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Abstrakt:  

Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvojových bariér ve specifickém území 

příhraničního regionu – periferní oblasti Olomouckého kraje, pomezí Jesenicka. V září roku 

2018 bylo provedeno terénní zkoumání studenty Institutu regionálního rozvoje VŠ AMBIS ve 

vybraném území, byly analyzovány rozvojové předpoklady a rozvojové problémy a vytvořen 

soubor návrhů na rozvoj tohoto území. Zkoumání se zaměřilo na obce, jejichž vývoj 

poznamenala proměna linie česko-polské hranice, tj. Bílá Voda, Horní Hoštice, Bílý Potok, 

Uhelná, Bernartice, Horní Heřmanice, Černá Voda, Stará Červená Voda, Velké Kunětice, 

Supíkovice. 

 

Abstract: 

The paper is focused on the issue of development barriers in the specific area of the border 

region – the periphery of the Olomouc region, the Jeseník border. In September 2018 was 

conducted the field survey by students of the Regional Development Institute of AMBIS and 

development assumptions and development problems were analyzed, and set proposal for the 

development for this area were created. The research was focused on villages whose 

development was affected by the transformation of the Czech-Polish border line e.g. Bílá 

Voda, Horní Hoštice, Bílý Potok, Uhelná, Bernartice, Horní Heřmanice, Černá Voda, Stará 

Červená Voda, Velké Kunětice, Supíkovice. 
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Úvod  

 

Jesenickým pomezím rozumíme nejsevernější výběžek Olomouckého kraje, jeho nejmenší a 

nejlesnatější okres, vymezený nížinou státní hranice s Polskou republikou, pásmem 

Rychlebských hor, Hrubým Jeseníkem a Zlatohorskou vrchovinou. Okres Jeseník se téměř 

celý nachází na území Českého Slezska, na severozápadě sousedí se dvěma polskými 

vojvodstvími – Opolským a Dolnoslezským, na jihu s okresem Šumperk a na východě 

s okresem Bruntál, který leží v Moravskoslezském kraji. Administrativně byl okres oproti 

ostatním okresům z roku 1960 zřízen dodatečně v roce 1996 vyčleněním z okresu Šumperk. 

(Benešová a kol., 2000) 

Charakteristické drsnější a poměrně rozmanité podnebí je dáno velkými rozdíly nadmořských 

výšek (Keprník 1423, Vidnava 233). Povrch z 80 % pokrývá dnes smrkový lesní porost, 

hluboce zaříznutými údolími překonávají soustavy kaskád a vodopádů četné přítoky 

nejvýznamnějších řek Vidnávky a Bělé. Těžko prostupný porost ukrývá bohatství podzemních 

pramenů, tajemných jeskyní, nerostného bohatství i unikátní květeny. O kvalitě zachovalého 

přírodního prostředí svědčí na části území vyhlášená chráněná krajinná oblast, národní 

přírodní památky a přírodní rezervace, vyhlášení památných stromů. 

Typ osídlení se vyvíjel v závislosti na průběhu cest a vodních toků, zdrojů obživy a na 

strategické poloze hraniční oblasti. Převažují potoční ulicovky, s fragmenty zástavby 

původního tzv. jesenického domu, (přízemní roubený, později zděný dům se sedlovou 

střechou krytou šindelem, později břidlicí), v nejsevernější části pak typem pruského domu, 

postupně rozšířeného ve čtyřboký statek. Po roce 1945 pro nedostatečné dosídlení oblasti však 

byla většina staveb demolována a jediné území s dochovanou typickou lidovou architekturou 

reprezentuje vesnická památková zóna Rejvíz.  

Vzdálenost centra regionu z Prahy je cca 250 km, předpokládaná doba cesty osobním 

automobilem 3,5 hodiny, vlakem pak skoro 4 hodiny. Nutno však připomenout, že poloha 

centra – Jeseníku není v těžišti území a že dosažení nejvzdálenější obce představuje dalších 

40 km, tj. cca 40 minut autem, veřejnou dopravou s přestupem i přes hodinu. I tak dostupnost 

výběžku přes bariéru hor zůstává obtížná zejména v zimním období pro vysokou polohu tří 

přístupových sedel – Ramzovského, Červenohorského a Videlského. 

 

Obrázek 1: Mapa regionu Jesenicka 
 

 
Zdroj: mapy.cz 
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Pestrá a pohnutá historie Jesenicka je spojena jednak s poměrnou nepřístupností hor, 

neustálými majetkovými spory a útrapami během všech válek, jednak s bohatostí přírodních 

zdrojů. Rozhodující vliv na rozvoj osídlení mělo od roku 1000 Wroclawské biskupství, které 

kolonizovalo oblast pohraničního hvozdu a spravovalo ji až do roku 1945. Po světových 

válkách byly následně kontinuita péče o sídla a krajinu, tradiční hospodaření a výroba 

přerušeny znárodňováním průmyslu, doosídlováním obyvateli z vnitrozemí. Negativní dopad 

těchto i dalších procesů hospodářské centralizace se projevuje v samotném vědomí obyvatel, 

ztrátě pocitu sounáležitosti, sociální hrdosti a vazby s územím. Region Jesenicka zejména 

v okrajových oblastech vykazuje stále vysokou míru nezaměstnanosti, úbytek obyvatel 

v důsledku stěhování za vzděláním a za prací, problémy s dopravní a technickou 

infrastrukturou a nedostupnou vybaveností.  

Cílem práce bylo cílem bylo zjistit, jak vysokoškolští studenti regionálního rozvoje 

vnímají česko-polské pohraničí Jesenicka, jak hodnotí rozvojový potenciál vybraných 

obcí a jaká navrhují rozvojová opatření. Práce je založena na vlastním terénním mapování 

v rámci terénního cvičení studentů magisterského studijního programu Management rozvoje 

města a regionů Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu -  AMBIS. 

Cvičení probíhalo v termínu 26. – 30. 9. 2019 za účasti 40 studentů a 3 pedagogů.  

 

Obrázek 2: Lokace vybraných obcí (měřítko výřezů přizpůsobeno čitelnosti) 
 

   

Zdroj: mapy.cz/vlastní zpracování 

 

K vlastnímu mapování byly vybrány obce, jejichž vývoj poznamenala proměna linie hranice 

mezi historickým územím Čech/Rakouska a Polska/Pruska a měnila se pozice vlastního centra 

původního sídla i pojmenování odtržených částí. Jedná se o obce Bílá Voda/Kamienica, Horní 

Hoštice/Gościce, Bernartice/Dziewiętlice, Horní Heřmanice/Jasenica Górna, Velké 

Kunětice/Sławniowice. Druhou skupinu pak reprezentují obce uvnitř hranice, v její relativní 

blízkosti – Bílý Potok, Uhelná, Černá Voda, Stará Červená Voda a Supíkovice. Každou obec 

mapovala tří až čtyřčlenná skupina studentů pod vedením akademických pracovníků školy. 

Mapovalo se od 10 do 16 hodin, za příznivého počasí. Skupiny měly k dispozici mapu 

katastrálního území obce v měřítku 1:10 000, do které zanášely údaje o občanské vybavenosti, 

dopravní a technické infrastruktuře, veřejné zeleni a další, podle mapového klíče. Na základě 

výsledků mapování, informací zjištěných z veřejně dostupných zdrojů a přímo v obcích např. 

na úřední desce, rozhovory se starosty obcí a s občany byla pro každou obec vytvořena 

SWOT analýza a navrženy možné rozvojové aktivity obce. 

 

1. Mentální mapy 

 

Pro sledování percepce mapovaného prostoru bylo dále využito tvorby mentálních map (blíže 

k mentálním mapám in Buzan, 2007, Pánek a Pázsto, 2016). Úkolem studentů bylo vytvořit 

mentální mapu vybraných lokalit. Každou jednotlivou lokalitu zpracovalo po deseti 

studentech. Studenti každou lokalitu navštívili po dobu cca 1-2 hodin a s odstupem jednoho až 
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dvou dnů byli vyzváni, aby vytvořili mentální mapu, tj. ručně kreslený „obraz“ toho, co jim 

z návštěvy města utkvělo. Zpracována byla následující města: Jeseník, Javorník, Zlaté Hory, 

Vidnava a Žulová na české straně a Nysa, Paczków, Gluchołazy a Otmuchów na straně 

polské. Většina analyzovaných map se soustředila jen na nejužší centrum města (často jen na 

náměstí) a jen velmi málo z nich bylo holistických. Pokud se holistické mapy vyskytly, byly 

to mapy Jeseníku. Pro porovnání uvádíme ortofotopamy a vybrané (typické) zástupce 

mentálních map studentů, a to regionálního centra -  Jeseníku. 

Zajímavé je, že se studenti většinou soustředili výhradně na zmapování prostoru náměstí, a to 

do nejmenších podrobností popisu využití parteru jednotlivých domů a jen 9 z nich zmínilo 

radnici. Kašnu, která stojí uprostřed náměstí, zaznamenali jen 3 studenti, stejně tak jako velké 

sady, které se nad městem vypínají a stejně jako lázně na druhé straně, objevily se pouze 2x.  

Zajímavé rovněž je, že u holisticky pojatých map studenti mnohem více dbali na jejich 

správnou severojižní orientaci. 

I u regionálního centra na polské straně Nysy se objevily holistické a dílčí mapy, nicméně 

četnost jednotlivých jevů, již nebyla tak přesvědčivá jako v případě Jeseníku. Nejčastěji zde 

byly zmíněny obchodní ulice a bazilika – oboje 6x a dále pak nádraží a kruhový objezd – 5x. 

Zajímané je, že rynek (náměstí) se objevil jen na čtyřech mentálních mapách. 
 

Obrázek 3: Detail centra Jeseníku 

 

 
Zdroj: © Google maps 12.2.2019 
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Obrázek 4: Mentální mapa náměstí Jeseníku 
 

 
Zdroj: studenti  

 

2. Percepce území a jeho rozvojové možnosti 

 

Součástí cvičení bylo porovnání české a polské hranice a zjišťování vnímání – percepce obou 

stran hranice a jejich rozdílů. Studenti účastnící se terénního cvičení zpracovali dvě základní 

asociační analýzy percepce prostoru, a to samostatně pro českou a polskou stranu hranice. 

Analýzy byly založeny na komparaci sledovaného českého a polského prostoru a prováděny a 

hodnoceny shlukovou metodou přímo na místě. Výsledky byly zpracovány ze 40 odpovědí 

studentů. 

 

2.1. Percepce české strany hranice 
 

Na české straně hranice výrazně převažovalo pozitivní hodnocení. První negativum bylo 

z pohledu pozitiv až na šesté pozici. Jednotlivé jevy se v hodnocení vyskytovaly s následující 

četností (uvedeny ty, jež byly zmíněny alespoň čtvrtinou respondentů tj. do četnosti 10): 

krásná příroda 22x, dostupná a vybavená infocentra 19x, dostupné obchody a služby 18x, 

dobrý stav komunikací a dobrá dopravní obslužnost 17x, probíhající rekonstrukce a 

revitalizace 16x, opravené památky a historické objekty 15x, udržovaná centra měst a vesnic 

14x, čistota, podpora turismu, dostupnost a kvalita restaurací 10x; z negativ neupravené 

památky a historické objekty 16x, nedostatek zeleně v obcích 11x. Zajímavé je, že stav 

památek a historických objektů se objevil, jak v pozitivním, tak i negativním hodnocení, a to 

přibližně se stejnou četností.  

Výše uvedené ale neznamená, že by se negativa na české straně nevyskytovala. Jen jejich 

distribuce byla mnohem širší. Z uvedených negativ byla vícečetná tato: 9x chudý a pro 

investory nezajímavý region, 7x špatný stav komunikací, 6x málo restaurací a jejich špatná 

úroveň a časté poplatky (např. za parkování, WC apod.). Dále jako negativum bylo ještě 

zmíněno: nedostatek lidí v ulicích, málo volnočasových prostorů, zavřené kostely, 

nedostatečná propagace území a chybějící prvky pro zadržení vody v krajině. Z dalších 

pozitiv byli vyjmenováni milí a ochotní lidé, lázeňství, bezpečné, moderní zázemí pro IZS a 

lokální produkty. 
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Z hodnocení vyplývá zajímavý fakt, že řada prvků se objevila i jako pozitivum, tak jako 

negativum. Důvodem pro tento rozpor může být skutečnost, vůči čemu ten který hodnotitel 

prováděl komparaci. Tato skutečnost byla se skupinou diskutována. Byla-li komparace opřena 

o situaci v rozvinutých regionech Česka, pak měl hodnotitel tendenci situaci na Jesenicku 

hodnotit spíše negativně, byla-li ale komparace opřena o situaci v sousedním polském Nysku, 

převažovalo hodnocení české strany hranice spíše jako pozitivní. 

 

2.2. Percepce polské strany hranice – Nysko 

 

Hodnocení polské strany hranice bylo výrazně vyváženějším z hlediska uváděných pozitiv a 

negativ přičemž ale četnost odpovědí byla mnohem roztříštěnější, než tomu bylo na české 

straně. Do vyšší, než čtvrtinové četnosti se dostalo v pozitivech jen šest prvků. Situace 

v oblasti negativ byla s českou stranou relativně vyrovnaná (tři negativa s vyšší než 

čtvrtinovou četností). Udržované kostely a památky 31x, udržovaná zeleň ve městech 25x, 

nová architektura necitlivá vůči historickým objektům 21x, probíhající rekonstrukce a úpravy 

18x, málo semaforů a přechodů pro chodce 15x, ochotní lidfé 13x, neexistující nebo zavřená 

infocentra 13x, dostupná WC zdarma 12x, čistota 11x. Z méně četných pozitiv se na polské 

straně vyskytovaly následující: 9x dostupnost obchodů a služeb a kruhové objezdy, 8x 

opravené domy a náměstí, 6x náboženství a 5x kvalitní komunikace. Vedle toho se ale 

vyskytla (poněkud paradoxně) i řada negativ, z nichž mnohá stála v přímém rozporu 

uvedeným pozitivům. Jsou jimi 9x chaotická doprava a agresivní řidiči, neopravené domy a 

špatná obsluha v restauracích, 7x špína a odpadky na ulicích, 6x zavřená a nedostupná WC, 

5x nekvalitní komunikace a opilci a bezdomovci na ulicích.  

7x bylo dále zmíněno, že v Polsku je dopravní značení odlišné od našeho, a dále pak 

skutečnost, že v Polsku se nenacházejí velkoplošná maloobchodní zařízení (supermarkety) a 

větrné elektrárny, což ale nelze zhodnotit jako negativum, ale spíše jako regionální rozdíl. 

Z dalších pozitiv na polské straně je třeba zmínit dostupnost lékáren, kamerový systém, hrdost 

na Jana Pavla II, prvky na zadržení vody v krajině a upravená koryta toků a lokální produkty. 

Z negativ to pak je chybějící dostupnost pro handicapované, chybějící cyklostezky a 

nacistická hesla v podobě graffiti.  

 

2.3. Komparace rozdílů české a polské strany hranice 

 

Na základě asociativních analýz byla následně provedena komparativní analýza percepce 

české a polské strany hranice. Ukázalo se, že přestože je Jesenicko v rámci České republiky 

periferní a zaostávající region, při komparaci s polským Nyskem je tento region hodnocen 

celkově lépe. Z hlediska podmínek rozvoje může Jesenicko čerpat z krásné přírody, kterou 

podporuje sítí dostupných informačních center a dalších informačních prvků v terénu, sítí 

pěších a cyklistických tras i sítí penzionů a dalšího vybavení pro návštěvníky. Krajina na 

polské straně hranice rychle padá do ploché nížiny, která zdaleka nemá takový krajinně 

estetický potenciál jako Jesenicko.  

Pomineme-li geografické danosti, tj. krásnou přírodu kopcovitého Jesenicka vs. ne právě 

vzhlednou Nyskou pánev, a budeme se soustředit jen na člověkem ovlivnitelné skutečnosti, 

pak zjistíme, že na polské straně hranice jsou v dobrém stavebně technickém stavu zejména 

kostely. Na české straně hranice, byl větší důraz kladen na úpravu veřejných prostorů náměstí 

a ulic, která byla ve většině zkoumaných lokalit již rekonstruována nebo se tato rekonstrukce 

právě dokončovala. Ve sledovaných městech v Polsku probíhala taková rekonstrukce pouze 

jedna a většina veřejných prostorů zatím upravena nebyla. Obdobná situace je i u dopravní 

infrastruktury, jejíž stav opět není na české straně ideální, nicméně ještě stále výrazně lepší, 

než na straně polské. Přestože ani historické objekty nejsou v na Jesenicku zdaleka v dobrém 
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stavebně technickém stavu, při komparaci s polskou stranou opět tato část vychází jako lépe 

upravená. Na polské straně je pak opakovaně výslovně zmiňována necitlivá nová architektura 

vůči historickým objektům, což situaci pozitivního vnímání prostoru dále komplikuje. 

I když polská strana hranice působí chudším dojmem a bez naděje na větší rozvoj turistického 

ruchu, je třeba pozitivně hodnotit, jak přístup místního obyvatelstva, které bylo opakovaně 

označeno jako „milí lidé“ tj. ochotní ve službách i v běžném styku, tak i rozvinutou síť 

maloobchodu a služeb, která na české straně v řadě míst chybí. Výrazně se zde projevují 

rozdílné vzorce chování Čechů a Poláků jako spotřebitelů, kde Češi jednoznačně preferují 

velkoobjemové méněčetné nákupy v levných supermarketech (které pak logicky způsobí 

odliv od maloprodejců a zánik jejich sítě). Naproti tomu Poláci raději nakupují v menších 

obchodech, jejichž síť je tak výrazně hustější a přímá dostupnost služby vyšší, a to i přesto, že 

jejich koupěschopnost je menší, než česká. 
 

3. Mapovací technika a způsob tvorby mapovacího klíče 

 

Pro mapování v rámci terénních cvičení jsou běžně využívána data Základní mapy České 

republiky 1:10 000 (ZM 10). Vzhledem k tomu, že mapované obce, resp. řešená zastavěná 

území leží částečně na polském území, bylo nutno zvolit jiný kartografický podklad, neboť 

rozsah ZM 10 končí na českých hranicích. Jako podklad pro terénní mapování byla proto 

zvolena mapová data OpenStreetMap. OpenStreetMap je projekt, jehož cílem je tvorba volně 

dostupných geografických dat a následně jejich vizualizace do podoby topografických map 

(např. silniční mapa, turistická mapa, cyklomapa) a navigování v nich. Data OpenStreetMap 

jsou systematicky pořizována dobrovolníky pomocí ručních GPS přijímačů a poté zpracována 

na počítači v editační aplikaci a posléze nahrána do globální databáze OpenStreetMap. 

Mapovat lze při procházkách, na kole, v autě apod. Nedávné zpřístupnění leteckých a 

družicových snímků a dalších dat z komerčních či veřejných zdrojů přispělo ke zrychlení a 

zpřesnění mapových podkladů, např. využití půdy. Jsou organizovány tzv. mapping 

parties (jinak mapathony) zaměřené na skupinové mapování dané oblasti.  

Mapování v terénu je realizováno pochůzkou a jedná se spíše o terénní šetření, neboť základní 

terénní prvky jsou již jednoznačně identifikovány v podkladové mapě. Na základě 

značkového klíče se v terénu vyhledávají prvky a objekty, důležité pro rozvojový potenciál 

obce. Tyto prvky se zakreslují do černobílého tisku mapového podkladu několika způsoby 

v závislosti na hustotě mapovaných prvků na dané ploše: 

- zákres prvků dle značkového klíče s využití barev. 

- zjednodušený zákres prvků jednou barvou (bod, linie, plocha/obrys bez použití 

značkového klíče), jejich očíslování a vytvoření legendy dle čísel. 

Takto vznikne pracovní mapa, která po naskenování na velkoformátovém skeneru a 

georeferencování na digitální mapovou předlohu, bude využita jako podklad pro digitalizaci 

mapovaných prvků v geografickém informačním systému (GIS), např v SW ArcGIS nebo 

QGIS. Digitalizací prvků vzniknou vektorová data, spojená s databází dalších (negrafických) 

informací, která budou využitelná pro různé analýzy a rozvojové projekty. Na mapování obcí 

Jesenicka se podílel i školní dron DJI Phantom 4 „AMBIS“- kvadrokoptéra, vybavená 4K 

kamerou, schopnou pořizovat letecké snímky vysokého rozlišení.  

 

3.1. Značkový klíč 
 

Pro zákres prvků, důležitých pro rozvojový potenciál obce neexistuje normovaný značkový 

klíč – jedná se o tematickou mapu. Byl proto vytvořen pro práci unikátně s tím, že bude 

v praxi ověřen a dále případně upraven či pro další obdobné mapovací práce verifikován. Pro 

vytvoření mapovacího klíče byly využity Principy a pravidla územního plánování v oblasti 
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mapování dat pro Územně analytické podklady (ÚÚR, 2016 a 2017) a vlastní starší práce 

(např. Šilhánková, Pondělíček, 2012). Některé prvky jsou součástí map velkého a středního 

měřítka (cyklo/turistické trasy, sakrální stavby, památníky, zastávky dopravní obslužnosti…), 

pro ně jsou již vytvořeny mapové značky. Ostatní prvky jsou tzv. tematické, pro ně byly 

vytvořeny nové mapové značky (např. turistická atraktivita, mobiliář, historický objekt…).  

Značkový klíč byl koncipován tak, aby obsahoval pouze 5 barev (černá, červená, žlutá, 

zelená, modrá) a značky jednoznačně identifikovaly mapovaný prvek. 

 

Obrázek 5: Značkový klíč pro mapy rozvojového potenciálu obce 
 

 Zdroj: vlastní 

 

V rámci mapovacích prací byla na základě výše uvedeného jednotného klíče vytvořena pro 

každou obec mapa rozvojového potenciálu obce. Mapovány byly intravilány obcí. 
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Obrázek 6: Ukázka zpracování mapy rozvojového potenciálu obce Velké Kunětice / 

Slawniowice  

 

 
zdroj: studenti 
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4. Analýza rozvojového potenciálu vybraných obcí 

 

4.1. Bílá Voda – Kamienica 

 

(Bc. Tomáš Brichta, Bc. Pavlína Daňková, Bc. Renata Hořáková, Bc. Filip Rabinský) 

Základní informace o obci 

Obec stavebně navazuje na vývojově starší obec Kamienica na polské straně hranice. Je 

charakteristická sídelní strukturou dlouhých spádnicových řetězových vsí obklopených 

otevřenou zemědělskou krajinou s dominantní zemědělskou funkcí, v úpatí výrazně 

přecházejících v krajinu lesozemědělskou. Převládá rozvolněná extenzivní zástavba rodinných 

domů venkovského typu.  V centru obce se nachází dominanta - barokní kostel Navštívení 

Panny Marie a piaristická kolej s udržovanou veřejně přístupnou zelení ve vlastnictví obce. 

V prostorách bývalého zámku se nachází psychiatrická léčebna s přilehlým udržovaným 

obecním parkem. Rozsah jednotlivých zastavěných stavebních pozemků je ve většině případů 

jasně definován oplocením. Nová obytná výstavba je směřována do proluk i na okraj obce, ve 

volné krajině nejsou navrženy žádné nové samoty a není uvažována nová zástavba na 

plochách původních zemědělských usedlostí. A to zejména z důvodu finanční náročnosti 

budování technické a dopravní infrastruktury. Ze základní vybavenosti zde schází zdravotní 

středisko a škola, dostupné 9 km ve městě Javorník, dále k rozvinutí rekreačního a 

turistického potenciálu i potřebná turistická infrastruktura. Stávající plochy občanského 

vybavení jsou územním plánem stabilizovány a nedochází k navržení nových rozvojových 

ploch pro tuto funkci.   

S periferní polohou obce souvisí vysoká nezaměstnanost (18,09 %), dominuje dojížďka za 

prací do blízkého Javorníku a Jeseníku. Mezi největší zaměstnavatele v obci patří 

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské a výrobna hostií Unita spol. s r.o. (jediná svého 

druhu v ČR). Obcí prochází pouze jedna významnější komunikace III. třídy č. 4532 vedoucí 

přes Horní Hoštice, Bílý Potok až do Javorníka, dále do Polska napojená na silnici č. 46. Je 

plánována výstavba bioplynové stanice pro řešení vytápění (v současnosti pomocí propan-

butanových nádob). Teplofikace stávající bytové zástavby, dle územního plánu, by měla být 

prováděna diverzifikovaně, a to jak z hlediska otopných systémů, tak z hlediska použitých 

energií (pevná paliva, kapalná paliva, elektřina). Místní část Bílá Voda je zásobována pitnou 

vodou z veřejné vodovodní sítě, místní část Kamenička a objekty rozptýlené obytné a 

rekreační zástavby jsou zásobovány z vlastních zdrojů (domovní studny). Centrální část obce 

je odkanalizována do vlastní ČOV, místní část Kamenička řeší splaškové odpadní vody 

individuálně. Zeleň v sídle je povětšinou tvořena vzrostlými zdravými stromy, nižšími keři. 

Plochy veřejné zeleně v prostoru návsi, okolo kostela, hasičské zbrojnice a prodejny i 

vyhrazená zeleň v zámeckém parku a areálu kláštera, hřbitova a nově vybudovaný sportovní 

areál.  

 

Návrh rozvojových opatření: 

- respektovat stávající tradiční typ osídlení a historický půdorys obce a nevytvářet nové 

samoty a další stavební rozvoj obce směřovat mimo území s potenciální hrozbou záplav 

(eliminovat vyčištěním koryta potoka) 

- u stávající topolové aleje provést dendrologické vyšetření 

- posílit sociální soudržnost obyvatel vytvořením místa/komunitního centra setkávání 

občanů a pořádání kulturních akcí 

- posilovat podmínky pro rekreační využití s ohledem na zachování kvalitního životního 

prostředí, vybudovat zázemí pro turisty (ubytování, stravování) 

- využití turistických atraktivit na polské straně hranice (propojit autobusovou dopravu) 

- obnovení tradice piaristické koleje a gymnázia 
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- rozvíjet nabídku pracovních příležitostí v terciérním sektoru (např. rozšiřování 

sociálních služeb a služeb pro obyvatelstvo) 

- prohloubit meziobecní spolupráci  

 

4.2. Horní Hoštice – Gošcice 

 

(Bc. Alexandr Mikuláš, Bc. Přemysl Růžička, Bc. Lucie Svátková, Bc. Šárka Václavíková) 

Základní informace o obci 

Obec vznikla v polovině 13. století, v roce 1742 s poválečným dělením Slezska rozdělena 

hranicí podél císařské silnice (ve směru Javorník – Landek) na severní pruskou (Horní) a jižní 

rakouskou (Gosticz). Od roku 1963 byla obec připojena k Bílému Potoku a s ním se v roce 

1976 stala částí Javorníku. Horní Hoštice jsou typickou potoční ulicovkou. Zástavba je 

tvořena výhradně staršími venkovskými původně zemědělskými staveními. Výjimkou jsou 

budovy bývalé školy, hospody se sálem, sídlo fořta a hasičská zbrojnice. Mnoho i obývaných 

stavení je ve velice špatném stavu. Řada objektů, vč. obecního úřadu, byla pro havarijní stav 

zbourána (41 ploch) nebo úplně opuštěna. Nové využití našel např. areál bývalého 

družstevního včelína k experimentálnímu zemědělství. 

Horní Hoštice jsou částí obce Javorník a nedisponují žádným institutem veřejné správy, 

školským ani zdravotnickým zařízením (jen „psychiatrická ambulance“ v hasičské zbrojnici).  

Obchod byl zrušen roku 1990, stejně tak ubytovací zařízení včetně restaurace, řeznictví a 

jatek (dnes slouží jen k bydlení), jediné sportoviště představuje přístřešek pro cyklisty se 

stojanem na kola, u kterého jsou dvě dřevěné lavičky a dvě houpačky pro děti. Jedině 

začínající kozí farma nabízí čerstvé mléčné výrobky. Rozvoj cestovního ruchu by mohla 

podpořit přítomnost kaple sv. Jana Nepomuckého, kříž připomínající osobnost zdejšího 

rodáka – olomouckého kněze Dr. Johanna Wache, žlutá turistická značka vedoucí na vyhlídku 

Vysoký kámen a dále červená na Borůvkovou Horu a v lesním masivu na svahu 

Rychlebských hor bývalá uranová štola Jelen, kde se v několika štolách těžila v letech 1958-

1968 uranová ruda. 

Zkoumaná obec je ryze venkovskou obcí s minimem pracovních příležitostí. Obyvatelé 

musejí za prací dojíždět do okolních měst a obcí. Výraznější podnikatelskou aktivitou je tak 

pouze kozí farma, které rozvoj komplikuje vlastnictví vhodných pozemků.  

Osu dopravní infrastruktury tvoří páteřní místní udržovaná komunikace, kolmá na silnici č. 

III/4531 Javorník – Bílá Voda. Přes obec vede cyklotrasa č. 6041 Mikulovice - Bílá Voda a č. 

6044 Bílá Voda – Hraničky. Z veřejných rozvodů sítí technické infrastruktury je v obci 

zavedena pouze elektřina. Zásobování pitnou vodou představují vlastní zdroje, splašky jsou 

po předčištění zasakovány v trativodech nebo vyústěny do vodoteče Hoštického potoka, který 

protéká celou obcí. Plynovod je veden podél silnice č. III/4531, s rozvodem do obce se dle 

územního plánu neuvažuje. Zeleň ve zkoumaném sídle je spíše neudržovanými plochami keřů 

a stromů (původních sadů) bez výraznější aleje, skupiny či solitéru. V letech 2015-2017 byly 

provedeny Komplexní pozemkové úpravy spolu s digitalizací území, návrhem opatření ke 

zpřístupnění pozemků (nové polní cesty a cesty k rekonstrukci), protipovodňových opatření 

(svodný průleh nad severní hranicí zástavby), vodohospodářských opatření (biocentrum ve 

spodní části obce na původním mlýnském náhonu) a realizace prvků ÚSES. 

 

Návrh rozvojových opatření: 

- respektovat stávající tradiční typ osídlení - využití budov na stálé či druhé bydlení, 

zemědělské činnosti, předcházet možným povodním, tzn. čistit vodní propustky, toku 

potoka atp.  

- podporovat alternativních služeb – např. pojízdné potraviny, telemedicína, sdílená 

ekonomika, sdílené přepravní služby 
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- podporovat místní produkce – jablečné výrobky (cider, mošt), živočišná výroba (kozí 

farma, ovce) 

- rozvíjet cestovní ruch využitím stávajících objektů, sdílením služeb a turistických tras na 

polské straně 

- přidělení samostatného rozpočtu 

4.3. Bílý Potok  

 

(Bc. Alena Kočová, Bc. Denisa Moučková, Bc. Robin Juppa) 

Základní informace o obci 

Bílý Potok byl založen ve 13. století, pod názvem Wyzbach byl spolu se svobodnými statky 

Kohout (Hamberk/Hahnberg) a Lipový Vrch (Lindenberg) zmíněn v majetku vratislavského 

biskupství. Od roku 1976 je částí města Javorník. Stávající zástavba obce je rozložena po 

obou březích Bílého potoka. Jižní část na kopci je tvořena přízemními chalupami, jež volně 

obstupují komunikaci přecházející v severní části do návsi, kde je zástavba více kompaktní a 

vícepodlažní. Vybavenost obce je limitována nízkým počtem obyvatel. Obecní úřad, pošta, 

mateřská škola, základní škola, kulturní dům a kino byly před více jak patnácti lety zrušeny. 

V budově bývalého zámku je k dispozici restaurace a obchod, nově jsou postavené dva domy 

pro seniory Domovina a Maruška. Na dění obce se aktivně podílejí sbor dobrovolných hasičů 

a Myslivecké sdružení. Na katastrálním území obce lze najít nově vybudovaný kemp 

s koupalištěm Červenka a Ekocentrum Rychleby. Turistický cíl představuje na návsi 

novorománský kostel sv. Vavřince a Pomník Obětí 1. světové války, dále hroby obětí 

pochodu smrti z koncentračního tábora Birkenau a také místního rodáka Rudolfa Rittnera, 

divadelního herce a dramatika, po němž v jihozápadní části obce zůstala vila Kozí hrádek. V 

obci se nenachází žádný větší zaměstnavatel, velká část obyvatel dojíždí za prací do Polska, 

někteří dokonce až do závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Několik drobných podnikatelů 

a živnostníků (truhlářství, autoopravna, chovy zvířat, zemědělské družstvo) jen přežívá. 

Dopravní infrastruktura je stabilizovaná, v dobrém technickém stavu, jedná se o silnice č. I/60 

z Javorníku a č. III/4351 od Bílého Potoka směrem k hranicím Polska, ale i místní obslužné 

komunikace. Pohyb pěších není řešen chodníky. Podél silnic jsou vedeny cyklotrasy č. 6043 

směrem na Javorník a Žulovou a č. 6041 vedoucí podél hranice do Mikulovic. Veřejná 

doprava je zajištěna autobusovou linkou č. 950120 z Jeseníku a železniční doprava je 

dostupná až z Javorníku. V obci je vybudován veřejný vodovod, tok Bílého potoka je 

poměrně nově regulován, průtoky jsou však na mnoha místech značně neudržované a hustě 

zarostlé. Splaškové vody jsou odváděny do septiků a žump s přepady do Bílého potoka, 

případně do povrchových vodotečí a trativodů, dle ÚP Javorník je naplánováno vybudování 

tlakové kanalizace. Plynofikace zřízená není, ani není uvažována. Kapacita a kvalita sítě 

šíření signálu pro telekomunikační a datové služby není dle místních obyvatel dostatečná. 

Odpadové hospodářství v obci je řešeno dvěma stanovišti na separovaný odpad. Na celém 

území Bílého Potoka se nachází poměrně velké plochy travnatého charakteru, několik 

ovocných sadů. Na severním okraji Bílého Potoka vznikly dvě vodní nádrže lokálního 

biocentra, které patří k první etapě realizace opatření navržených komplexní pozemkovou 

úpravou. (zdroj: webové stránky města Javorník). 

 

Návrh rozvojových opatření: 

- vytvořit příhodné podmínky pro přistěhování zejména mladých rodin s dětmi, tím zvýšit 

nejen počet obyvatelstva, ale i obnovit první stupeň základní školy, mateřskou školu, 

poštu, kino a vytvořit tak nová pracovní místa 

- zřídit lékařskou ordinaci v obci s frekvencí v určité dny  
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- vybudovat nové dětského hřiště, kde by se mohli scházet nejen děti ale i třeba jejich 

rodiče a mohli na své ratolesti dohlížet a odpočívat 

- navýšit počet městského mobiliáře – laviček (dnes pouze 2, které si nejspíše vytvořili sami 

obyvatelé obce), odpadkových košů (dnes 2 u potravin a restaurace), stojanů na kola (dnes 

u restaurace 1 stojan v  havarijním stavu)  

- zpracovat návrh a realizovat vyčištění Bílého potoka, který je velmi špatně udržovaný a 

zarostlý, přívalové deště hrozí způsobit lokální povodeň v důsledku ucpání průtoku  

- rozšíření pokrytí signálu datových sítí 

-  

4.4. Bernartice – Dziewiętlice 

 

(Bc. Daniela De Gray, Bc. Aiym Kakimova, Bc. Jitka Kutmon, Bc. Milan Port, Bc. Tereza 

rašovská) 

Základní informace o obci 

První zmínka o obci pochází z roku 1291. Název zřejmě odvozen od osobního jména 

zakladatele Bernarda nebo Bertolda. Největší rozmach obce na konci 18. a v 19. století, kdy 

byly založeny pivovar, lihovar, mlýn, cukrovar, v roce 1892 továrna na zápalky, v letech 

1896-7 vybudována železnice do Německa a Javorníka. V roce 1935 podniky převzali národní 

správci, 1948 i menší podniky a statky byly zestátněny a mnohé provozy zrušeny a zastaveny. 

Roku 1974 se staly Bernartice sídlem velkého zemědělského družstva, které spojilo JZD v 

Javorníku, Uhelné, Velké Kraši a Skorošicích. V roce 1980 ZD Javornicko obhospodařovalo 

celkem 4117 hektarů v podstatě souvislé půdy. V roce 1990 byla v obci také čistírna osiv 

Státního statku Javorník a granulační linka na krmiva Společného zemědělského podniku, 

které zde přestaly působit. 

Převládá jedno až dvoupodlažní zástavba rodinných domů, většinou z první až druhé poloviny 

minulého století. Nová zástavba se vyskytuje jen výjimečně - severně od centra obce na 

pravém břehu Vojtovického potoka (dvanáct řadových domů, osm dvojdomů, šest 

třípodlažních bytových domů). 

Historii obce připomíná římskokatolický farní kostel sv. Petra a Pavla z třetí čtvrtiny 13. 

století, jehož jádro je z období přechodu románského k raně gotickému slohu s barokní věží a 

pozdně barokní zámeček poznamenán přestavbami v 19. století. Na přilehlém hřbitově se 

nachází novorenesanční hrobka rodiny Latzelů. 

Občanskou vybavenost v Bernarticích zajišťují: jesle, MŠ, ZŠ (1. stupeň), pošta, knihovna, 

obecní úřad, hasičská zbrojnice, 3 obchody a pojízdná prodejna, 4 hostince, bowling, workout 

hřiště, fotbalové hřiště, ubytovací zařízení. Rozvoji cestovního ruchu slouží dva penziony a 

chalupa, jezdecký klub a úspěšně rekonstruovaná secesní Tančírna v Račím údolí 

(Georgshalle z roku 1907 postavena vratislavským biskupem Georgem von Koppem).    

Pracovní příležitosti nabízejí v obci 2 větší firmy: Zemědělské družstvo "AGROHOLDING" a 

Kompozity Michalík a několik živnostníků. Většinou obyvatelé dojíždějí do Javorníku. 

Obcí prochází silnice II. třídy č. 457 od hraničního přechodu Travná / Lutynia ke hraničnímu 

přechodu Osoblaha / Pomorzowiczki a silnice III. třídy č. 4573 od hraničního přechodu 

Bernartice / Dziewiętlice do obce Buková, je napojena na železniční trať č. 295 na trase 

Javorník  - Lipová Lázně, autobusovou linku Javorník - Vidnava a Javorník – Žulová. Také 

zde vede cyklostezka 6041 Bílá Voda – Mikulovice a 6042 Zlaté Hory – Bernartice. V celé 

obci je provedena kanalizace, plynofikace, veřejné osvětlení, ČOV, je zřízena požární nádrž. 

Zeleň v obci je pravidelně udržovaná  - stromořadí okolo hřbitova, topoly u fotbalového 

hřiště, květinová úprava v centru obce, citlivé začlenění záhonů, travin a dřevin s pomníkem, 

oživeno vodním prvkem (malá fontánka), břehy Vojtovického potoka. 
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Návrh rozvojových opatření: 

- podporovat bydlení mladých rodin 

- zlepšit dostupnost lékařské péče 

- podporovat podnikání na lokální úrovni (včelařství, bioprodukty atd.) 

- rozvíjet turismus rozšířením cyklostezek, zázemí pro agroturistiku 

- využít potenciálu obnovy a revitalizace místních brownfields 

- navrhnout úpravy pro zadržení vody v krajině s využitím vodotečí v jižní části obce 

- upravit porost terénního zlomu s náletovými dřevinami v jižní části obce na levém 

břehu Vojtovického potoka 

 

4.5. Horní Heřmanice – Jasenica Górna  

 

(Bc. Michael Havrlík, Bc. Rudolf Kos, Bc. Eva Kropáčová, Bc. Tereza Šmídová) 

Základní informace o obci 

Sledované obce vznikly jako jednotný celek ve 13. století. Horní Heřmanice se rozkládají 

podél Heřmanického potoka, na polské straně hranice pak zbylé 2/3 původní obce pod 

názvem Jasienica Górna. V roce 1850 byly Horní Heřmanice připojeny k obci Bernatice. 

Jednalo se, vzhledem k poloze ve Vidnavské nížině, o zemědělské sídliště. Zemědělská 

výroba tu převládala po celou dobu, fojtské statky v Horních Heřmanicích vlastnily největší 

pozemkový majetek, který reforma téměř nezasáhla. Zdejší statkáři byli iniciátory při 

zakládání různých zpracovatelských závodů, zejména lihovarů a likérky v Bernarticích a 

v Bukové. Počet obyvatel se na celém území Bernatic od poloviny 19. století snižoval, v roce 

1900 bylo v Horních Heřmanicích 53 domů a 308 osob. Obyvatelstvo bylo výhradně 

německé, teprve po roce 1918 se zde objevila skupina Čechů. Po odsunu Němců klesl počet 

obyvatel v Horních Heřmanicích na 60 osob a 19 domů v roce 1950. Obec byla postižena 

třicetiletou válkou a dvěma morovými ranami. Obec Horní Heřmanice je zastavěna rodinnými 

domy v rozvolněné struktuře. Nejvyšší čp je 61, tolik domů však na území pravděpodobně již 

nestojí, mnohé objekty jsou vybydlené a některé slouží pravděpodobně jen k přechodnému 

letnímu ubytování.  V obci Jasienica Górna je zástavba podstatně hustší z převládajících 

rodinných domů a hospodářských stavení, nalezneme tu i několik bytových domů. Domy stojí 

podél vedlejší komunikace vedoucí paralelně s hlavní spojnicí s českou stranou. Hlavní 

komunikace je zastavěna pouze z jedné strany, z druhé jsou jen hospodářské plochy. 

Občanská vybavenost je na české straně v Horních Heřmanicích navázána na obec Bernatice. 

V obci nalezneme kapličku a hasičskou zbrojnici a odloučené pracoviště střední školy 

s jezdeckým klubem. Polská strana Jasienica Górna je na tom lépe – najdeme zde zařízení pro 

předškolní i základní stupeň školy, domov seniorů, obchod, obecní úřad, kostel, fotbalové 

hřiště, dva hřbitovy. Cestovní ruch v obou částech obce prakticky neexistuje ani v jedné části 

obce není vybudováno zázemí (ubytovací kapacity, stravovací zařízení). 

Pracovní příležitosti v obci Horní Heřmanice nabízí pouze jezdecký klub a SOŠ. Jinak musí 

obyvatelstvo za prací dojíždět, stejně jako v obci Jasienica Górna, kde ale byli zaznamenáni 

dva drobní podnikatelé – opravář sekaček a truhlář, dále obchod, domov seniorů, školka a 

škola. Obec Horní Heřmanice má na svém území jednu vlakovou zastávku a dvě autobusové. 

Ve spodní části obce vede komunikace č. 457, která je zároveň součástí cyklostezky. Obcí 

vede na polskou stranu jediná silnice, málo využívaná, ale v dobrém technickém stavu. Obec 

Jasienica Górna nemá železniční spojení, na svém území má tři autobusové zastávky. 

Technická infrastruktura na české straně je v poměrně špatném stavu.  

Zeleň v obci je dostatečně přítomná, jedná se však o neudržovanou, náletovou a místy 

neprostupnou. O veřejné či organizovaně upravené zeleni nemůžeme hovořit. Polská strana 
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obce je na tom podobně, udržovanou zeleň nalezneme pouze v rámci výzdoby Božích muk 

nebo zahrad u rodinných domů, místy i podél cest. 

 

Návrh rozvojových opatření: 

- zlepšit stav veřejné zeleně 

- vyřešit otázku opuštěných a zdemolovaných budov 

- zaměřit se na sociální aspekt v ohledu na kulturní akce (v současnosti velice omezený 

rozsah – fotbal a hospoda nedostačující) 

- zřídit komunitní centrum 

- vybudovat kanalizační systém 

- aktivizovat přeshraniční spolupráci mezi obcemi  

 

 

4.6. Velké Kunětice – Sławniowice 

 

(Bc. Michal Bezděk, Bc. Michaela Jirásková, Bc. Aleš Crkva, Bc. Martina Karbanová) 

Základní informace o obci 

První písemné zmínky o obci Kunětice (Gross-Kunzendorf) se objevují v roce 1284, 

pravděpodobně byla založena mnohem dříve. Patřila vratislavskému biskupství a dle počtu 

vysazených 60 lánů byla poměrně velká a majetná. Od 19. století do poloviny 20. století 

určovala život obce těžba a zpracování žuly a mramoru, přesto zůstala převážně zemědělskou 

vsí. Po druhé světové válce a odsunu původního obyvatelstva kamenictví zaniklo a 

zemědělský charakter obce ještě posílilo založení JZD, v období 1976 – 1990 byla přičleněna 

k obci Supíkovice. Rozvoj obce po roce 1989 je brzděn především velkou nezaměstnaností, 

zejména mezi početnou romskou menšinou. Pozitivní vliv však mělo otevření hraničního 

přechodu pro malý pohraniční styk a navázání partnerství se Sławniowicemi.  

V obci převládá zástavba rodinných převážně dvoupodlažních domů s velkou zahradou. 

Mnohé starší objekty působí opuštěně a zanedbaně (bývalý hostinec u autobusové zastávky, 

bývalá fara u kostela, aj.)  Obec Velké Kunětice disponuje základní občanskou vybaveností: 

obecní úřad, pošta, mateřská škola, nově budovaná hasičská stanice, 2 prodejny potravin, 

kostel, hřbitov, dětské hřiště a kulturní dům. Schází možnost ubytování a veřejného stravování 

(torzo bývalého hostince dalo jméno blízké autobusové zastávce). Přitom se zde nacházejí 

atraktivní cíle: dvě šachtové vápenky z druhé poloviny 19. století a částečně zatopený důl na 

mramor. Obec nabízí minimum pracovních příležitostí – autoopravna, truhlářská dílna a 

objekty zmíněné občanské vybavenosti. Na polské straně bylo nalezeno několik kamenických 

firem. Většina obyvatel za prací dojíždí do nejbližších měst, příp. do Polska. Obec je 

obklopena poli, pastvinami, loukami a také smíšenými lesy a remízky. Bylo možné zde nalézt 

jak listnaté tak jehličnaté stromy. Komunikace uvnitř vesnice je ve velice dobrém stavu - 

zrekonstruovaná silnice II/457 a II/455. Pohyb pěších je možný pouze v rámci vozovky, 

chybějí chodníky. Obec je obsluhována 3 zastávkami veřejné autobusové dopravy linky 

vedoucí z do Jeseníku. Největším nedostatkem technické infrastruktury v obci je chybějící 

kanalizace (polská strana vybudovala díky evropským dotacím). Zejména dešťová voda je 

svedena do místní Kunětičky, jejíž koryto není regulováno a je velice zarostlé a hrozí tak 

v případě přívalových dešťů záplavy. Dalším velkým nedostatkem je nedostačující veřejné 

osvětlení (byly zjištěny pouze dvě lampy). Velké Kunětice jsou pokryté telefonní a 

internetovou sítí a to pomocí nadzemního vedení - v každé ulici se pak nachází přípojka 

nejčastěji umístěná na sloupu, ojediněle přímo na domě. Velké množství zeleně v obci je 

přítomno díky rozlehlým upraveným zahradám (a sadům) rodinných domů. Veřejnou zeleň 

uvnitř obce do jisté míry může představovat plocha v rámci dětského hřiště, potenciál má dnes 

zanedbaný starý altán. 
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Návrh rozvojových opatření: 

- zaměřit se na oblast infrastruktury, zejména na vybudování chodníků v celé obci, zejména 

v blízkosti mateřské školy, s tím souvisí také vybudování četnějšího veřejného osvětlení  

- vybudovat kanalizační síť, neboť všechna dešťová voda byla sváděna do místního potoka, 

který byl regulován pouze úpravou koryta, v současnosti velice zarostlého. V případě 

přívalových dešťů nebo lokálních záplav může hrozit problém. (např. v navazující polské 

obci Sławniowice byla vybudována nová tlaková kanalizace z Evropských dotací).  

- vybudovat restaurační zařízení k rozvoji cestovního ruchu (návštěvníci vápencových pecí) 

- posílit vybavení městským mobiliářem, dětské hřiště/sportoviště 

 

4.7. Uhelná 

 

(Bc. Kateřina Vočková, Bc. Tereza Dermeková, Bc. Jakub Kotek, Bc. Richard Ptáček) 

Základní informace o obci 

Český název Uhelná (dříve Serkdorf, něm. Sorgsdorf) má obec od roku 1948 a připomíná 

dnes již neexistující těžbu hnědého uhlí či lignitu v katastru a patřila od 13. století k 

Javorníku, resp. k Jánskému Vrchu. Převažovala zemědělská činnost, ale postupně díky těžbě 

hrnčířské a cihlářské hlíny zde vznikla cihelna, roku 1855 huť na zpracování arzénové rudy z 

dolu u Javorníku, po roce 1913 byl vybudován v Horním Fořtu komplex pily a lihovaru se 

sušárnou brambor. První pozemkové reformě zdejší statky nepodléhaly. Po druhé světové 

válce a po odsunu německého obyvatelstva se vedle zemědělství podařilo udržet i průmyslové 

závody. Povrchový lignitový důl Pelnář skončil těžbu v roce 1957 a byl zatopen, cihelna 

zanikla a lihovar se soustředil po roce 1961 na sušení brambor. Bývalé fojtské statky převzal 

v roce 1949 Státní statek v Javorníku. Škola byla po roce 1976 zrušena. V roce 1990 byla v 

obci pošta, obchod a dva hostince. Počet obyvatel obce od druhé poloviny 19. století spíše 

klesal, byly značné rozdíly mezi jednotlivými částmi. Zástavba obce je tvořena rodinnými 

domy (nachází se pouze 1 obecní bytový dům). V rámci občanské vybavenosti zde funguje: 

obecní úřad, mateřská škola, veřejná knihovna, kulturní centrum, obchod COOP, domov pro 

seniory, pošta, sportovní zařízení – tělocvična, posilovna, hřiště, dobrovolní hasiči. Další 

vybavenost je dostupná v Javorníku. Pracovní příležitosti nabízí v obci pouze pár drobných 

podnikatelů (rodinné podniky) a Zemědělské družstvo, které spadá pod Bernartice. 

V současnosti zde není žádná průmyslová výroba. Obyvatelé za prací dojíždějí do přilehlých 

obcí nebo měst. Katastrálním územím obce procházejí důležité státní silnice vedoucí od 

Lipové Lázní do Javorníku a Polska i podél státní hranice - I/60, II/457, III/4536 a III/4535. 

Veřejná hromadná doprava je zajišťována autobusy (počet spojů v pracovní dny dostatečný, o 

víkendu jen v sobotu). Problémem je technický stav místní komunikace v obci, i přes vydané 

stavební povolení v roce 2016 silnice stále nebyly uvedeny do vyhovujícího stavu. Obec má 

vlastní vodovod ze 70. let minulého století s prameništěm na jižním okraji části Červený důl a 

pomocným zdrojem – vzhledem k nestejnoměrnému jímání vody – je Lánský potok nad částí 

Uhelná. Obec nemá vybudovanou dešťovou ani splaškovou kanalizaci (vyjma centrální části), 

není zaveden plyn, pravděpodobně z důvodu lokalizace v podhůří zalesněných Rychlebských 

hor a finanční nákladnosti. Negativním důsledkem může být však zhoršující se kvalita 

ovzduší, zejména v zimních měsících. Obec likviduje odpady pomocí separace – kontejnery 

(pouze na sklo a textil) situovány u obecního úřadu a prodejny. V obci však chybí nádoby na 

ostatní separovaný odpad (plasty, papír). Veřejnou zeleň v obci představuje park za obchodem 

vybavený lavičkami a odpadkovými koši. Linie vysazených stromů se nacházela v okolí 

rodinných domů a u příjezdové cesty k rybníku Pelnář. Ostatní zeleň byla zastoupena v 

upravených předzahrádkách většiny rodinných domů. (Obec Uhelná, online). 
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Návrh rozvojových opatření: 

- doplnit stávající veřejné osvětlení a veřejné odpadkové koše 

- zvýšit množství nádob na tříděný odpad, přidat kontejnery i na plast a papír a zároveň 

tyto nové nádoby umístit na vhodná místa např. v blízkosti prodejny COOP  

- v celé obci vybudovat chodníky v okrajových částech obce pro zvýšení bezpečnosti 

pohybu pěších   

- v rámci rozvoje obce zrekonstruovat příjezdové cesty k rybníku Pelnář a k chatové osadě 

- rekonstruovat hřiště u rybníka Pelnář 

- zřídit parkoviště zejména v blízkosti prodejny, kostela či hřbitova a u obecního úřadu 

- zřídit ordinace praktického lékaře  

- věnovat péči veřejným prostranstvím - například provést výsadbu nové zeleně 

- zabývat se brownfields a více podporovat stávající podnikatele v jejich regeneraci  

-  

4.8. Stará Červená Voda  

 

(Bc. Adéla Kavalírová, Bc. Barbora Mikešová, Bc. Lenka Flossmannová, Bc. Petra 

Štěpánová) 

Základní informace o obci 

První písemná zpráva o obci je z roku 1266. Své jméno Červená voda neboli „Ruttaaqua“ 

získala dle místního potoka, který jí protéká. Přívlastek „Stará“ získala obec až v 16. století po 

vzniku obce Nová Červená Voda. Převažovala zde zemědělská činnost, a to včelařství a 

ovocnářství, těžily se nerosty a kaolín. Pro obec je charakteristická nízkopodlažní zástavba 

rodinných domů, velkých statků. Obecní úřad a prodejna COOP sídlí v původně bytových 

domech, které jsou v obci výjimkou. K občanské vybavenosti v obci patří obecní úřad, 

mateřská škola a 1. stupeň základní školy s dětským hřištěm nepřístupným veřejnosti. Dále 

pobočka České pošty, knihovna, kadeřnictví, dvě prodejny potravin a smíšeného zboží, 

soukromá prodejna medu, instalatérství a kozí farma. Obec disponuje plochami sportu a 

rekreace - fotbalové hřiště (TJ SOKOL) a tělocvična ZŠ. Jediné stravovací zařízení „Hospoda 

Na rozcestí“ nabízí pouze konzumaci nápojů. Zemědělské družstvo Agroholding provozuje 

prodej kvalitních a prověřených potravin z vlastní produkce (např. pečivo, maso, vejce apod.). 

Na podporu cestovního ruchu se nabízí v obci možnost ubytování a pohostinství. V současné 

době většina obyvatel dojíždí za prací do větších měst nebo drobně podnikají. Místní pracovní 

příležitosti nabízí zemědělský podnik AGRO A.R.W., dále firma Reinold s.r.o. zabývající se 

dřevovýrobou a farma Reinold na chov skotu. Obcí procházejí dvě silnice II. třídy (č. 456 a č. 

457) zajišťující spojení uvnitř regionu i podél hranice dále do Polska. Stav vozovky je 

v dobrém stavu, naproti tomu stav svodidel je alarmující. Obec je obsluhována 5 zastávkami 

veřejné autobusové dopravy. V obci chybí výstražné dopravní značení, upozorňující na 

možnost výskytu chodců ve vozovce a na možnost vběhnutí dětí do vozovky, zejména v okolí 

ZŠ, MŠ a fotbalového hřiště. Je zde vybudována tlaková splašková kanalizace vedoucí do 

čistírny odpadních vod v severní části obce. Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností 

a z občanské vybavenosti. Obec se účastní společného nakládání s bioodpady v rámci regionu 

Jesenicka. Zeleň, která se v obci nachází, lze charakterizovat jako nespecifikované zelené 

plochy. Jedinou udržovanou zelení v obci je prostor u mateřské školy a naproti obecnímu 

úřadu. 

 

Návrh rozvojových opatření: 

- vyhledat a doplnit vlastníky pozemků, na nichž se nacházejí brownfields a zahájit s nimi 

jednání; obec by mohla za určitou část pozemky odkoupit a rekultivovat nebo s pomocí 

evropských dotací ruiny opravit; případně alespoň prostor oplotit a zabezpečit vzhledem 

k hrozbě zřícení pozůstalých objektů 
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- vybudovat větší a modernější dětské hřiště přístupné pro veřejnost i pro potřeby ZŠ a MŠ 

- upravit stávající prostor místa k odpočinku a relaxaci (v bezprostřední blízkosti sloupu 

elektrického vedení)  

- zřídit osvětlení autobusových zastávek  

- využít produkty ovocných sadů a četných chovů domácích zvířat (např. výkup jablek, 

případně prodej na mošt či pálenku; využít na vytvoření mini ZOO s domácími zvířaty)  

- opravit stará a zrezivělá svodidla, jejichž stav nedovoluje plnit původní funkci  

- rozšířit silnici II. třídy, zřídit přechody pro chodce před MŠ a ZŠ 

- obohacení sportovních aktivit pro zvýšení turistického zájmu 

 

4.9. Černá Voda  

 

(Bc. Jana Adamcová, Bc. Eva Frnková, Bc. Radomíra Martinová, Bc. David Štěp) 

 

Základní informace o obci 

Název obce (Schwarzwasser) je odvozen od barvy vody či dna místního toku. Nejstarší 

historie Černé Vody je spojena s rozsáhlým hradem Kaltenštejnem, centrem rozsáhlého 

panství vratislavských biskupů a byl často zastavován. Za válek v 15. století ztratil ve 

zpustošené krajině na významu a byl zbořen, zanikly i hradní pivovar a mlýn. Do roku 1848 

se ves i s osadami rozšířila do nebývalé velikosti. Obyvatelé se vedle zemědělství zabývali 

přadláctvím, pracovala zde pila, objevili se první kameníci. Ve druhé polovině 19. století se 

obec stala jedním z prvních a nejvýznamnějších středisek dobývání i zpracování žuly a 

mramoru v Žulovské pahorkatině. Pro lepší odbyt a dopravu byla postavena v roce 1919 

železniční vlečka z Frýdberku do Černé Vody. Rozvoj kamenoprůmyslu zastavila teprve 

hospodářská krize ve třicátých letech. Po roce 1945 se zde žulový i mramorový průmysl 

udržel, ale ve značně koncentrovanější podobě i v menším rozsahu. Bývalé brusírny kamene v 

letech 1945 až 1952 zanikly. Statek někdejšího fojtství byl předán státním statkům, kam se v 

roce 1964 dostal i majetek JZD Černá Voda, lesy patřily pod lesní správu Lesního závodu v 

Javorníku. Vzhledem k výše popsanému historickému vývoji je lehce odvoditelné, jak 

zástavba v této obci probíhala. Jedná se o klasickou postupnou a přirozenou výstavbu 

jednotlivých budov a rodinných domů, nikoli o zástavbu kontrolovanou, což souviselo s 

rozvojem kamenného průmysl, který se projevil v obci nárůstem pracovních pozic ve výrobě 

a zpracování, ale s úpadkem tohoto se i pracovní pozice rapidně snížily. Černá Voda 

disponuje zařízeními základní občanské vybavenosti: obecní úřad, pošta, 2 prodejny 

smíšeného zboží, mateřská škola, základní škola, dětský domov, hasičská zbrojnice, 4 

restaurace, cukrárna, kostel, hřbitov, kulturní dům, 2 sportovní areály (nově zrekonstruované 

fotbalové hřiště) a řada provozoven služeb umístěných v obytné zástavbě. V obci chybí 

ordinace praktických lékařů, nejbližší lékárna či zdravotnické zařízení je v nedaleké Žulové. 

Návštěvu lékaře lze telefonicky objednat (dle inzerátu na vývěsní tabuli Kulturního domu). 

Černá Voda se stala základnou ucelené sítě cyklostezek Rychlebské stezky. Disponuje 

informačním centrem a nezbytným zázemím pro cyklisty. V obci jsou celkem velké pracovní 

příležitosti v oblasti cestovního ruchu, bohužel pouze sezónní. Tradiční zemědělskou činnost 

provozuje stále menší procento obyvatel, fungují zde jedny sádky, prodej ryb a rybí 

restaurace. Většina dojíždí za prací do nejbližšího města Jeseník. Obcí prochází silnice II/456, 

která se napojuje v blízké obci Žulová na komunikaci I/60, dále na místní a účelové 

komunikace, které jsou v dobrém technickém stavu. V téměř celé obci chybí chodníky, pouze 

u budovy základní a mateřské školy a u půjčovny kol je vybudováno cca 100 m. Autobusová 

doprava je zajišťována 10 spoji v obou směrech na celkem 7 zastávkách v obci. Dle informací 

pracovnice Obecního úřadu Černá voda, se v obci nacházejí rozvody telekomunikačních sítí, 

které nejsou ve vlastnictví ani ve správě obce, dále veřejný vodovod, který je ve vlastnictví i 
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správě obce. Plynovod není v obci zaveden, dešťová ani splašková kanalizace a ČOV 

vybudovány nejsou. Obec se pyšní velmi dobře udržovanou veřejnou zelení od nového 

fotbalového hřiště po liniové stromořadí podél hlavní silnice. Nalezneme zde převážně 

rozsáhlé plochy lesů, hájů, zahrad, sadů, luk a polí stejně jako volně rostoucí solitéry nebo 

hospodářsky nevyužívanou zeleň. Dále zeleň rozptýlenou, keře, stromy, zelené pásy podél 

cest i květinové koše a mísy. (www.obeccernavoda.cz) 

 

Návrh rozvojových opatření: 

- popularizovat svým příkladem a úspěšností i okolní obce v rámci okruhových 

Rychlebských cyklostezek, a tím zvýšit návštěvnost celého pohraničí 

- rozvinout spolupráci s okolními vesnicemi, které z dlouhodobého hlediska mohou 

pomoci Černé Vodě v jejím vlastním rozvoji. 

-  

4.10. Supíkovice 

 

(Bc. Nicola Plachá, Bc. Zuzana Smolková, Bc. Marie Ťažká, Bc. Kateřina Tremlová) 

 

Základní informace o obci 

Název Supíkovice (německy Saubsdorf) je pravděpodobně odvozen od zakladatele Šupíka, 

první písemná zmínka z roku 1284. Obec se táhne podél silnice, která odbočuje v Písečné od 

komunikace Jeseník – Mikulovice směrem na sever k Velkým Kuněticím. Ve 2. polovině 19. 

století se obec stala nejvýznamnějším centrem dobývání a opracování mramoru a žuly 

(Slezská Carrara). Roku 1885 zde byla otevřena odborná škola pro opracování kamene. Po 

roce 1945 byly supíkovické kamenické závody zabaveny a podřízeny národní správě. 

Postupem času byly rušeny, až nakonec zůstal jen jeden lom a 3 provozy. Obec je zastavěna 

nízkopodlažní zástavbou rodinných a bytových domů se zahradou, nachází se zde obecní úřad 

s knihovnou a poštou, mateřská škola, základní škola, kostel sv. Hedviky z 16. Století, 2 

prodejny smíšeného zboží, „Hospoda U Parku“. Nejvyužívanějším místem obce je fotbalové 

hřiště, kde se konají fotbalové zápasy a je zde možné zakoupit i občerstvení. Dále se v obci 

nachází hasičská zbrojnice, pneuservis a autoopravna. Pracovní příležitosti přímo v obci 

poskytuje firma na opracování kamene Kámen Becke a.s., která vyrábí desky ze žuly, 

mramorů nebo pískovce, nejrozsáhlejší firma v obci Agroprodukt Supíkovice spol. s r. o., 

která se zabývá pěstováním řepky, žita, pšenice, triticale, máku a hlavně brambor, chovem 

prasat a skotu. Několik pracovních míst nabízí např. v pneuservisu, pekařství, kamenictví a 

místní vybavenost. Většina obyvatel musí dojíždět do větších měst. Supíkovicemi prochází 

silnice II/455 z Písečné, směrem na Velké Kunětice a na státní hranici s Polskem. Veřejná 

autobusová doprava je zajištěna 3 zastávkami dvou linek, převládá však individuální 

automobilová doprava z důvodu dojíždění za prací či vzděláním. Nejbližší železniční stanice 

se nachází v Písečné vzdálené 4 km. V době mapování probíhala v obci rekonstrukce místní 

komunikace a chodníků. Chybí zde splašková kanalizace, odkanalizování obce je navrženo do 

vlastní čistírny odpadních vod na okraji obce. Plynofikace obce je z velké části provedena až 

na odlehlé a technicky hůře dostupné části obce. Rozvod elektrické energie pokrývá téměř 

celé zastavěné území, spolu s výstavbou chodníků je rekonstruováno veřejné osvětlení. Obec 

je zcela vybavena pevnou telekomunikační sítí. Mobilní telekomunikační sítě fungují na 

celém území katastru obce. Příjem televizního signálu je v některých částech nedostačující, 

ale kabelová síť není v obci zřízena a s její výstavbou se do budoucna ani nepočítá. Přístup 

k internetu je možný prostřednictvím pevné telekomunikační sítě a mobilních operátorů. Na 

území obce nalezneme mnoho luk, polí, solitérní nebo hospodářsky nevyužívané zeleně, v 

centru obce se nachází park. Bylo zjištěno i stromořadí, udržované trávníky, zahrady, 

květinové mísy nebo záhony. Rozvoj sídelní zeleně je možný na současných plochách 
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zejména veřejných prostranství a ploch zeleně krajinné, která se vyskytuje nejen v zastavěném 

území, ale prolíná se s územím nezastavěným, často tvoří propojující prvky s lesem (většinou 

jde o zeleň v bývalých lomech). (Obec Supíkovice, 2017). 

 

Návrh rozvojových opatření: 

- rekonstruovat zchátralé rodinné domy a společenské prostory (pivnice, kulturní dům) 

- přestavět objekt 2. stupně základní školy a rozšířit školní hřiště  

- posílit kulturní dění v obci (např. týdenní trhy s ovocem, dodržování tradic masopustu, 

máje apod.) 

- propojit Rychlebské stezky i přes obec Supíkovice  

- posílit cestovní ruch obce zřízením muzea mramoru a vápence, vystavět zázemí pro 

návštěvníky i v rámci propojení na Rychlebské stezky (ubytovací zařízení) 

- posílit technickou infrastrukturu – vybudovat chodníky na obou stranách komunikace 

(zejména v blízkosti základní školy) a zrychlit opravy hlavní silnice  

- realizovat výsadbu nových stromů a veřejné zeleně 
 

 

Závěr 

 

Z mapování rozvojového potenciálu vybraných 10 obcí jesenického pomezí vyplývá, že 

všechny tyto obce mají zemědělský charakter a vedle zemědělství je jejich hlavní rozvojový 

potenciál založený na rozvoji cestovního ruchu s využitím především krásné přírody a na 

kulturním odkazu předků.  

Všechny obce se potýkají s nedostatkem pracovních příležitostí, stárnutím obyvatel a 

postupujícím odchodem mladých rodin. Z vybavenosti chybí zejména lékařská péče vzhledem 

k frekvenci obsluhy veřejnou dopravou, což souvisí s vedením tras silnic I/60, II/457, 456, 

457. Jediné spojení severozápadního výběžku - obcí Bílá Voda a Horní Hoštice - silnicí 

III/4532 se zbytkem okresu umocňuje jejich odlehlost. V menší či větší míře všechny obce 

řeší stav kanalizace, veřejného osvětlení, stav komunikací a chodníků. Velice četný výskyt 

brownfields, jak obytných tak výrobních funkcí, včetně rozlehlých pozemků (bývalá 

zemědělská družstva, mlýny, pily) představuje v současnosti bariéru rozvoje území, ale může 

se stát příležitostí k obnově zaniklé tradiční výroby či nabídce pro potenciálního investora.  

Indikované silné stránky dostupné krásné přírody podporují existující turistické trasy a naučné 

stezky. Pro jejich uživatele však chybí v obcích potřebné zázemí – ubytovací a stravovací 

kapacity, informační centra, mnohde ztížená dostupnost z obce (Uhelná/zatopený lom, Bílý 

Potok/koupaliště, Ekocentrum).  

Velkou příležitostí tvorby pracovních míst a současně obnovení tradiční péče o krajinu je 

zakládání farem a zpracování lokálních produktů (včelařství, zpracování ovoce – Horní 

Hoštice, Stará Červená Voda).  

U skupiny vybraných obcí - stavebně navazujících na polskou stranu hranice představuje 

velký potenciál společná historie a zapojení turistických atraktivit na polské straně na základě 

příhraniční spolupráce. Jediná z mapovaných obcí této skupiny  - Horní Heřmanice zůstala 

oddělena hranicí od těžiště původní obce, postrádá i náznak centra (na rozdíl od např. Horních 

Hoštic) a stala se součástí 3 km vzdálených Bernartic. 

Skupině obcí mapovaných ve vnitrozemí pak dominuje jednoznačně po všech stránkách obec 

Černá Voda. Blízkost okolních obcí, jejich navazující katastry i stejná komunikace, přesto 

neznamená provázanost v rámci aktivit cestovního ruchu, který právě obec Černá Voda 

využívá naplno. Stala se základnou a východiskem Rychlebských stezek.  

Terénní průzkum se stal praktickým ověřením označení „odlehlý, periferní“ region. 

Docházková vzdálenost, odkaz na veřejnou dopravu, absence základních služeb, špatný stav 
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komunikací, vylidnění v pracovní dny, tajemnost opuštěných domů. Prvotní dojem však 

překrývá všudypřítomná nádherná příroda a její bohatství, které ukryté připomínky 

dovednosti statečných předků nenechají zapomenout. A právě ke kořenům a tradicím, 

společné historii obyvatel území obou stran hranice vedou přeshraniční programy a projekty 

aktivující jak obyvatele, tak příchozí investory, tak zájem návštěvníků. 

Z analýz i návrhů na rozvoj jednotlivých obcí vyplývá, že obce v regionu trápí víceméně 

stejné rozvojové problémy, a proto by pro další rozvoj bylo třeba více propojit jejich 

rozvojový potenciál nejen v oblasti propagace. 
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