet obyvatel
Celkový počet obyvatel v obci je 708 dle úřadů statistického úřadu k 1. 1. 2020 z toho 372 představují
muži a 336 ženy. Vývoj počtu obyvatel je za posledních 10 let konstantní. Od roku 1869, kdy máme
k dispozici statistické údaje, se však počet obyvatel zásadně změnil. Pro zajímavost uvádíme
statistické údaje počtu obyvatel v jednotlivých částech. Počet obyvatel od druhé poloviny 19. století
v této oblasti klesá. Pokles počtu obyvatel pokračoval i ve 20. století. K razantnímu úbytku došlo po
II. světové válce a odsunem sudetoněmeckého obyvatelstva, které zde převládalo. Zůstala 1/3
obyvatel z předválečného stavu.
Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel místních částí obce od roku 1869

Obec
–
místní část
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše

Rok 1869

Rok 1930

Rok 1950

Rok 1961

Rok 1980

Rok 2001

Rok 2011

693
352
546
287
302

423
218
402
196
196

152
105
197
82
66

103
115
206
78
81

86
131
193
69
43

86
194
181
77
23

103
154
184
65
13
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Uhřínov

1867

1283

190

233

185

138

131

Zdroj: ČSÚ

K celkovému úbytku obyvatel docházelo dál i v letech poválečných. Změnil se charakter osídlení
některých části, především místní část Rampuše přišla o trvalé obyvatelstvo a domy, které se
zachovaly, slouží především k individuální rekreaci.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 1969 - 2011
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Za posledních pár desetiletí se počet obyvatel obce zásadně nezměnil. Na rozdíl od
celorepublikového i celokrajného trendu se počet obyvatel od roku 2001 nepatrně zvýšil,
v posledních pěti letech je konstantní.
Tabulka 3 Vývoj počtu obyvatel za posledních 19 let

Rok

Narození Zemřelí Přistěhovalí vystěhovalí Přirozený
přírůstek

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

7
9
3
12
4
8
7
4

-12
8
-7
-7
-1
-1
5

-11
4
2
3
-12
3
2

6
5
9
2
9
7
3
7

15
22
30
16
10
18
15
21

27
22
22
23
17
19
16
16

1
4
-6
10
-5
1
4
-3

Počet
obyvatel
celkem
696
700
702
705
693
693
696
698
10
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

6
11
7
4
11
10
11
7
8
7
10

10
8
4
3
6
6
7
7
6
6
7

23
13
19
7
24
32
31
32
21
18
22

19
13
21
24
27
30
16
36
22
22
21

-4
3
3
1
5
4
4
2
1
3

4
-2
-17
-3
2
15
-4
-1
-4
1

3
1
-16
2
6
19
-4
1
-3
4

698
701
699
683
685
691
710
706
707
704
708

Zdroj: ČSÚ
Graf 2 Vývoj počtu obyvatel ve správním obvodu Liberk v letech 2001 - 2019

Hustota obyvatelstva je zde jedna z nejnižších na území MAS Sdružení SPLAV, jehož je Liberk členem.
Důvodem je velké katastrální území obce ale také lokalita, horské oblasti jsou obecně méně osídlené
než oblasti v nížinách a to platí také v tomto případě, jak dokládá mapa hustoty obyvatel MAS.
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Obrázek 2 Hustota obyvatel MAS Sdružení Splav

Zdroj: CLLD MAS Splav, 2017, stav platný k roku 2014

2.2 Přirozená měna obyvatel v letech 2001 – 2019
Průměrně se v obci Liberk v letech 2001 – 2019 narodilo 8 dětí. Výkyvy v jednotlivých letech se
pohybují od 3 – 12 dětí za rok. Počet zemřelých je v průměru za toto období 6 osob za rok, výkyvy
jsou od 2 -10 osob za rok. V poměru k počtu narozených dětí je v obci za sledované období průměrný
přirozený přírůstek 1,5 obyvatel za rok.
Graf 3 Počty narozených a zemřelých v letech 2001 - 2019
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Počty přistěhovalých osob se ve sledovaném období 2001 – 2019 pohybuji od 7 obyvatel v roce 2012
do 32 obyvatel v letech 2014 a 2016. Průměrně se v tomto období přistěhovalo 20,5 obyvatel za rok.
Počty vystěhovalých jsou mnohem konstantnější, pohybují se v rozmezí od 13 do 30 obyvatel za rok,
průměrně jejich počet činil 21,7 obyvatel. Z toho vyplývá, že počet vystěhovalých je nepatrně vyšší
než počet přistěhovalých. Přirozený přírůstek obyvatel činní v průměru ve sledovaném období 1,5
dětí za rok a v poměru k rozdílu mezi přistěhovalými a vystěhovalými nahradí ztrátu počtu obyvatel
vlivem větší míry vystěhovaných obyvatel, ale již nemá vliv na zásadní zvýšení celkového počtu
obyvatel obce. Tzn., že přírůstek celkový za dané období je průměrně 0,2 obyvatel za rok.
Graf 4 Počty přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2001 - 2019

2.3 Věková struktura obyvatel a obyvatelstvo podle pohlaví
Tabulka 4 Věková struktura obyvatel, obyvatelstvo podle pohlaví

Počet
obyvatel

celkem

Počet
obyvatel

pohlaví

Počet

věková

2019

2018

2017

2016

2015

2014

708

704

707

706

710

691

muži

372

371

377

372

370

361

ženy
0 - 14

336
119

333
122

330
117

334
120

340
120

330
109
13
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obyvatel

Průměrný
věk

skupina

celkem

15 - 64

478

470

489

491

500

495

65 a více

111

112

101

95

90

87

39,9

39,8

39,5

39,3

38,9

39,2

I když se rodí celkově více mužů než žen, mužů se v celkové populaci vyskytuje méně. Nižší počet
mužů v populaci je podmíněn tím, že se muži dožívají nižšího věku než ženy. To platí napříč Českou
republikou, obec Liberk se však vymyká této celorepublikové statistice, zde je zastoupen celkově vyšší
počet mužů než žen.
Graf 5 Podíl mužů a žen ve správním obvodu Liberk letech 2011 - 2019

Podíl věkové skupiny obyvatel 0 – 14 v obci Liberk v letech 2011 – 2019 je s malými odchylkami
v letech 2012 2013 více méně konstantní, nedochází ke snížení počtu obyvatel v této věkové
skupině. Naopak u věkové skupiny 15 – 64 let, která mimo jiné tvoří ekonomicky aktivní skupinu
obyvatelstva, je patrný dlouhodobý pokles počtu obyvatel a to ve prospěch věkové skupiny 65 a víc,
která od roku 2011 posiluje, a v posledních letech sledovaného období se počty této věkové skupiny
přibližují počtům věkové skupiny 0-14 let. Tento trend, tj. stárnutí populace, v obci kopíruje
celorepublikový stav, kdy věková skupina obyvatel 65 + posiluje na úkor ostatních věkových skupin.
Lze předpokládat, že tento trend bude v obci trvat i v příštích letech a počty věkové skupiny 65 + se
srovnají a převýší počty věkové skupiny 0 – 14 let.
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Graf 6 Věková skupina obyvatel v letech 2011 - 2019

Rozdílná data oproti celorepublikovému průměru je možné spatřovat v průměrném věku obyvatel.
Průměrný věk obyvatel v obci byl v letech 2014 – 2019 od 38,9 let do 39,9 let. Zatímco ve stejném
období hodnoty napříč Českou republikou dosahovaly od 41,7 až k 42,5 let. Průměrný věk obyvatel
stoupá v obci i napříč ČR, ale hodnoty v Liberku dosahují v průměru o 2,7 roku průměrného věku
méně oproti celorepublikovému průměru, tj. v Liberku je společnost o 2,7 roku mladší než je
celorepublikový průměr, a cca o 5% mladší než je krajský průměr (62. nejmladší obec v kraji). Příčinu
lze mimo jiné hledat i v zastoupení vyššího počtu mužů oproti ženám, kteří se však dožívání menšího
věku než ženy a to má zásadní vliv na průměrný věk obyvatel ve správním obvodu Liberk.
Graf 7 Průměrný věk obyvatelstva ve správním obvodu Liberk a celé ČR v letech 2014 - 2019
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Index stáří
Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel starších 65 let na 100 dětí ve věku 0-14 let. Čím vyšší
je počet dětí ve věku 0-14 v populaci, tím nižší je index stáří. Index stáří v obci v roce 2017 dosahoval
hodnotu 86,3 a v roce 2018 hodnotu 91,8. Královéhradecký kraj byl v roce 2011 4. nejstarším krajem
v ČR, kdy index stáří dosahoval 116, ve srovnání s tímto číslem si obec Liberk stojí lépe, i přesto je to
index stáří vysoký a ideální by byly hodnoty mnohem nižší.
2.4 Vzdělanostní struktura obyvatel
Vzdělanostní struktura obyvatel obce Liberk byla dle SLDB z roku 2011 (novější statistické údaje zatím
nemáme) dle nejvyššího dosaženého vzdělání je následující:
Tabulka 5 Vzdělanostní struktura dle SLDB 2011

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

muži

ženy

550

281

269

3

3

-

104

43

61

234

132

102

135

69

66

10

5

5

8

2

6

36

13

23

V celkovém počtu obyvatel 15 a více let mají nejvyšší podíl obyvatelé, kteří dosáhli středoškolského
vzdělání bez maturity, tj. vyučení, jejich počet představoval 44 %, druhou nejpočetnější skupinou
25 % jsou obyvatelé, kteří dosáhli úplného středoškolského vzdělání s maturitou. Další velmi
početnou skupinou 20 % jsou obyvatelé, kteří dosáhli základního vzdělání. Vyššího než
středoškolského vzdělání dosáhlo 10 % obyvatel. Bez vzdělání je 1 % obyvatel.
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Graf 8 Podíl obyvatel dle nejvyššího dosaženého vzdělání

Ve srovnání s celorepublikovým stavem nejvyššího dosaženého vzdělání vykazují občané Liberku nižší
dosažené vzdělání, zároveň však nejsou rozdíly propastné. Skupina bez vzdělání a se základním
vzdělání je v celorepublikovém průměru marginální stejně jako v Liberku. Podíl obyvatel s maturitou
bez vyučení je v Liberku o 9 % vyšší než v celorepublikovém průměru. Naopak středoškolsky
vzdělaných občanů s maturitou je v Liberku o 4 % méně a stejně tak obyvatel s vyšším dosaženým
vzděláním a to o 7 % oproti průměru CŘ.
Nabídka zaměstnání na venkově je nejčastěji v sektoru primárním (zemědělství), případně
sekundárním a z tohoto podhledu pro největší skupinu obyvatel s ohledem k dosaženému vzdělání je
nabídka práce odpovídající, 2/3 obyvatel nachází zaměstnání v místě.
Obyvatelstvo – závěry analýzy
+ konstantní počet obyvatel v posledních 50
letech – zastaven trend masivního
vysidlování území
+ pozitivní přírůstek obyvatel
+ nižší index stáří ve srovnání
s celorepublikovým a krajským průměrem –
podpořit tento trend a přirozený přírůstek
obyvatel

- velká ztráta obyvatel po 2. sv. válce –
absorpční kapacita území nenaplněna
- více vystěhovalých než přistěhovalých –
negativní vliv na celkový přírůstek obyvatel –
podpořit setrvání občanů v obci
- stárnutí populace – přizpůsobit občanskou
vybavenost (základní potřeby)

+ mladší populace oproti celorepublikovému
a krajskému průměru – podpořit rodiny
s dětmi, jejich setrvání v obci
+ vyšší počet obyvatel se středoškolským
vzděláním bez maturity – řemeslníci –
podpora zaměstnání v obci, setrvání v obci
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBERK
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2.5 sociální situace – národnostní složení, obyvatelstvo dle víry
Národnostní složení obyvatelstva obce Liberk dle SLDB 2011 (aktuální data nejsou k dispozici), je
následující:
Tabulka 6 Národnostní složení obyvatel, SLDB 2011

Celkem
Obyvatelstvo celkem
česká
moravská
slovenská
německá
z toho
polská
národnost
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

muži

ženy

652
429
2
8
2
3
1
1
200

337
224
2
7
1
1
1
1
98

315
205
1
1
2
102

Z tabulky vyplývá, že převažuje národnost česká, 200 obyvatel národnost neuvedlo. Další národnosti,
které mají svým počet velmi malé zastoupení v území, jsou slovenská, polská, německá a vietnamská,
i přesto se jedná o území v podstatě homogenní.

Obyvatelstvo podle náboženské víry
Při porovnání náboženské víry (dle SLDB 2011) je převážná část obyvatelstva bez náboženského
vyznání (nehlásí se k žádné víře). Věřících je v Liberku pouze 14 % obyvatel, z toho polovina se hlásí
k církvi převážně k církvi římskokatolické a zastoupena je také církev československá husitská.
Tabulka 7 Obyvatelstvo dle víry, SLDB 2011

Obyvatelstvo celkem
Věřící - nehlásící se k
žádné církvi ani
náboženské
společnosti
Věřící - hlásící se k
církvi, náboženské
společnosti
Církev
římskokatolická
z
Církev
toho
československá
husitská

Celkem
652

muži
337

ženy
315

49

22

27

44

15

29

28

8

20

3

3
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Bez náboženské víry
Neuvedeno

240
319

133
167

107
152

Na území Liberku se nevyskytuje žádná sociálně vyloučená lokalita a obec nepatří ani k sociálně
slabým regionům v Královéhradeckém kraji, řadí se do skupiny průměrné – silné regionů.

Sociální situace – závěry analýzy
+ homogenní obyvatelstvo
+ žádné sociálně vyloučené lokality ani
+ hospodářsky silný region v Královéhradeckém kraji
- většina obyvatelstva je bez náboženské víry,

A 3 - Hospodářství
3. 1. Ekonomická situace
Dle ČSÚ působilo v obci k 31. 12. 2019 celkem 87 ekonomicky aktivních subjektů.
Tabulka 8 Přehled struktury ekonomických subjektů v obci

Ekonomický sektor

Podniky se
zjištěnou aktivitou
Celkem
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování
a pohostinství
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké
a technické činnosti
Veřejná správa
a obrana; povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Ostatní činnosti

87
26 Primární sektor
15 Sekundární sektor
11
Terciární sektor
8
1
8
1
7
5
2
3

Zdroj: ČSÚ
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V roce 2019 necelých 30 % podnikatelských subjektů působících v obci provozovalo svou
ekonomickou činnost v primárním sektoru, tj. v zemědělství, lesnictví a rybářství. V roce 2019
v tomto sektoru působilo v Královéhradeckém kraji 7,85 % ekonomicky aktivních subjektů,
celorepublikově to bylo 5,62 %. Z toho vyplývá, že v primárním sektoru v obci působí mnohonásobně
více podnikatelských subjektů než je v průměru v Královéhradeckém kraji a ještě větší rozdíl co se
celé ČR týká.
V sekundárním sektoru, tj. průmysl a stavebnictví, odchylka od krajského a celorepublikového
průměru není nijak výrazná, v roce 2019 působilo v obci Liberk necelých 30 % podnikatelských
subjektů, v Královéhradeckém kraji to bylo 30,34 % a v napříč ČR 26,1 %. Takže lze obecně říci, že
zastoupení ekonomicky aktivních podniků v tomto sektoru odpovídá zastoupení ve zbytku kraje a ČR.
V terciárním sektoru je naopak zastoupení ekonomicky aktivních subjektů výrazně menší než ve
zbytku republiky, v obci Liberk působilo ke konci roku 2019 bez mála 30 % podnikatelských subjektů,
naopak v Královéhradeckém kraji to bylo 61,81 % a v celé ČR dokonce 68,24 %.
Obecný trendem je v současnosti zvyšující se podíl obyvatel působících v terciárním sektoru, naopak
sektor primární má trend opačný. Obecně platí, že podíl zaměstnaných lidí v terciárním sektoru je
ukazatelem vyspělosti státu. Čím vyšší je podíl práceschopného obyvatelstva zaměstnaných v
terciérním sektoru, tím vyspělejší by stát měl být. Udává se, že ve vyspělých státech je v terciérním
sektoru zaměstnáno na 70% lidí. Tato teorie ale nelze uplatnit lokálně ale v průměru k celému území.
Srovnání s krajem a celou ČR je spíše informativní.
S ohledem k lokalitě, ve které se obec nachází, k socioekonomickým podmínkám, je pochopitelné, že
zde % působících ekonomických subjektů bude nižší v přepočtu k oblastem s větší koncentrací
obyvatel a větší zastoupení ekonomických subjektů působících v primárním sektoru. Naopak
z hlediska kompetencí, možnostem a podmínkám místního obyvatelstva je strategické podporovat
sektor primární a sekundární, ve kterém mohou najít uplatnění.
Graf 9 Přehled ekonomických subjektů ve správním obvodu Liberk, v Královéhradeckém kraji, v ČR v ekonomických
sektorech
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Tabulka 9 Přehled právních forem ekonomických subjektů v obci (31.12.2019)

Fyzické osoby
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Družstva

67
48

5
14
20
11
2
.

Dle právní formy tvoří nejvyšší podíl živnostníci, tvoří 55 % ekonomicky aktivních subjektů, 5
podnikatelů (5,7 %), kteří působí podle jiného než živnostenského zákona a 14 zemědělských
podnikatelů (16,1 %).
Právnické osoby jsou zastoupeny v menším počtu. Jedná se celkem o 20 subjektů. Z toho obchodní
společnosti tvoří necelých 13 % a akciové společnosti 2 % ze všech ekonomických subjektů. Jedná se
o velké zemědělské podniky, Horal a.s. a Statek Uhřínov a.s.
Horal Hláska a.s. obhospodařuje pozemky akcionářů na území částí Rychnova nad Kněžnou, Habrové,
Liberka, Hlásky, Bělé, Rampuše, Prorubek, Kunčiny Vsi a Kačerova. Statek Uhřínov a.s. hospodaří na
pozemcích v Malém Uhřínově, ve Velkém Uhřínově a Kačerově.
3.2 Trh práce
Ekonomická aktivita obyvatel je jedním z důležitých ukazatelů sociálního pilíře. Ekonomicky aktivní
obyvatelé přispívají k ekonomické výkonnosti obce, kraje a celého státu. Ekonomická aktivita
obyvatel se liší v závislosti na pohlaví – ženy mají většinou nižší míru ekonomické aktivity a tvoří větší
podíl nezaměstnaných. V souvislosti se stárnutím obyvatelstva a také se změnou životního stylu
starších lidí dochází k tomu, že se míra ekonomické aktivity starších lidí zvyšuje. Zvyšování míry
zaměstnanosti starších lidí je dokonce nutné, neboť vlivem demografického stárnutí populace bude
docházet ke zvyšování podílu starších lidí, a pokud nedojde k jejich většímu zapojení do ekonomiky,
dojde k problémům s financováním důchodového zabezpečení.
Tabulka 10 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (dle SLDB 2011)

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
zaměstnanci
v
z toho podle
zaměstnavatelé
tom postavení v
pracující na
zaměstnání
vlastní účet

Celkem
347
315
260
5
27

muži

ženy
191
180
141
5

156
135
119
-

22

5
21
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(OSVČ)
pracující
důchodci
ze
ženy na
zaměstnaných
mateřské
dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou
aktivitou

14

10

4

6

-

6

32
275
116
98

11
124
43
51

21
151
73
47

30

22

8

Zdroj - ČSÚ

Na základě SLBD z roku 2011, kdy celkový počet obyvatel dosahoval počtu 699, bylo ekonomicky
aktivních téměř 50 % obyvatel. Z toho prakticky 91 % bylo zaměstnaných a pouze 9 %
nezaměstnaných. Dle postavení v zaměstnání bylo 75 % obyvatel zaměstnanci, téměř 8 % OSVČ a cca
1,4 % v pozici zaměstnavatelů.
Pokud porovnáme dostupné statistické údaje k ekonomické aktivitě obyvatel z roku 2011, kdy
proběhlo celostátní sčítání obyvatel, a údaje z tabulky z roku 2019 týkající se právní formy
ekonomicky aktivních obyvatel, je patrný velký nárůst ekonomicky aktivních obyvatel podnikajících
dle živnostenského zákona. Lze předpokládat, že tito OSVČ budou podnikat spíše v místě a nebudou
vyjíždět za prací.
Tabulka 11 Dlouhodobá míra nezaměstnanosti od roku 2014 - 2020

Liberk
30. 9. 2020
31. 12. 2019
31. 12. 2018
31. 12. 2017
31. 12. 2016
31. 12. 2015
31. 12. 2014

Uchazeči o zaměstnání v
evidenci
úřadu práce - dosažitelní
celkem
ženy
13
7
11
8
8
5
14
5
14
11
18
11
37
20

Podíl nezaměstnaných
osob (v %)
celkem
2,72
2,34
1,64
2,85
2,80
3,64
7,34

ženy
3,08
3,59
2,17
2,13
4,60
4,74
8,66

Pracovní
místa v
evidenci
úřadu práce
5
6
3
4
3
-

Dle tabulky se nezaměstnanost v obci Liberk od roku 2016 pohybuje pod 3%, nejnižší míra
nezaměstnanosti byla v roce 2018, kdy se podíl nezaměstnaných pohyboval pod 2 %. Naopak v roce
2014 byla nezaměstnanost více než 7 %. Ženy ve sledovaném období vykazují větší míru
nezaměstnanosti, což odpovídá i celorepublikovým a unijním statistikám. V průměru je míra
zaměstnanosti mužů vyšší než žen (72 % ve srovnání s 61 % v EU v roce 2016). Nicméně je zajímavé
poznamenat, že rozdíly mezi zaměstnaností žen a mužů se zvyšují s počtem dětí. Z toho vyplývá, že
zaměstnanost obyvatel, především žen, ovlivňuje skloubení rodinného a pracovního života.
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Graf 10 Obecná míra nezaměstnanosti v letech 2014 – 2020 ve správním obvodu Liberk, Královéhradeckém kraji a ČR

Dalším zajímavým ukazatele v tabulce jsou pracovní místa v evidenci úřadu práce. Ve sledovaném
období jich je vždy méně, než jsou počty uchazečů o práci. Za poslední dva roky je trend v ČR opačný,
úřady práce evidují více nabídek pracovních míst než je uchazečů o zaměstnání, v nedaleké
strategické průmyslové zóně Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou nabídka pracovních míst
několika násobně převyšuje počty uchazečů o zaměstnání. To je z pohledu dojížďky do zaměstnání
z hlediska obyvatel Liberku a místních částí jistě zásadní.
Tabulka 12 Vyjížďka do zaměstnání dle SLBD 2011

Vyjíždějící do zaměstnání celkem

120

v rámci obce

v
tom

8

do jiné obce okresu
(Rychnov nad Kněžnou, Javornice, Kvasiny)

94

do jiného okresu kraje

10

do jiného kraje
do zahraničí

8
-

Dle SCLB z roku 2011 vyjíždí do zaměstnání 120 osob. Nejvíce obyvatel, 78 % vyjíždí v rámci okresu a
to především do Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Kvasin. 10 % obyvatel vyjíždí do jiného okresu
kraje a necelých 7 % do jiného kraje. V poměru k celkovému počtu zaměstnaných jde o 38 %
obyvatel.
Jak už bylo zmíněno v jiných kapitolách. Pracujeme s daty, které byly aktuální v roce 2011, od té doby
se situace především v oblasti zaměstnanosti změnila. V roce 2014 bylo rozhodnuto o dalším
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rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny, což mohlo mít vliv na zvýšení celkového
podílu osob vyjíždějících do zaměstnání (především v rámci okresu).
Obec se snaží podporovat zaměstnanost svých občanů. V sezóně, tj. od března do konce října,
zaměstnává tři pracovníky evidované na Úřadu práce. Tato situace trvá již posledních pět let. V
současné době také pro obec pracují tři až čtyři pracovníci OSVČ a to na pracích v lese, při pracích s
traktory a údržbě zeleně.
Ekonomická situace, trh práce – závěry analýzy
+ nízká míra nezaměstnanosti
+ pracovní trh s převyšující nabídkou
zaměstnání před poptávkou
+ pozitivní vliv SZP na zaměstnanost
+ vysoké % zaměstnaných v rámci správního
obvodu obce
+vysoký podíl OSVČ
+ pozitivní vliv obce na zaměstnanost

3.3 Brownfieldy a rozvojové plochy
Ve většině obcí se za minulého politického systému nacházely objekty zemědělské výroby. V
současné době jsou některé tyto areály mimo provoz nebo s omezeným provozem a dochází k jejich
devastaci, ne jinak tomu je ve správním obvodu Liberk, kde se také některé BF nachází. Je proto
nutné nalézt vhodné využití těchto ploch a objektů a jejich potřebu revitalizace, která přinese nové
aktivity do území. V současnosti se však tyto BF nachází v rukou soukromých majitelů Některé BF jsou
zcela opuštěné, jiné minimálně využívané (objekty zemědělských podniků), ale svou charakteristikou
odpovídající BF. Tyto BF esteticky kazí ráz obcí.
Obec odkoupila před nedávnem brownfield v Liberku, objekt bývalého kravína, který nechala
zdemolovat a na jeho místě v současné době vznikají nové stavební parcely. V tuto chvíli obec
neplánuje odkoupení dalších brownfieldů.
Dle aktuálně platného územního plánu se nachází ve správním obvodu obce Liberk rozvojové plochy
určené k výstavbě. Některé tyto plochy jsou v majetku soukromých vlastníků, část z nich vlastní také
obec. Aktuální přehled ploch určených k výstavbě:
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Tabulka 13 Rozvojové plochy určené k výstavbě

Místní část

Vlastník

rozloha

Liberk
Hláska
Bělá
Bělá
Uhřínov
Prorubky

obec
soukromý
soukromý
obec
Obec, soukromý
Obec, soukromý

1 ha
0,75 ha
0,9 ha
0,7 ha
1,2 ha
0,5 ha

Počet parcel (min.
1500 m2/parcela)
4 – 5 parcel
3 – 4 parcely
4 – 5 parcel
3 – 4 parcely
7 parcel
3 parcely

Obec primárně podporuje trvalé osídlení, podle finančních možností se bude snažit všechny obecní
pozemky určené k výstavbě zasíťovat a následně prodat k výstavbě rodinných domů.
Brownfield a rozvojové plochy – závěry analýzy
+ potenciál pro novou výstavbu – obecní a
soukromé pozemky určené k výstavbě domů
+ potenciál pro další rozvoj obce odkupem
dalších BF

- několik BF (soukromý majitelé, většinou
zemědělské objekty), které kazí vzhledově ráz
obcí

3.4 Cestovní ruch – atraktivita území (přírodní, architektonická)
Území obce Liberk patří do turistického regionu Královéhradeckého kraje. Jedná se o turistickou
oblast Orlické hory a Podorlicko, kam zasahuje správní obvod obce Liberk. Z hlediska atraktivity
území převažuje návštěvnost turistů především horských oblastí sousedících se správním obvodem
obce Liberk, a to lyžařských center Deštná, Říčky v Orlických horách, případně vzdálenější Bartošovice
v Orlických horách. Ti přijíždění výhradně v zimních měsících.
Z hlediska přírodní atraktivity se část správního obvodu obce nachází v CHKO Orlické hory (místní část
Uhřínov), kde se snoubí prvky přírodní s výsledky dlouhodobé činnosti působení člověka. Celé území
CHKO je také chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. Najdeme zde pestrou mozaiku
dochovaných ekosystémů (lesy, rašeliniště, mokřady, remízky, meze) se značnou koncentrací výskytu
chráněných druhů rostlin i živočichů (přírodní rezervace Jelení lázeň, Bedřichovka).
Podhorské oblasti správního území obce jsou atraktivní také v letních měsících. Správní obvod obce je
protkán řadou cyklotras vedoucích z Rychnova nad Kněžnou až na hřebeny Orlických hor. Více
k cyklotrasám kapitola 4.1.2.

Samotné území obce Liberka je zajímavé i výčtem kulturních památek (vycházejících z Ústředního
seznamu kulturních památek ČR), které se zde nachází. Uvádíme jejich výčet.
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Liberk
Pozůstatky hrady Rychmberk
Z hradu Rychmberka se do současnosti dochovaly jen malé
zbytky valů a příkopů čela předhradí a místy přitesané skalní
podloží. Poprvé se hrad připomíná roku 1310. Roku 1457 po
obležení králem Jiřího z Poděbrad byl hrad dobyt. Roku 1495 se
uvádí hrad jako pustý. Byl zbořen.
Archeologické nálezy jsou zde datovány do období kultury
slezskoplatěnické.

Kostel svatých Petra a Pavla
Kostel sv. Petra a Pavla, zvonice, hřbitov, krucifix. Areál raně barokního dřevěného kostela
v sousedství fary a zbytku středověkého hradu. Areál tvoří dřevěné stavby jednolodního kostela,
štenýřové zvonice a přízemní fary. Jde o roubený bezvěžový kostel vystavěný v letech 1691 – 1696,
roku 1802 byl kostel po celém svém obvodu podezděn. Technicky a umělecky vzácnou památku
doplňuje dřevěná stupňovitá zvonice a roubená fara. Takových kostelíků je v Čechách jen velmi málo.
Pro dřevěný kostel vytvořil řezbář a sochař Filip Jakub Prokop dřevěné sochy českých patronů
sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Dále vyzdobil spodní část hlavního oltáře a varhany. V obci stojí
jeho tři pískovcové sochy a několik křížů v okolí. F. J. Prokop se narodil roku 1740 právě v Liberku
a později se proslavil za vlády Marie Terezie jako sochař u císařského dvora ve Vídni. Slavného rodáka
si v Liberku připomínají pamětní deskou na místní mateřské škole.

Fara č.p. 1
Fara je přízemní roubené stavení, vystavěné v polovině
19. Století. Roku 1968 zanikla farní stodola a následně
byla zrušena její památková ochrana. V pozadí již zmíněný
Kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí. Na jižním okraji farního
dvora stojí zděná hospodářská přízemní stavba, která není
památkově chráněna. V západní části zahrady se nachází
část původního příkopu zaniklého hradu.
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Další kulturní památky:
Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty – sloup se sochou Panny Marie Immaculaty z roku 1751,
autorsky neurčen.
Socha Ecce Homo - soch z roku 1777, na hranolovém podstavci je umístěna socha Krista v životní
velikosti, v díle se prolínají prvky barokní a klasicistní, autorem Filip Jakub Prokop
Krucifix – pozdně barokní kamenný krucifix z roku 1777, autorství je připisováno místnímu rodáku,
vídeňskému sochaři a řezbáři Filipu Jakubu Prokopovi.

Bělá
Kostel svatého Jana Nepomuckého
Barokní kostel svatého Jana Nepomuckého byla původně
kaple, existující již roku 1691. Z původního zařízení z 18. a
19. století mnoho nezůstalo. Již více jak 5 let je kostel bez
bohoslužeb, neboť děkanství v Rychnově nad Kněžnou nemá
zájem o jeho udržování. Věřících je prý málo a na opravy
nejsou peníze. Součástí areálu je kostel se zvonicí, socha a
ohradní zeď. Sochu opravila obec Liberk na svoje náklady v
květnu 2017.

Na katastrálním území se nachází ještě dvě památky. Jedná se o venkovské usedlosti, chalupu na č. p.
6 a areál statku na č. p. 7. Obě jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
Usedlost čp. 6

Usedlost č.p. 7

Hláska
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
V místech, kde najdeme současnou kapli v této místní
části, stávala původně kaple dřevěná, pocházející z roku
1871. Na počátku 20.století (1920) ji nahradila zděná
kaple. Po úpravách (1944) byla vysvěcena na kapli
Nanebevzetí Panny Marie.
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Prorubky
Kaple Korunování Panny Marie
Kaple Korunování Panny Marie je zděná venkovská kaple.
Původní kaple byla vystavěna údajně roku 1700, dnešní
barokní kaple Korunování Panny Marie pochází asi
z poloviny 18. Stolení. Drobnější kaple s presbytářem na
západní straně a hlavním průčelím na východní straně.

Uhřínov
Kostel svatého Vavřince
Autorem kostela z let 1752–1755 je královéhradecký
architekt František Kermer. Budova kostela je
jednolodní, plochostropá, s pravoúhlým presbytářem a s
hranolovou věží v západním průčelí. V roce 2001 byla
původní věž demontována, vybudována nová konstrukce
krovu a poté byla navrácena na původní místo.

Jako chráněnou památkou je v sousedství stojící fara a Sousoší Kalvárie.
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Území je navštěvováno také díky atraktivním turistickým cílům , množství hradů a zámků, které se v
okolí nachází. K nejvýznamnějším patří především zámek Rychnov nad Kněžnou, Doudleby nad Orlicí,
Potštejn, Kostelec nad Orlicí, Častolovice, zámek Skuhrov, Muzeum krajky Vamberk, Sýpka –
muzeum Orlických hor, Rokytnice v Orlických horách, zámek Rokytnice v Orlických horách. Ve
správním obvodu obce se nachází archeologické muzeum Villa Nova. Archeoskanzen Villa Nova
v Uhřínově se snaží přiblížit středověkou kolonizační vesnici. Dalšími turistickými cíli v okolí, např.
Kostel Krista Dobrého pastýře ve Zdobnici, Rozhledna Anenský vrch, apod.
Lokalita správního obvodu obce Liberka je, jak už je z výše zmíněného patrné, velmi atraktivní jak
z hlediska přírodního bohatství, kulturního a také možností volnočasových aktivit, proto jde o lokalitu
hojně turisticky navštěvovanou. Na území obce je pestrá nabídka ubytování.
Tabulka 14 Ubytovací zařízení dle ČSÚ

Název

Adresa

Kategorie

Sezónní
provoz

Počet
pokojů

SOKOLÍ
HNÍZDO

Liberk,
Rampuše 5

Penzion

celoroční
provoz

10 a
méně

RS
KAMENEC

Liberk,
Uhřínov 35

Ostatní zařízení
jinde
nespecifikovan

letní
provoz

10 a
méně

Ve správním obvodu Liberk je k individuální rekreaci určena řada dalších objektů, především v místní
části Rampuše a Uhřínov.
Tabulka 15 Individuální rekreační objekty

Adresa ubytování
Rampuše čp. 3
Uhřínov čp. 15

Ubytování celoroční
ANO
ANO

Rampuše čp. 12
Rampuše čp. 2
Rampuše čp.15
Rampuše č.p. 19
Rampuše čp. 6
Kamenec - Velký
Uhřínov čp. 36

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Adresa ubytování
Rampuše čp. 8
Stará škola Uhřínov č.p.
61
Pádolí – Uhřínov č.p. 39
Rampuše č.p. 1
Rampuše č.p. 22
Rampuše čp. 5
Rampuše čp. 23

Ubytování celosezónní
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Majitel nemovitosti, který provozuje ubytovací zařízení, platí obci roční paušál za toto zařízená, obec
dál účtuje za ubytovací den a produkci odpadu. Ekonomický přínos pro obec je v poměru k vysokým
nákladům souvisejícím s provozem těchto zařízení zanedbatelný. Proto obec podporuje spíše trvalé
osídlení. Na straně druhé provozovatelé ubytovacích zařízení odkoupili prázdné objekty,
zrekonstruovaly je a udržují je a dál investují do další výstavby. Napomáhají tak zlepšení vzhledu obce
a toho si obec cení.
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Cestovní ruch – závěry analýzy
+ turisticky atraktivní region – zimní turistická
centra, cykloturistika, CHKO a přírodní
zajímavosti
+ zajímavé turistické cíle v okolí
+ velké množství kulturních památek v obci –
velký potenciál pro turistické návštěvníky

- cestovní ruch přináší obci minimální přínos –
upřednostnění trvalého osídlení
- absence obecního ubytovacího zařízení
- nedostatečné využívání potenciálu cestovní
ruchu obcí

+ velký počet nabídky ubytovacích zařízení
+ pozitivní vliv na vzhled obce – místních částí

A 4 Infrastruktura
Dopravní a technická infrastruktura je významným faktorem, který ovlivňuje život obyvatel obce na
jejím území. Jedná se zejména o dopravní dostupnost lékařské péče, občanské vybavenosti,
vzdělávání a dalších potřeb občanů obce. S rozvojem infrastruktury souvisí kvalita bydlení, množství
pracovních příležitostí a je i rozhodujícím faktorem pro další investice soukromých subjektů v obci.
Sídelní struktura obce je souvislá, obytná výstavba je situována podél průjezdních komunikací, které
obcemi prochází. Ve správním obvodu je v současné době stabilizovaná síť dopravní i technické
infrastruktury, kterou se obec snaží udržovat v dobrém a provozuschopném stavu a pravidelně
modernizuje infrastrukturu, která je v majetku obce. V případě správního obvodu obce Liberk, která
má 6 místních částí a velké katastrální území z velké části situované v horských oblastech, je
technicky a také finančně velmi náročné zajistit plnohodnotnou technickou infrastrukturu, především
nakládání s odpadními vodami.
4. 1 dopravní infrastruktura
Do dopravní infrastruktury je zahrnována silniční, železniční, letecká a vodní doprava. Dále je možné
do dopravní infrastruktury zahrnout i problematiku parkování, infrastrukturu pro pěší a cyklisty a
dopravní obslužnost území obce.
4.1.1 Silniční doprava
Místní komunikace správního obvodu Liberk jsou rozděleny podle dopravního významu, určení a
stavebně technického vybavení do jednotlivých tříd. Nachází se zde místní komunikace II/318, II/310
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a místní komunikace III. třídy, které navazují na silnice II. třídy a spojují jednotlivé místní části. Tuto síť
doplňují místní komunikace IV. třídy.
Místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s omezením přímého
připojení sousedních nemovitostí. Místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace
umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou přístupné běžnému provozu
motorových vozidel. Místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu
silničních motorových vozidel, nebo na které je umožněn smíšený provoz. Jedná se např. o
samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, lávky, schody,
pěšiny, ale i zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny a z dopravního významu méně významné
komunikace apod.

Obrázek 3 Mapa silniční infrastruktury v obci Liberk a místních částí – žlutě komunikace II. třídy, bíle III. a IV. třídy

Liberk – obcí prochází komunikace III/31813 (navazuje na II/318 z Rychnova nad Kněžnou) ve směru
Prorubky
Bělá – ve směru z Liberka zde prochází komunikace III/31012, která pokračuje dál ve směru na N.
Rybná, kde se napojuje na komunikaci II/310
Hláska – prochází komunikace II/318 ve směru z Rychnova nad Kněžnou, která dál pokračuje ve
směru na Zdobnici
Prorubky – prochází zde komunikace III/31814 ve směru na Uhřínov a Lukavici
Rampuše – obcí Rampuše prochází komunikace IV. třídy, která se napojuji na komunikaci II/318
Uhřínov – prochází zde komunikace III/31816 ve směru na Deštné v Orlických horách
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Tabulka 16 Přehled místních komunikací

Komunikace
II. třída
III. třída
IV. třída
Mosty

Počet
3
20
33
2

Délka v m
5904 m
8268 m
4567 m
20 m

Komunikace ve vlastnictví Královéhradeckého kraje jsou v současnosti ve velmi špatném technickém
stavu. Důvodem, proč kraj své silnice ve správním obvodu Liberk neopravuje, je z jejich podhledu
nízká automobilová intenzita na těchto komunikacích. Pouze komunikace vedoucí z Rychnova n/Kn.
do Zdobnice je v dobrém stavu. Údržbu těchto komunikací zajišťuje Správa a údržba silnic
Královéhradeckého kraje.
Obecní komunikace IV. třídy jsou v porovnání s krajskými komunikacemi v dobrém stavu. Údržbu
letní i zimní si zajišťuje obec vlastní technikou sama. Dopravní infrastruktura se průběžně
opotřebovává, obec rekonstruuje pravidelně dle potřeb a finančních možností své komunikace, jak
dokládá také navrhovaná část strategického dokumentu.
Nejbližší dálnicí je D 11, vzdálenost 46 km od nájezdu na dálnici v Hradci Králové.

4.1.2 Cyklistická a pěší doprava

S ohledem k lokalitě je území vhodné pro cyklistickou dopravu i pěší turistiku. Správní území obce
Liberk je protkáno řadou cyklotras. Jedná se o cyklotrasy náročnější s větším převýšením.
Cyklotrasa 4367 (Debřece – Zámeček) vede z Rychnova nad Kněžnou přes místní část Uhřínov ve
směru na Zámeček, kde se napojuje na trasu 4309 (Pod Jelenkou – Antoniiono údolí), která dál
pokračuje až na hřeben Orlických hor. Další cyklotrasou je 4330 (Rychnov nad Kněžnou – Zdobnice),
která vede přes místní část Bělá dále na Zadní Ochoz a dále pokračuje na Rampuše, dál do Zdobnice.
U Zadní Ochoze se tato cyklotrasa dále rozděluje na trasu 4331 a vede pod zříceninu hradu Pěčín.
Správní obvod obce Liberk je také velmi atraktivní z hlediska pěší turistiky. Území kříží turistické trasy.
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Obrázek 4 Turistické trasy ve správním obvodu LIberk – značené žlutě, červeně a zeleně

4. 1. 3 Železniční síť
Katastrem obce neprochází železniční síť

4. 2 Dopravní obslužnost
Obec Liberk a její místní části je obsluhovaná autobusovou dopravou, kterou v regionu zajišťují
společnosti AUDIS, ČSAD. Ve všech místních částech je minimálně jedna autobusová zastávka,
v Liberku, Uhřínově a Bělé jich je více. Četnost autobusových spojů je dostatečná ze všech místních
částí a to jak ve směru Rychnov nad Kněžnou (během dne minimálně 1 krát za dvě hodiny), tak ve
směru na Zdobnici příp. Deštné v Orlických horách.
Četnost spojů o víkendech je nižší, z místních částí Bělá, Prorubky a Rampuše se nelze dostat
hromadnou dopravou ani ve směru na Rychnov nad Kněžnou ani ve směru na Zdobnici. Z místní části
Hláska jede oběma směry jeden spoj dopoledne a jeden odpoledne. Ze střediskové obce Liberk a
místní části Hláska je i o víkendech a svátcích četnost spojů nejvyšší, 2 – 3 spoje dopoledne a stejně
tak odpoledne.
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Obec na dopravu nijak nepřispívá. Ve všední dny je počet spojů dostačující, o víkendu není z řad
občanů potřeba ani zájem, aby byly počty spojů zvýšeny.

4. 3 technická infrastruktura
Zajištění kompletní technické infrastruktury, která bývá běžná ve městech, může být pro obce jako je
Liberk s rozptýlenou zástavbou na velkém území, v horské oblasti značný problém a to nejen
z pohledu technického zajištění ale také finančního. Pod pojmem technická infrastrukturu se rozumí
zajištění pitné vody, napojení na vodovod, kanalizace (čištění odpadních vod), zásobování teplem,
elektrická síť, apod.
4.3.1 Zásobování vodou
V současnosti je zásobování vodou celého území správního obvodu Liberk dostačující.
Veřejný vodovod Liberk – Bělá – Hláska zásobuje domácnosti dostatečně. Do roku 2018 se potýkala
především místní část Hláska s nedostatkem pitné vody a to především v letních měsících. Tato
situace byla vyřešena v roce 2018, kdy byl posílen vrt pitné vody. Kapacita vodovodu počítá i
s navrhovanou výstavbou v předmětných místních částech.
V místní části Rampuše není centrální zdroj vody, každý si zdroj vody řeší individuálně (studny,
soukromé vrty).
V místní části Prorubky byl v roce 2010 vybudován nový vrt vody, který v současnosti dostatečně
zásobuje domácnosti vodou. V nejbližším roce se plánuje rekonstrukce stávajícího vodovodu.
V místní části Uhřínov, resp. Velký Uhřínov, byl v roce 2014 dobudován veřejný vodovod. V části Malý
Uhřínov, který je výhradně využíván k rekreaci, je zdroj vody řešen individuálně (studny, soukromé
vrty).

4.3.2 Odstraňování odpadních vod
V Liberku se plánuje realizovat splaškovou kanalizaci a centrální ČOV. Dešťové vody budou i nadále
odváděny jednak povrchově silničními příkopy a jednak přímo do potoka. Splašková kanalizace z
Liberka bude vedena v nejnižším místě údolí, zhruba podél Hlásecké bystřiny. Do této kanalizace
budou napojeny všechny nemovitosti v Liberku. K ČOV bude zřízena příjezdová komunikace.
V Hlásce byla dobudována v roce 2020 splašková kanalizace s centrální ČOV. Dešťové vody budou i
nadále odváděny jednak povrchově silničními příkopy a jednak přímo do potoka.
V části Rampuše bude zachován stávající systém žump a septiků. Dešťové vody budou i nadále
odváděny jednak povrchově silničními a místními příkopy a jednak přímo do vodoteče.
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V části Bělá bude zachován stávající systém žump a septiků. Pro 3 bytové domy byla vybudována
ČOV. Dešťové vody budou i nadále odváděny jednak povrchově silničními a místními příkopy a jednak
přímo do vodoteče.
V části Prorubky bude zachován stávající systém žump a septiků. Dešťové vody budou i nadále
odváděny jednak povrchově silničními a místními příkopy a jednak přímo do vodoteče.
V části Velký Uhřínov bude zachován stávající systém žump a septiků a vybudována ČOV pro bytové
domy. Dešťové vody budou i nadále odváděny jednak povrchově silničními a místními příkopy a
jednak přímo do vodoteče – Uhřínovského potoka a jeho přítoků. V části Malý Uhřínov bude
zachován stávající systém žump a septiků. Dešťové vody budou i nadále odváděny jednak povrchově
silničními a místními příkopy a jednak přímo do vodoteče přítoků Uhřínovského potoka.
4.3.3 Elektrorozvody, spoje, telekomunikace
Distribuční síť je v současnosti dostačující. V případě potřeby budou posílený stávající trafostanice. V
nových lokalitách navržených pro soustředěnou výstavbu se předpokládá provedení distribuční sítě
nn pomocí kabelových rozvodů nn v zemi.
Nedostatečné pokrytí internetem všech místních částí (s ohledem ke kopcovitému území).
V současnosti obec plánuje s CETIN zavedení vysokorychlostního internetu v obci Liberk a Prorubky.
Ostatní místní části nejsou zatím technicky připraveny.
4.3.4 Plynovod
Neuvažuje se zavedením zemního plynu.
4.3.5 Zásobování teplem
Zásobování teplem je řešeno v současnosti v každé místní části individuálně – kotle, kamna na pevná
paliva, krbové vložky, elektrokotle. Pro vytápění rodinných či řadových domů lze využívat i
alternativní zdroje energií jako jsou: - sluneční energie - energie biomasy.
4.3.6 Nakládaní s odpady
V obci platí obecně závazná vyhláška obce Liberk, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce. Dle této vyhlášky se
odpad třídí na složky – biologický odpad rostlinné původu, papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečný
odpad, objemný odpad, jedlé oleje a tuky a směsný komunální odpad. Svoz komunálního odpadu pro
obec zajišťuje firma Marius Pedersen.
Tříděný komunální odpad je shromažďován do sběrných nádob na papír, plast, sklo, kovy a jedlé
oleje, které jsou umístěny v jednotlivých místních částech.
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Občané mají možnost ukládání biologického odpadu rostlinného původu do kontejnerů BRKO
umístěných v jednotlivých místních částech. Obec zajišťuje vyvážení na kompostárnu do Libchav,
kterou vlastní také Marius Pedersen.
Dále mají občané možnost v průběhu roku odvážet objemný odpad a elektro odpad do Rychnova nad
Kněžnou na sběrný dvůr, který provozují Technické služba města Rychnov nad Kněžnou.
Nebezpečný odpad zajišťuje Marius Pedersen dvakrát ročně mobilním svozem po všech místních
částech.

Infrastruktura – závěry analýzy
+ dostatečná silniční síť
+ dobré napojení na silnice II. třídy ze všech
místních části (po komunikaci III. třídy) a
spojení s ORP (výjimkou je místní část Uhřínov)

- špatný stav některých (hlavně krajských)
komunikací
- velká vzdálenost některých místních částí do
střediskové obce (hlavně Uhřínov)

+ velká nabídka cyklotras – volnočasové
aktivity, podpora cestovního ruchu

- absence autobusového spojení o víkendu
z místní části Bělá, Prorubky, Rampuše

+ velká nabídka turistických tras – volnočasové
aktivity, podpora cestovního ruchu

- absence kanalizace ve všech místních částech
– potřeba řešení do budoucna

+ dostačující četnost spojů MHD ze všech
místních částí

- absence kvalitního internetového pokrytí ve
všech místních částech

+ dostatečné zásobování vodou všech místních
částí – pouze Rampuše, která slouží k rekreaci,
individuální zdroj vody
+ svoz a třídění odpadu v obci zajištěn

A 5 Vybavenost
5.1 Bydlení
V roce 2001 dle SLDB bylo v obci 234 domů. Za deset let bylo ve správním obvodu obce postaveno
dalších 12 domů, jak ukazuje tabulka domovního fondu dle SLDB z roku 2011.
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Tabulka 17 Domovní fond dle SCLD z roku 2011

246
166
129
3

rodinné
domy
222
142
123
1

-

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
obec, stát
z toho podle
bytové
vlastnictví
družstvo
domu
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
z toho podle 1919 a dříve
1920 - 1970
období
1971 - 1980
výstavby
nebo
1981 - 1990
rekonstrukce 1991 - 2000
domu
2001 - 2011

Počet bytů

bytové
domy

ostatní
budovy
18
18
3
1

6
6
3
1

-

-

-

21

11

10

-

34
46
17
37
12
16

31
30
16
35
12
14

1
15
1
1

2
1
1
1
1

Celkem

Obvykle obydlen

343

260

Neobvykle obydlen
- slouží k rekreaci
83

Z tabulky vyplývá, že více než ¼ bytů v obci je využívána k rekreaci. Jedná se především o část
Rampuše, Uhřínov.
Tabulka 18 Vývoj dokončených bytů v posledních letech

Byty
celkem
2015
2016
2017
2018
2019

4
1
2
2

v rodinných
domech
4
1
2
2

v bytových
domech
-

Vývoj počtu domů dokazuje, že v obci minimálně od roku 2001, rostou počty domů. Od roku 2015
bylo dokončeno 9 nových domů. Potenciál pro další výstavbu domů je v obci velký. Dle aktuálně
platného územního plánu jsou ve správním obvodu obce nově navržené plochy určené k bydlení
venkovského typu a v rodinných domech. Ty jsou situovány především podél místních komunikací a
vyplňují současnou zástavbu. Návrh počítá s rozšířením především ploch určených k bydlení v místní
části Liberk, Rampuše, Prorubky, Uhřínov, Bělá. Ne všechny zmíněné lokality jsou v majetku obce.
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Obec se snaží podporovat trvalé bydlení v obci, proto také plánuje poskytnout zájemcům o bydlení ve
správním obvodu obce parcely k výstavbě domů. Ty budou obcí zasíťovány. Zájemců o bydlení v obci
je mnoho, nové parcely k výstavbě domů jsou nabízeny také soukromými majiteli pozemků určených
k výstavbě dle územního plánu. Více v kapitole 3.3 Brownfieldy a rozvojové plochy.
5.2 Školství a vzdělávání
V obci Liberk je zabezpečeno předškolní vzdělávání. Obec je zřizovatelem Mateřské školy Liberk.
Mateřská škola se nachází v objektu bývalé školy v Liberku, který byl v roce 1979 přebudován pro
potřeby mateřské školky. Provoz mateřské školy byl oficiálně zahájen 10. 9. 1979. Budova školy je po
rozsáhlé rekonstrukci. Jedná se o školu jednotřídní s maximální kapacitou 24 dětí. Provoz školy je od
6:30 – 16:00. Mateřská škola má vlastní kuchyni, zajišťuje obědy nejen pro děti, ale i pro rodiče a
veřejnost.
Současná obsazenost školky je 22 dětí. Za posledních několik let nebyla kapacita školky zcela
naplněna, což je ovlivněno také tím, že někteří rodiče vozí děti např. cestou do zaměstnání do jiných
zařízení do nedaleké Javornice nebo do Rychnova nad Kněžnou. Děti z Uhřínova dochází do mateřské
školy v Deštném v Orlických horách, kam to mají blíž než do střediskové obce, kde je mateřská škola.
Děti dochází do ZŠ I. a II. stupně do Javornice, která je pro Liberk a jeho místní části spádová. Některé
děti využívají také ZŠ v Rychnově nad Kněžnou. Děti z Uhřínova dochází do ZŠ do Deštného
v Orlických horách, protože to mají nejblíže. Tato škola, aby udržela potřebný počet žáků ve škole,
zajišťuje jejich svoz z okolních obcí, tedy i z Uhřínova.
Středoškolští studenti z Liberka a místních části navštěvují školy nejčastěji v Rychnově nad Kněžnou a
Kostelci nad Orlicí.
5.3 Zdravotnictví a sociální péče

Ve správním obvodu obce není žádný praktický ani jiný lékař. Spádově občané dochází k lékaři a do
nemocnice do Rychnova nad Kněžnou. Obyvatelé Uhřínova do Skuhrova nad Bělou. Záchranná služba
dojíždí z Rychnova nad Kněžnou.
Obec nezajišťuje žádné sociální služby. Místní senioři využívají poskytovatele sociálních služeb
z Rychnova na Kněžnou příp. soukromé poskytovatele z přilehlého okolí. Obědy si mohou senioři
objednat v místní MŠ, která disponuje vlastní kuchyní, která nabízí obědy i pro ostatní občany obce.
Z hlediska občanské vybavenosti a zajištění každodenních potřeb a to především pro ty, kteří se o
sebe ne vždy dokáží postarat, tj. senioři, je důležitá možnost nakoupení základních potřeb, v celém
správním obvodu Liberk v současnosti není žádná prodejna s potravinami ani sem žádná nezajíždí.
5.4 Kultura a spolkový život
Kvalita života v obci je podle jednotlivých věkových skupin obyvatelstva ovlivněna různými faktory.
Pro některé je to dostupnost služeb a zdravotní péče, pro jiné je to klid a bezpečí a především pro
mladé lidi je to kulturní vyžití. Právě to bývá obecně na vesnici dle mladých lidí nedostačující a je
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jedním z důvodů proč odcházejí z vesnice do města dříve než založí vlastní rodinu. Chceme-li zmírnit
odchod mladých lidí z vesnice, podpořme kulturní život v obci.
K občanské vybavenosti patří obecní knihovny, které se nachází v Liberku, Hlásce a v Bělé. Mají
otevřeno zpravidla 2 hodiny týdně.
O kulturní život v Liberku se starají s podporou obce zájmové a sportovní spolky, které zde působí.
Nejstarší formou spolčování v českých zemích byly spolky hasičů, jejich existence sahá až do
Rakousko – Uherska. Za zlatý věk spolkového života je pak označováno prvorepublikové období, čili
etapa mezi lety 1918-1938. V tomto období dosáhla spolková činnost obrovské rozmanitosti
a pestrosti. Zlom nastal s německou okupací a následně s nastolením totality v tehdejším
Československu. Po roce 1948 se zásadně změnila politická situace a změny zasáhly i spolkovou
činnost. Ta se ve své podobě stala pro vládnoucí stranu nežádoucí. Sdružování občanů začalo být
výrazným způsobem kontrolováno a omezováno a mnohé spolky musely svoji činnost ukončit.
K volnému sdružování občanů došlo opět až po roce 1989. Úprava legislativy o volném
sdružování občanů a o neziskových organizacích je dodnes platná dle zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů.
Tradice spolkového života v Liberku sahá až do 19. století. První spolek, Sbor dobrovolných hasičů,
datuje své počátky až do roku 1889. Od té doby se vystřídala v obci řada dalších spolků, které svou
činnost provozují i dnes. Jednalo se o spolky zájmové i sportovní. V současné době v obci působí 5
zájmových spolků.
Sbor dobrovolných hasičů Bělá, Liberk, Hláska, Prorubky, Uhřínov působí ve všech místních částech.
K jeho činnosti patří pořádání okrskových soutěží v požárním sportu a pořádání kulturně –
společenských akcí.
Myslivecký spolek Liberk – Hláska, vznikl v červnu 1992, sídlí na adrese Liberk č.p. 70, budova
obecního úřadu. Jeho hlavní aktivitou je výkon práva myslivosti a působí také v oblasti péče o krajinu,
zlepšuje životní prostředí zvěře, pořádá kulturní a společenské akce v obci, dbá o zachování
mysliveckých zvyků a tradic, rozšiřuje zájmové území svých členů, apod.
Honební společenstvo Uhřínov působí nepřetržitě v Uhřínově od roku 1956. Jeho hlavní činností je
výkon práva myslivosti.
ZO Český svaz ochránců přírody Prorubky, sídlí v Prorubkách. V současnosti má 12 členů a jeho
činností je péče o krajinu a památky, ochrana životního prostředí a environmentální výchova. Spolek
sdružuje především děti z Porubek a okolí.
Spolek přátel Liberka, spolek vznikl v roce 2019. Účelem spolku je pořádání volnočasových aktivit,
pořádání kulturních a vzdělávacích společenských a sportovních podniků, kultivace přírody a krajiny.
Kulturní akce v obci
K pravidelným akcím, které se v obci každoročně konají, patří okrskové soutěže v požárním sportu
pořádané místními spolky dobrovolných hasičů (Liberk, Hláska, Prorubky, Bělá a Uhřínov). Každý rok v
jiné místní části obce Liberk. Těchto soutěží se účastní za jednotlivá SDH dvě a někdy i tři družstva. Na
tyto závody jsou zvány SDH i z okolních obcí - Javornice, Habrová, Lukavice, Osečnice, Zdobnice.
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Dobrovolní hasiči jsou zpravidla zároveň členy i v jiných spolcích, které v jednotlivých částech obce
působí. Ve shodě udržují kulturní život v jednotlivých obcích.
Stručný výčet akcí, které se konají pravidelně během roku:
- na konci zimy se konají dětské karnevaly, na jaře pálení čarodějnic, na začátku prázdnin dětské dny
plné her a zábavy, na konci prázdnin naopak loučení s létem, následuje drakiáda. V zimních měsících
tradiční Mikulášská nadílka, rozsvěcení vánočního stromku následovaný zpíváním u stromečku.
Specifickou akcí v Prorubkách je Prorubská lávka, akce s více jak 30 letou tradicí pro děti i dospělé.
Soutěží se v různých disciplínách na 13 cm široké dřevěné lávce, která je umístěna nad místní požární
nádrží.
V obci Bělá pořádají „svoji“ akci železné prase, aneb sousedské posezení.
V Liberku vzniká nová tradice, tzv. Liberk fest, prázdninové posezení s živou hudbou, kterou zajišťují
místní hudebníci - jednotlivci i skupiny. Na Uhřínově rádi tančí při tanečních zábavách.
Pro seniory obec pravidelně pořádá jednou za rok setkání seniorů s občerstvením a živou hudbou.
Cca 2x do roka obec pořádá pro své občany zájezd do divadla do Prahy.
Obec podporuje všechny kulturně – společenské akce především materiálně a technicky, poskytuje
zdarma obecní prostory pro konání těchto akcí a formou dotačního programu umožňuje pořadatelům
akcí získání dotace ve výši 1.500 Kč na pokrytí nákladů s akcí souvisejících. Spolková činnosti ze
strany obce je finančně podporována nepřímo také formou prospěšných prací a brigád v obci –
údržba zeleně, výsadba stromů v lese, apod., kterých se účastní členové spolků. Z vydělaných
prostředky je zajištěn provoz spolků.
Dobré zázemí pro spolkovou činnost, které v obci je, přispívá k aktivnímu působení spolků a jejich
pestré nabídce činnosti.
Důležitost obecních prostor pro scházení se občanů, podporu spolkového života, konání kulturně
společenských akcí, si obec velmi dobře uvědomuje. Proto je jejím cílem, aby se v každé místní části
nacházel alespoň jeden obecní dům - prostory, které by byly k těmto účelům určené. Je to o to těžší a
finančně nákladnější, že správní obvod obce je složen z 6 místních částí. V současnosti obec disponuje
následujícími prostory:
- Hospoda na hradě v Liberku + sál, kapacita sálu 80 osob
- Klubovna hasičů v Hlásce (bývalá budova školy)
- Hospoda pod kapličkou v Prorubkách + sál, kapacita sálu 60 osob
- Bývalá škola v Bělé – v současnosti v rekonstrukci, v 1. NP prostory k veřejným akcím, v 2. NP obecní
byty
- v Uhřínově a v Rampuších v současnosti není možnost využívání obecních prostor pro občany
5.5 Sport a tělovýchova
Sportovní aktivity bývají v obci nejčastěji zajišťovány sportovními spolky, které v obci působí. Ve
správním obvodu obce Liberk v součanosti nepůsobí žádný čistě sportovní spolek, který by zajišťovat
organizované sportovní aktivity pro občany (tj. i děti).
Obec se snaží volnočasové sportovní aktivity svých občanů podporovat sportovní infrastrukturou,
kterou buduje a o kterou se také stará. V každé místní části vyjma Rampuší, je dětské hřiště určené
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pro nejmenší. V místní části Liberk se v centrální části obce nachází multifunkční hřiště, které lze
využít k míčovým hrám jako je volejbal, nohejbal, ale také jako dětské hřiště určené spíše pro starší
děti. V místních částech Hláska, Uhřínov a v Prorubkách je fotbalové hřiště, bohužel ve správním
obvodu obce není žádný fotbalový klub, který by zde působil. V současné době obec rekonstruuje
objekt bývalé školy v místní části Bělá, kde v 1. NP plánuje vybudovat zázemí pro sportovní aktivity
občanů.

Vybavenost obce – výstupy analýzy
+ zájem o bydlení ve správním obvodu Liberk

- absence ZŠ ve správním obvodu Liberk

+ nabídka parcel pro novou výstavbu (obecní,
soukromé)

- absence zdravotnictví a sociálních služeb

+ dostatečná kapacita MŠ
+ aktivní spolková činnost- velká nabídka
zájmových spolků
+ široká nabídka kulturně – společenských akcí
+ podpora spolkové činnosti ze strany obce

- absence možnosti nakupování – nelze si
v obci zajistit základní potřeby každodennosti
- proaktivní přístup v péči o seniory
- absence sportovních spolků/klubů – žádná
nabídka (řízených) sportovních aktivit pro děti
a dospělé

+ dostatečné prostory pro kulturně –
společenské akce – v každé místní části
alespoň jeden obecní dům
+ dostatečná sportovní infrastruktura

A+6aktivní
Životní
prostředí
zájem
občanů o pořádané akce

6. 1. Geomorfologie a podnebí
Správní území obce zahrnuje dva rozdílné krajinné celky, a to Orlické hory a Podorlickou pahorkatinu.
Geomorfologicky patří území správního obvodu obce do Sudetské soustavy.
Ve správním území obce jsou velké výškové rozdíly, pohybují se od cca 430m (místní část Liberk) v
podhůří Orlických hor po hřebenovou partii hor s nejvyššími vrcholky nad 1000 m (Velký Uhřínov), ty
se projevují především v rozdílnosti podnebí. Podnebí v podorlické oblasti je mírné a teplé a v oblasti
Orlických hor je chladnější s větším množství srážek, často přeháňkami sněhovými.
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6.2 Půda
Typ půdy na území obce Liberk (stejně jako jinde) je závislý na morfologii terénu, geologickém
podloží, klimatu a mnohých dalších podmínkách. Dle půdní mapy Královéhradeckého kraje se
vyskytují na území správního obvodu obce Liberk tvz. kambizemě.
Kambizem (KA) je typ půdy, patřící mezi kambisol. Jedná se o nejrozšířenější půdní typ na území
České republiky. Dříve byl nazýván hnědou (lesní) půdou. Název je odvozen z latinského slova
cambiare, změnit. Je vázána na silně členité reliéfy. Nachází se ve svažitých podmínkách v hlavních
souvrstvích svahovin magmatitů a metamorfitů a zpevněných sedimentárních hornin. Mateční
horniny jsou většinou nekarbonátové, skeletnaté, a proto je v půdní hmotě dostatek materiálu, který
poměrně lehko podléhá zvětrávání, čímž se neustále uvolňují živiny, železo a jiné látky. S nadmořskou
výškou (v případě Liberka) stoupá hloubka půdy, zvyšuje se její kyprost, roste obsah humusu a
hloubka prohumóznění, zároveň však větší množství srážek způsobuje větší vymývání.
Obrázek 5 Mapa půdních typů

Zdroj – mapa půdních typů v Královéhradeckém kraji
Tabulka 19 Druhy pozemků v obci (ha)

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice

31. 12.
31. 12.
2018
2019
5 405,83 5 405,69
1 779,44 1 771,69
560,66
494,59
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Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

24,89
32,34
1 193,89 1 244,75
3 626,38 3 634,00
3 351,53 3 358,89
23,86
27,09
30,13
25,68
220,87
222,34

Katastrální výměra správního obvodu obce je více než 5400 ha. Z toho zemědělská půda tvoří pouze
1/3 celkové plochy a půda orná z toho představuje pouze 1/3. Většinu území zahrnuje půda
nezemědělská, většina z této části představuji lesy, které jsou charakteristické pro tento typ krajiny.
Míra lesního porostu stoupla na území správního obnovu Liberka po druhé světové válce, tj. po
odsunu sudetských Němců, kteří území obývali. Zanikly celé obce, např. Nemanice, Vlčinec, které byly
celé německé, znovu nebyly osídleny a území zarostlo lesy.
Graf 11 Druhy pozemků v obci k 31. 12. 2019

Zdroj: ČSÚ

Jak už je v grafu patrné, většina půdy v obci jsou lesní pozemky. Obec Liberk vlastní a hospodaří na
ploše cca 265,1 hektarů lesních pozemků, to představuje 10 % z celkové rozlohy lesních pozemků na
jeho území. Jedná se o lesní plochy převážně smíšené a svažité.
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Tabulka 20 Přehled výměr obecních lesních pozemků

6.3 Voda

V řešeném území tvoří významné prvky vodní toky: Bělá, Javornický potok, Kněžná a Zdobnice jako
významné vodní toky, dále Uhřínovský, Liberský a Bělský potok, Hlásecká bystřina jako drobné vodní
toky. Některé z těchto toků, pramenících v CHKO (Zdobnice, Říčka, Bělá a Kněžna) se vlévají do
největší řeky v území - Divoké Orlice, jež patří do povodí Orlice. Pro své přírodní podmínky tvořící
významnou přirozenou akumulaci podzemních a povrchových vod byly Orlické hory v roce 1978
vyhlášeny chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.
Území je bohaté na vodní plochy, jakými jsou rybníky a malé vodní nádrže, většinou menší plochy.
Rybník se nachází v místní části Hláska (soukromý vlastník), Rampuše (3 rybníky na jedné vodoteči
soukromý vlastník), Velký Uhřínov (obecní rybník), Malý Uhřínov (Lesy ČR státní), Prorubky (obecní
rybník). Malé vodní nádrže, které sloužily především jako nádrže požární, jsou v každé místní části
(kromě Uhřínova a Rampuše).
V Liberku je plánované budování malé vodní nádrže na obecním pozemku ve spolupráci se Státním
pozemkovým úřadem. Cílem obce je vytvoření dalšího retenčního prostoru pro akumulaci vody pro
případ sucha, případně požárů. MVN může sloužit i k rekreačním účelům pro místní obyvatele, ke
koupání.
6. 4 Příroda a chráněná území
Příroda správního obvodu obce se odvíjí od polohy a území, ve kterém se nachází. Jak již bylo výše
napsáno, většinu území zahrnují lesní plochy. 10 % z této plochy zaujímají obecní lesy, o které se obec
stará. Obec na svých pozemcích udržuje také zeleň, v sezóně zaměstnává tři pracovníky evidované na
Úřadu práce. Tato situace trvá již posledních pět let. V současné době také pro obec pracují tři až
čtyři pracovníci OSVČ a to na pracích v lese, při pracích s traktory a údržbě zeleně.
Ve správním obvodu obce se nachází Chráněná krajinná oblast Orlické hory. Chráněná krajinná oblast
(CHKO) Orlické hory byla vyhlášena v roce 1969. Pokrývá nejvýše položené části Orlických hor. Osou
CHKO je horský hřeben táhnoucí se od severozápadu (od Olešnice v Orlických horách) směrem na
jihovýchod, kde končí poblíž Zemské brány. Celková rozloha CHKO Orlické hory činí 204 km2.
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Hranice CHKO Orlické hory je vymezena jednoznačně, na severovýchodě ji tvoří hranice s Polskou
republikou, ve vnitrozemí je nejčastěji tvořena v terénu zřetelnými liniovými stavbami (především
silnicemi). Není naopak vytvářena územně-správními hranicemi, jako jsou obce, části obcí nebo
katastrální území. V některých případech tak je do CHKO zařazena jen část obce a hranice může vést i
přes zastavěné území. Tak tomu je i v Liberku, kde tvoří většinu katastrálního území Uhřínov.
Na území CHKO obce se nachází zvláště chráněná území, Evropsky významné lokality Natura 2000:
• Uhřínov – Benátky
• Zdobnice - Říčka
V rámci řešeného území se v CHKO nachází 1 maloplošné chráněné území a jedna lokalita s
památnými stromy:
•
PP Sfinga – nejvýraznější skála vrcholové části a svahů Kamence (953m), součást největšího
souboru skalních útvarů v CHKO Orlické hory. K. ú.: Velký Uhřínov, č. p. 2444/1(část), vlastník Lesy
Janeček s.r.o., výměra cca 0,2ha, ochranné pásmo nebylo vyhlášeno, dle zákona 114/92 sb. zasahuje
do vzdálenosti 50 od hranice PP.
•
PS Jilm horský (Ulmus glabra) a Lípa srdčitá (Tilia cordata) - vzrostlé stromy rostoucí na
zbořeništi stavby v osadě Tisovec. K. ú.: Malý Uhřínov, č. p. 150 (stavební), vlastník pozemku: ČR –
Státní pozemkový úřad ČR.
Na území CHKO jsou další, vesměs geologické lokality, dříve evidované jako významný krajinný prvek
(VKP):
•
Anenská huť - Luisino údolí, zbytky vápencového lomu a sklářské hutě, k. ú. Velký Uhřínov,
výměra 0,47 ha
•
Koruna - jižní svah kóty 1062 jižně vrchu Koruna, 3-4 balvanité proudy, k. ú. Velký Uhřínov,
výměra 4,97 ha
•
Skalní město pod Vápenným vrchem - největší soubor skalních útvarů v Orlických horách, k.
ú. Velký Uhřínov, výměra 16,43 ha
•
Marušin kámen - migmatitové skalky vypreparované selektivním zvětráváním a
domodelované mrazovým zvětráváním na vrcholu kóty Maruša, k. ú. Velký Uhřínov, výměra 19,94 ha
•
Antoníino údolí – hluboce zaříznuté údolí Bělé od křižovatky silnic Skuhrov – Deštné - Uhřínov
do Skuhrova nad Bělou, na svazích místy přirozené porosty s výskytem plodných jedlí a skalními
výchozy, květnaté svahové i nivní loučky, k. ú. Skuhrov, Malý Uhřínov, Osečnice, celková výměra
374,89 ha
Životní prostředí – výstupy analýzy
+ velké množství rybníků a MVN – významné
z hlediska retence vody v krajině + možné
rekreační využití
+ plánovaná výstavba MVN v Liberku (rekreační
využívání)

- velké výškové rozdíly v území
- velká výměra katastrálního území
- velký podíl lesních pozemků
- malé procento orné půdy

+ území celkově bohatou zásobárnou vody
+ CHKO Orlické hory – významný krajinný celek
STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBERK
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A 7 SWOT analýza
7.1 Východiska analýzy
Na závěr analytické části je patrné, že obec Liberk a její místní části nabízí svým občanům dobré
podmínky pro život a bydlení. Poloha většiny místních částí, vyjma místní části Uhřínov, umožňuje
poměrně snadnou dostupnost do Rychnova nad Kněžnou, které je pro Liberk obcí s rozšířenou
působností a místem pro zaměstnání, zdravotní péče, vzdělávání, obchody, apod. Místní část Uhřínov
je odtrženou částí správního obvodu Liberk a to má vliv především na horší dostupnost služeb.
V obci dochází k mírnému zvyšování počtu obyvatel, oproti celorepublikovému trendu je zde pozitivní
přírůstek obyvatel, ten ale nemá vliv na zvyšování počtu obyvatel v obci, protože převyšují počty
vystěhovalých obyvatel před přistěhovalými. Na tento neblahý trend by se měla obec zaměřit a
podpořit setrvání především mladých lidí v obci.
Do budoucna se musí obec připravit (stejně jako ostatní zbytek ČR) na stárnutí populace. Tomu musí
přizpůsobit také nabídku služeb. Jako fatální nedostatek se zde spatřuje absence možnosti zajištění
životně nezbytných potřeb, tj. možnosti nakoupení. Především pro seniory, kteří jsou nemobilní, je to
velmi obtížné a jsou absolutně závislý na svém okolí. Stejné je to se zajištěním dostupnosti zdravotní
péče.
V obci je řada rozvojových ploch určených k výstavbě domů a to nejen ve vlastnictví obce ale i
soukromých majitelů. Nachází se zde i řada brownfieldů. Pokud přičteme zájem o bydlení ve
správním obvodu obce, je zde potenciál pro další rozvoj, který by měla obec podpořit.
Území obce je zároveň velmi atraktivní z hlediska cestovního ruchu, bohatá nabídka kulturních a
přírodních památek, cyklo a turistických tras a v zimních měsících blízkost lyžařských center Orlických
hor. Tento potenciál není v současnosti obcí nijak využíván.
V obci jsou dobré podmínky pro rozvoj spolkové činnosti. Ten se v obcích stará hlavně o nabídku
kulturně společenských akcí. V podpoře této činnosti by měla obec dál pokračovat, protože
dostatečná nabídka kulturních, společenských akcí je jednou z cest ke spokojenému životu v obci a to
i pro mladé lidi, kteří často volí odchod do města, kde je nabídka společenského vyžití větší.
Spolkový život v oblasti sportovních aktivit není v obci však žádný. Tomu však neodpovídá nabídka
sportovní infrastruktury, která je v obci velmi kvalitní a do budoucna se možnosti ještě rozšíří o
zrekonstruované prostory objektu bývalé školy v Bělé.
S ohledem ke složitosti území, na kterém se správní obvod nachází, je zajištění technické
infrastruktury odpovídající. I přesto obec plánuje další rozvoj a modernizaci technické infrastruktury.

7. 2 SWOT analýza
SWOT analýza je dnes již standardní metodou regionálního rozvoje a byla zvolena jako nejvhodnější
metoda k poznání kritických oblastí obce, které je nutno v plánovacím období 2021 – 2026 brát v
úvahu a následně je řešit. Podstatou SWOT analýzy je odhalení a současně vzájemné porovnávání
vnitřních silných a slabých stránek obce a příležitostí a hrozeb, které na obec působí zvenčí.
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Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň omezování)
stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností
(příležitostí), a naopak se omezuje dopad takto pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení problémových
oblastí, zaměření rozvojového plánu obce a zpracování záměrů.
V rámci analytické části byly určeny silné a slabé stránky rozvoje obce a také jeho příležitosti a
hrozby. Jejich souhrn je uveden v následující tabulce.
Tabulka 21 SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

+ dlouhá historie obce

- Šest místní částí

+ atraktivní území z hlediska přírodního i
kulturního bohatství

- velká výměra katastrálního území

+ aktivní samospráva

- velké výškové rozdíly v území
- velký podíl lesních pozemků

+ členství obce v DSO a MAS

- malé procento orné půdy

+ žádné sociálně vyloučené lokality

- zchátralé a neudržované velké zemědělské
podniky narušující ráz obce

+ hospodářsky silný region v kraji
+ nízká míra nezaměstnanosti
+ pracovní trh s převyšující nabídkou
zaměstnání před poptávkou
+ pozitivní vliv SZP na zaměstnanost
+ vysoké % zaměstnaných v rámci správního
obvodu obce
+vysoký podíl OSVČ

- několik BF (většinou zemědělské objekty),
které kazí vzhledově ráz obcí
- cestovní ruch nepřináší obci žádný přínos –
nedostatečné využívání tohoto potenciálu
- absence obecního ubytovacího zařízení
- špatný stav některých (hlavně krajských)
komunikací a chodníků

+ pozitivní vliv obce na zaměstnanost

- velká vzdálenost některých místních částí do
střediskové obce (hlavně Uhřínov)

+ potenciál pro novou výstavbu – obecní a
soukromé pozemky určené k výstavbě domů

- absence autobusového spojení o víkendu
z místní- části Bělá, Prorubky, Rampuše

+potenciál pro další rozvoj obce, např.
odkupem dalších BF

- absence kanalizace ve všech místních částech
– potřeba řešení do budoucna
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+ turisticky atraktivní region – zimní turistická
centra, cykloturistika, CHKO a přírodní
zajímavosti
+ zajímavé turistické cíle v okolí
+ velké množství kulturních památek v obci
+ velký počet nabídky ubytovacích zařízení
+ pozitivní vliv cestovního ruchu na vzhled
obce (místních částí)
+ dostatečná silniční síť
+ dobré napojení na silnice II. třídy ze všech
místních části (po komunikaci III. třídy) a
spojení s ORP (výjimkou je místní část Uhřínov)

- absence kvalitního internetového pokrytí ve
všech místních částech
- absence ZŠ ve správním obvodu Liberk
- absence zdravotnictví a sociálních služeb ve
správním obvodu
- absence možnosti nakupování – nelze si
v obci zajistit základní potřeby každodennosti
- proaktivní přístup v péči o seniory
- absence sportovních spolků/klubů – žádná
nabídka (řízených) sportovních aktivit pro děti
- malá iniciativa obce(další nabídky) v oblasti
kulturně – společenského života

+ velká nabídka cyklotras – volnočasové
aktivity, podpora cestovního ruchu
+ velká nabídka turistických tras – volnočasové
aktivity, podpora cestovního ruchu
+ dostatečná četnost spojů MHD ze všech
místních částí
+ dostatečné zásobování vodou všech místních
částí – pouze Rampuše, která slouží k rekreaci,
individuální zdroj vody
+ svoz a třídění odpadu v obci zajištěn
+ zájem o bydlení ve správním obvodu Liberk
+ nabídka parcel pro novou výstavbu (obecní,
soukromé)
+ dostatečná kapacita MŠ
+ aktivní spolková činnost- velká nabídka
zájmových spolků
+ široká nabídka kulturně – společenských akcí
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+ podpora spolkové činnosti ze strany obce
+ dostatečné prostory pro kulturně –
společenské akce – obec plánuje v každé
místní části jeden obecní dům
+ dostatečná sportovní infrastruktura
+ aktivní zájem občanů o pořádané akce
+ velké množství rybníků a MVN – významné
z hlediska retence vody v krajině + možné
rekreační využití
+ plánovaná výstavba MVN v Liberku
+ území celkově bohatou zásobárnou vody
+ CHKO Orlické hory – významný krajinný celek
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

- další podpora spolkového života v obci,
rozvoj sportovních spolků, zapojení dětí

- další odchodu mladých lidí z obce

- podpora občanské vybavenosti – provoz
obecních domů a podpora dalšího rozvoje a
výstavby
- podpora občanské vybavenosti – zajištění
možnosti nákupu potřeb každodennosti

- stárnutí populace, tj. zvýšení počtu seniorů
(rozvoj služeb pro seniory)
- další chátrání zemědělských podniků ve
správním obvodu obce a vznik dalších
brownfieldů

- podpora nárůstu počtu obyvatel

- chátrající soukromé objekty narušující ráz
obce

- proaktivní působení pro setrvání především
mladých lidí v obci, podpora rodin s dětmi –
odpovídající nabídka a možnosti

- zvýšení počtu nezaměstnaných v obci
nedostatečnou nabídkou současných
zaměstnavatelů

- další rozvoj ploch určených k výstavbě

- nedostatek finančních prostředků na
investiční akce obce (obnova obecního
majetku, nové investice)

- odkup a regenerace brownfieldů
- větší ekonomický prospěch z cestovního
ruchu
- obnova a další rozvoj technické infrastruktury
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- nová retenční nádrž může sloužit i
k rekreačním účelům (koupání)

Ze SWOT analýzy je patrné, do kterých oblasti se bude rozvoj obce Liberk orientovat (silné stránky a
příležitosti), a které oblasti budou pečlivě monitorovány a vyhodnocovány (slabé stránky a hrozby).
Na základě všech dílčích podkladů a vyhodnocení analytického souhrnu lze konstatovat:
➢ Rozvoj obce vykazuje pozitivní směr, udržet ho a dál rozvíjet
➢ Dominantní rozvojovou funkcí obce je občansko – obslužné zajištění služeb pro občany
obce
➢ Obec má nevyužitý potenciál v oblasti cestovního ruchu, jehož postupné využívání je
z hlediska budoucích rozvojových možností obce žádoucí a také občanské vybavenosti
➢ Obec by dál měla posilovat svoji pozici v podpoře a iniciaci kulturně společenského života
a to i sportovního

B Návrhová část
V návrhové části je vyjádřena představa o dalším rozvoji obce Liberk a navržen způsob jejího dosažení
formulací strategické vize, opatřeními a podporovanými aktivitami. Popsána je také podpora
realizace programu, tedy způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace Strategie.
Strategie obce Liberk je v souladu a navazuje na národní a nadnárodní strategické dokumenty, včetně
strategie Královéhradeckého kraje, je strategie DSO Mikroregion Rychnovsko a strategií MAS
Sdružení SPLAV, z.s., tak, aby bylo možné využít co nejlépe dotační tituly podporující cíle obce.
Návrh strategického plánu obsahuje 3 základní úrovně, tj. vizi, priority a strategické cíle (záměry).

B 1 Strategická vize
Předěl mezi analytickou částí a částí návrhovou je formulace rozvojové vize obce. Na základě
podrobné analýzy můžeme určit zásadní rozvojové směry obce. Vize formuluje a předurčuje stav,
kterého by mělo být v budoucnu dosaženo.
Tento Strategický plán si klade za cíl formulovat směřování obce v období let 2021 – 2026. Jde o
střednědobý plán a rozvojovou vizi s horizontem 6 let. Na tuto dobu jsou definovány a navrženy
strategické cíle a opatření strategického plánu.
Rozvojová vize obce byla rozpracována do jednotlivých Klíčových oblastí (problémových okruhů),
které jsou pro rozvoj obce stanoveny jako prioritní (prioritní osy rozvoje).
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Na horizont let 2024 – 2026 jsou stanoveny priority obecnějšího charakteru vycházející z aktuálních i
trvalých potřeb obce. Jednotlivá opatření budou definována v následujících letech, kdy bude
strategický plán aktualizován.
Vize obce Liberk:

Liberk je samostatná obec, která se stará o své občany. Zodpovědně a transparentně
hospodaří a rozvíjí se. To jí umožňuje udržovat stávající infrastrukturu, rozvíjet jí a
realizovat rozvojové projekty i v jiných oblastech. Liberk se snaží svými kroky přilákat
nové občany, kteří se v obci trvale usadí. Liberk v obci podporuje spolkovou činnost a s ní
spojené aktivity a zajišťuje kvalitní sportovní infrastrukturu pro své občany.

Obec si je vědoma silných i slabých stránek plynoucích z analytické části tohoto plánu, svých
možností, jakož i svých omezení. Většinu podmínek, na nichž závisí prosperita obce a spokojený život
občanů, sice určuje stát, kraj a samotná EU, ale obec Liberk stanovením priorit dalšího rozvoje bude
řešit zlepšení podmínek pro bydlení, dobré mezilidské vztahy a spokojený společenský život občanů v
rámci svých (z tohoto globálního pohledu) skromných možností.
Vize je naplňována postupnou realizací klíčových oblastí (priorit) → priority jsou postupně
naplňovány realizací strategických cílů (záměrů resp. opatření), jak zobrazuje následující schéma:

UKÁZKA VAZEB MEZI ÚROVNĚMI NÁVRHOVÉ ČÁSTI PROGRAMU ROZVOJE OBCE

B 2 Klíčové oblasti komplexní strategický cíl
Ve vazbě na provedou analýzu, z ní plynoucí SWOT analýzu, anketu veřejného mínění obyvatel, která
proběhla v září – listopadu 2020, a ve vazbě na další rozvoj z pohledu zastupitelstva obce, vyvstaly 4
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základní oblastí (prioritních os), viz tabulka níže. Tyto klíčové oblasti budou v rámci strategického
plánu obce Liberk plnit roli základních prioritních os rozvoje, na něž budou navázána dílčí prováděcí
opatření, resp. záměry.
Tabulka 22 Klíčové strategický cíl, klíčové oblasti

Komplexní strategický cíl v návaznosti
na vizi:

Vybudování prosperující obce s kvalitní vybaveností, se
silným zázemím v oblasti sociálního, kulturního,
společenského a sportovního života svých občanů, které
pozitivně podpoří setrvání především mladých občanů
v obci a přiláká nové mladé rodiny s dětmi, což pozitivně
ovlivní demografický růst a zmírní stárnutí populace
v obci.

Klíčové oblasti - Prioritní osy rozvoje:

P1 - Technická vybavenost a další infrastruktura
P2 – Spolková činnost a volnočasové aktivity
P 3 – Občanská vybavenost
P4 – Další rozvoj obce

Termín splnění komplexního
strategického cíle:

31. 12. 2026

Prioritní osy rozvoje a strategické cíle
Obec Liberk se dlouhodobě zaměří na tyto priority a z nich plynoucí strategické cíle, realizované
pomocí uvedených záměrů (opatření):
Tabulka 23 Prioritní osy strategického cíle

Prioritní osa 1

Technická vybavenost a další infrastruktura

Opatření 1.1

Oprava místní komunikace III. třídy v obci Liberk

Opatření 1.2

Výměna a rozšíření obecního vodovodu v Prorubkách

Opatření 1.3

Oprava místní komunikace Liberk - Prorubky

Opatření 1.4

Příprava lokality pro výstavbu rodinných domů v jednotlivých místních částech

Opatření 1.5

Dokončení opravy veřejného osvětlení v Bělé, Prorubkách, Rampuši
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Prioritní osa 2

Spolková činnost a volnočasové aktivity

Opatření 2.1

Pravidelná podpora činnosti spolků – dotační program

Opatření 2.2

Rekonstrukce budovy č.p. 1 Bělá – multifunkční dům pro sportovní aktivity a
kulturně společenské akce v 1. NP

Prioritní osa 3

Občanská vybavenost

Opatření 3.2

Oprava hasičské zbrojnice Liberk

Opatření 3.3

Úprava objektu občanské vybavenosti na Uhřínově

Opatření 3.4

Oprava objektu pošty v Liberku

Prioritní osa 4

Další rozvoj obce

Prioritní osa 4.1

Vybudování malé vodní nádrže v Liberku

Prioritní osa 4.2

Oprava požární nádrže na Uhřínově a Hlásce

Realizační část priorit a strategických cílů
Priorita 1 - Technická vybavenost a další infrastruktura
Zodpovědný přístup k technické vybavenosti obce Liberk, k jejímu majetku a k rozvoji infrastruktury
obce je naprostou prioritou. Obec bude usilovat o to modernizovat, rozvíjet, sanovat a obnovovat
veškerý potřebný majetek obce a již vybudovanou infrastrukturu. K tomuto problému zaujímá trvale
zodpovědný a udržitelný přístup tak, aby zabránila chátrání již vybudované obecní infrastruktury a
jejího majetku. Obec bude proto usilovat o získání dotací na modernizaci, rekonstrukci a rozvoj
infrastruktury a to z krajských, národních a evropských zdrojů.
Obec trvale zlepšuje, rekonstruuje, modernizuje a doplňuje dopravní infrastrukturu – místní
komunikace a chodníky. Proto je pro ni klíčové pokračovat v rekonstrukcích chodníků, které jsou na
některých místech již v nevyhovujícím stavu.
Rovněž je podstatné postupně rekonstruovat stávající veřejné osvětlení a investovat do jeho
modernizace a pořízení úsporných svítidel tak, aby se zlepšila jeho provozuschopnost a zlevnil se jeho
běžný provoz.
Obec se rovněž soustředí na zlepšení nepříznivého demografického vývoje – tj. stárnutí populace, a
postupně bude připravovat pozemky pro výstavbu rodinných domů, aby mladí lidé zůstávali v obci a
aby udržela současný pozitivní vývoj - tj. nárůst počtu domů, počtu obyvatel a příznivého
demografického růstu.
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Tabulka 24 Priorita 1

Priorita 1

Technická vybavenost a další infrastruktura

Opatření 1.1

Oprava místní komunikace v obci Liberk

Strategický cíl:

Udržet optimální úroveň technické vybavenosti obce

Potřeba:

vysoká

Realizátor:

obec

Doba realizace:

2021

Odhad nákladů:

550 000 Kč

Zdroje financování:

Národní, krajské dotace

Opatření 1.2

Výměna a rozšíření obecního vodovodu v Prorubkách

Strategický cíl:

Udržet optimální úroveň technické vybavenosti obce

Potřeba:

vysoká

Realizátor:

Obec

Doba realizace:

2021 -2022

Odhad nákladů:

7 mil Kč

Zdroje financování:

Národní dotace, krajské dotace, příp. evropské (rozpočtové období
2021 – 2027)

Opatření 1.3

Oprava místní komunikace Liberk - Prorubky

Strategický cíl:

Udržet optimální úroveň technické vybavenosti obce

Potřeba:

vysoká

Realizátor:

Obec

Doba realizace:

2022-2023

Odhad nákladů:

4,5 mil. Kč

Zdroje financování:

Národní, krajské dotační zdroje
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Obecní rozpočet
Opatření 1.4

Příprava lokality pro výstavbu rodinných domů v Liberku

Strategický cíl:

Vybudování technické infrastruktury pozemků na výstavbu rodinných
domů

Potřeba:

vysoká

Realizátor:

Obec

Doba realizace:

2021

Odhad nákladů:

3,5 mil. Kč

Zdroje financování:

Národní dotační zdroje
Obecní rozpočet

Opatření 1.5

Dokončení opravy veřejného osvětlení v Bělé, Prorubkách, Rampuši

Strategický cíl:

Udržet optimální úroveň technické vybavenosti obce

Potřeba:

vysoká

Realizátor:

Obec

Doba realizace:

2022

Odhad nákladů:

3mil. Kč

Zdroje financování:

Národní dotační zdroje
Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

Priorita 2 – Spolková činnost a volnočasové aktivity
Obec Liberk se svou podporou podílí na bohaté nabídce spolkového života, který v obci kvete. Kvalitní
zázemí a občanská vybavenost jsou jednou ze základních podmínek pro zajištění kvalitní nabídky
sportovních a kulturně společenských akcí, ale také občanských služeb.
Kvalitní nabídka volnočasových aktivit a různých kulturně-společenských a sportovních akcí se
příznivě projeví ve vztahu obyvatel k obci, snížení sociálně-patologických jevů a odstranění stresu.
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Předmětem této priority a jejích opatření je tak podpora činnosti těchto spolků, sdružení, klubů či
organizací, společná koordinace jejich aktivit a příprava vhodných projektů pro rozvojové programy.
Je zde zahrnuto také zázemí, které je nezbytné proto, aby měly být kde volnočasové aktivity
realizovány.
Tabulka 25 Priorita 2

Priorita 2

Spolková činnost a volnočasové aktivity

Opatření 2.1

Pravidelná podpora činnosti spolků

Strategický cíl:

Pravidelná finanční a bezplatné poskytování obecních prostor pro
činnost spolků a pořádání akcí.

Potřeba:

vysoká

Realizátor:

Obec

Doba realizace:

2021 - 2025

Odhad nákladů:

50.000,- / ročně

Zdroje financování:

Obecní rozpočet

Opatření 2.2

Rekonstrukci budovy č.p. 1 Bělá – multifunkční dům pro sportovní
aktivity a kulturně společenské akce v 1. NP

Strategický cíl:

Zkvalitňovat stav občanské infrastruktury na území obce. Podpora
volnočasového vyžití obyvatel prostřednictvím kvalitní a moderní
infrastruktury.

Potřeba:

vysoká

Realizátor:

Obec

Doba realizace:

2020 - 2021

Odhad nákladů:

13,5 mil. Kč

Zdroje financování:

Poskytnutá dotace
z obecního rozpočtu

z národních

zdrojů

MMR,

spolufinancování
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Priorita 3 – Občanská vybavenost
Občanská vybavenost zahrnuje vše, co potřebujeme v rámci každodennosti v místě svého bydliště.
Dostupnost občanské vybavenosti je jedním z faktorů, podle kterých lze hodnotit kvalitní bydlení.
Podmínky pro nabídku občanské vybavenosti jsou rozdílné. Obec Liberk se snaží podporovat nabídku
a kvalitu občanskou vybavenost v této prioritní ose následujícími investičními akcemi.
Tabulka 26 Priorita 3

Priorita 3

Občanská vybavenost

Opatření 3.1

Oprava hasičské zbrojnice v Liberku

Strategický cíl:

Vybudování odpovídajícího zázemí pro JPO V a hasičskou techniku
v Liberku.

Potřeba:

Vysoká

Realizátor:

Obec

Doba realizace:

2021

Odhad nákladů:

2,5 mil. Kč

Zdroje financování:

Krajské dotační zdroje
Obecní rozpočet

Opatření 3.2

Úprava objektu občanské vybavenosti na Uhřínově

Strategický cíl:

Rekonstrukce obecního domu v místní částí Uhřínov, který bude moci
být využíván k obecním účelům.

Potřeba:

střední

Realizátor:

Obec

Doba realizace:

2022

Odhad nákladů:

1,5 mil. Kč

Zdroje financování:

Národní dotační zdroje
Obecní rozpočet
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Opatření 3.3

Oprava objektu pošty v Liberku

Strategický cíl:

Rekonstrukce a modernizace objektu základní občanské vybavenosti,
aby odpovídal současným potřebám občanů.

Potřeba:

Střední

Realizátor:

Obec

Doba realizace:

2023

Odhad nákladů:

3 mil. Kč

Zdroje financování:

Národní zdroje
Obecní rozpočet

Priorita 4 – Další rozvoj obce
Obec Liberk si je vědoma toho, že je důležité mít dostatečnou zásobárnu vody a to nejen pitné, což je
záležitost kapitoly technické infrastruktury, ale také užitkové, která je pro občany a obec nezbytná
především v době sucha, které sužovalo Českou republiku v posledních letech (vyjma roku 2020).
V této prioritní ose jsou zahrnuty investiční akce související s výstavbou a opravou malých vodních
nádrží, jakožto retenčního prostoru vody v obci. Tyto nádrže slouží i jako požární nádrže, ale mohou
sloužit i jako místo k rekreačním aktivitám.
Tabulka 27 Priorita 4

Priorita 4

Další rozvoj obce

Opatření 4.1

Výstavba malé vodní nádrže v obci Liberk

Popis opatření

Vybudování nové vodní nádrže v obci, aby byla zvýšena retenční
kapacita vody v obci pro období sucha, v případě požárů, vhodná i
k rekreačním účelům.

Potřeba:

Střední

Realizátor:

Obec

Doba realizace:

2021

Odhad nákladů:

2 mil. Kč

Zdroje financování:

Národní dotace,
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Obecní rozpočet
Prioritní osa 4.2

Oprava požární nádrže na Uhřínově a Hlásce

Popis opatření

Rekonstrukce požárních nádrží s cílem navrácení vodohospodářské
funkce nádrží, jejichž účelem je zadržování vody v krajině pro případ
sucha a požárů.

Potřeba:

Střední

Realizátor:

Obec

Doba realizace:

2021 - 2025

Odhad nákladů:

3,5 mil. Kč

Zdroje financování:

Národní dotace
Obecní rozpočet

Rozvojové aktivity na další roky budou zaměřeny na podporu občanské vybavenosti a technické
infrastruktury a to v souladu s ochranou životního prostředí, podporu bydlení, kulturně –
společenského života v obci, ochranu kulturního a přírodního bohatství a vytvoření kvalitního
zázemí pro podnikání. Konkrétní opatření budou definována při aktualizaci strategického
dokumentu.

Implementace

Implementace představuje proces postupného uskutečňování návrhů strategického plánu, jehož
prvotním cílem je především zajištění realizace daných identifikovaných opatření (záměrů).
Kapitola Implementace se zabývá především identifikací zdrojů, které mohou k realizaci opatření
(záměrů) přispět. Jedná se kromě vlastních zdrojů subjektu, tedy rozpočtu obce, o následující zdroje:
1) Krajský rozpočet a vypisované grantové příležitosti;
2) Státní rozpočet (potažmo rozpočet organizačních složek státu) a státních fondů;
3) Strukturální fondy EU.
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Podpora realizace programu

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

Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování

Odpovědnost za zpracování Strategie rozvoje obce LIberk má starosta obce (se souhlasem
zastupitelstva) jako koordinátor všech činností spojených s realizací a aktualizacemi Strategie.
Koordinuje organizační kroky nezbytné pro rozjezd realizace Strategie a pro využívání Strategie k
řízení rozvoje obce. Pracovní skupinou je zastupitelstvo obce Liberk, které se podílí také na stanovení
konkrétního harmonogramu řízení a organizace ve vazbě na realizaci aktivit. Občané jsou do tvorby
Strategie zapojeni možností vyjadřovat se k jejímu obsahu ve fázi tvorby, tedy před samotným
schválením.
Dokument Strategie rozvoje obce Liberk 2021-2026 s jeho aktualizacemi bude přístupná na obecním
úřadě Liberk a na webových stránkách www.obec-liberk.cz .
Postup sledování a vyhodnocování realizace SRP – monitoring strategie

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

Způsob aktualizace Strategie

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

Změnu Strategie musí schválit zastupitelstvo obce.
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