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Úvod
Strategický plán rozvoje obce Rokytno byl vypracován pro období 2021-2027 a je
jedním ze základních dokumentů územně samosprávného celku. Vychází ze
současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického,
sociálního, kulturního a ekologického charakteru. Zahrnuje pohled na obec jako celek
i na jednotlivé sféry života. Usiluje o vytvoření rovnováhy mezi vizí a realitou. Měl by
být živým dokumentem, který vyjadřuje potřeby obce, akceptuje její podmínky a je
schopen aktualizace. Je to tedy pracovní materiál, který může být podle potřeb
doplňován a upravován. Smyslem tohoto plánu je umožnit zastupitelstvu (a nejen
tomu dnešnímu) obce rozhodovat s vědomím širší koncepce, vytvářet prostředí nejen
pro spolupráci jednotlivých subjektů, které v obci jsou ale i pro aktivní zapojení
veřejnosti do dění v obci. Pomáhá tedy orientovat samosprávu obce na základní směry
obce bez ohledu na její momentální složení a také podnikatelské sféře orientovat se
v záměrech a směřování obce. Dobře vytvořený plán představuje také významný
dokument v procesu hospodárného využívání jak vlastních zdrojů, tak v hledání
finančních pobídek z veřejných prostředků EU, České republiky, Pardubického kraje a
dalších jako je MAS Region Kunětické hory o.s. apod. Tyto programy se připravují na
období 4 až 7 let.
INFORMACE
Uvádíme pro informaci občanům, kteří stále ještě nevědí. Protože, když oslovujeme
„rokyteňáky“ myslíme tím občany celé obce Rokytno, tedy všech místních částí.
Obec Rokytno se skládá ze 3 místních částí:
Rokytno
Drahoš
Bohumileč
a místní část Bohumileč má ulici Zástava, jelikož Zástava nemůže být místní částí obce
Rokytno, protože nemá svoji číselnou řadu číslování domů (domy v Bohumilči a
v Zástavě jsou číslovány dohromady, to znamená, že čísla popisná 16, 17, 20, 22, 23,
26, 27, 28, 32, 64, 65, 66, 71, 84 chybí u domů v Bohumilči, ale jsou v Zástavě).
Historicky byly obec Rokytno a obec Bohumileč samostatné do roku 1976. 1.1.1977
již byla Bohumileč místní částí Rokytna a jako samostatná obec zanikla.
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1. Analýza současného stavu
1.1. Základní identifikace obce
1.1.1. Geografické vymezení
Obec Rokytno leží 12 km od Pardubic v pardubické kotlině, severovýchodně od
okresního města Pardubice. V obci Rokytno sídlí obecní úřad, který má ve správě další
tři místní části, Bohumileč, Drahoš a Zástava, které mají celkem 905 obyvatel a celková
rozloha katastrálního území je 1083.87 ha.
1.1.2. Historie obce
Obec Rokytno se dle Českého statistického úřadu skládá ze tří místních částí:
Bohumileč, Drahoš a Rokytno a součástí Bohumilče je osada Zástava (Statistický
lexikon obcí České republiky 2005. Český statistický úřad ministerstva vnitra české
republiky, Praha 2005,s 770).
Z pohledu historických písemných pramenů jsou „nejstarší“ Bohumileč a Rokytno,
které se shodně připomínají ve stejné česky psané listině, kterou 21.září 1436 vydal
v Praze císař Zikmund Divišovi Bořkovi z Miletína. Císař Bořkovi zastavil „hrad
Kunětickou horu, městečko Bohdaneč a vsi dole psané kláštera v Opatowského,
jménem Niwčice, Bystřeč, Rybitwí, Lhotka u Blatníka, Neratow, Žiwanice, Přelowice,
Sopřeč, Habřinu, Žarawice, Břehy, Křičeň, Kasaličky, Rohoznice a dwuor poplužní,
Osice a dwuor poplužní, Osičky, Polizy, w Dobřenici tři člowěky, Ždanice a dwuor
poplužní, Podolšany, Opatowice a dwuor poplužní, Lhotku, Pohřebačku a dwuor
poplužní, Hrobice, Němčice a dwuor poplužní, Kunětice, Brozany, Hradišče,
Ohrazenice, Srch, Rosice, Trnowá, Dúbrawice, Lohynice, Mělče, Hrádek, Poyhranow,
Černá, Weliké Kawčiny, Malé Kawčiny, Stéblowá, Dřieteč, Bukowina, Borek, Újezd,
Rokytno, Bohumileč, Dražkow, Dolany a dwuor poplužní, Ožuchow, Črná za Bohdančí,
Stolany a dwuor poplužní, s úroky, lesy, k hájným hradu, městečka i wsí
swrchupsaných příslušnými, horami, doly, rybníky, Labem, jezery, potoky, lukami,
mlýny, póžitky a práwy wšelikakými, kteréž k hradu, městečku i wsem swrchupsaným
příslušejí…“ Zástava byla Divišovi Bořkovi z Miletínka dána na čtyři roky, aniž by mohla
být kýmkoliv vyplacena. Teprve poté mohla být zástava vyplacena králem, jeho
následovníky nebo českou královskou komorou (Archiv český. Díl čtvrtý. Zápisy
panstwí Pardubského od roku 1357 do 1536. Praha 1846, s. 172, č. 2; dále jen AČ).
Z uvedeného zápisu vyplývá, že vsi Rokytno a Bohumileč byly původně v držení
benediktinského opatství při kostele sv. Vavřince v Opatovicích. Klášter byl zničen za
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husitských válek v dubnu 1421. Mniši se uchýlili na benediktinské statky ve Slezsku.
Titulárně byl úřad opatovického opata spojen s proboštem ve slezské Středě. Řada
opatovických opatů končí v roce 1535 úmrtím Řehoře Rüdigera. Klášter zmizel
z povrchu zemského téměř beze stopy a bývá lokalizován do prostoru ohraničenému
Opatovickým kanálem, potokem Požeračkou a mlýnským náhonem. Centrum kláštera
dosud nalezeno nebylo, ale dle zbytků valů a příkop na západní straně
předpokládaného areálu se má za to, že klášter byl opevněn (Vlček, Pavel – Sommer,
Petr – Foltýn, Dušan: Encyklopedie českých klášterů. Praha 1997, s. 401).
Počínání císaře Zikmunda ve vztahu k bývalému církevnímu majetku bylo zcela
logické, pragmatické a nepochybně moudré. Není možné jej hodnotit v duchu starší
historiografie jako konání nesprávné, nemorální nebo dokonce „zločinné“. Takovou
nálepku získal císař a český král Zikmund z důvodů ideových („liška ryšavá“) a nikoliv
pro znalost dobových reálií a právních skutečností. V tradici českého zemského práva
byl vrchním vlastníkem církevního majetku vždy panovník, který s ním mohl nakládat
podle vlastního uvážení. V případě, kdy celá řada klášterů, církevních institucí byla
díky husitským radikálům zničena, rozchvácena a ve svých hospodářských funkcích
zcela eliminována, byla zároveň omezena část příjmů české královské komory. Proto
byli hledáni noví vlastníci bývalého církevního majetku a ti nalézáni ve šlechticích,
kterým byl králem jako jediným disponentem tento majetek za úplatu zastavován. Tím
byl králův příjem zajištěn. Tím není popíráno, že celá řada církevního majetku byla
uzurpována – například královskými městy a k dílčí nápravě poměrů došlo až za vlády
Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad.
Je také zřejmé, že vsi Bohumileč a Rokytno se staly součástí panství příslušného
k hradu Kunětická hora. Při něm zůstaly již natrvalo. O tom svědčí i Urbář panství
pardubického a kunětihorského založený v roce 1494. V urbáři jsou zmíněny vsi
Rokytno i Bohumileč (Bohomileč) s výčtem sedláků odvádějících úrok v českých
groších ve dvou termínech podle velikosti lánů a prutů. Je zde jmenovitě zmíněno více
jak padesát poplatníků, včetně krčmáře a rychtáře. Jedna žena byla povinna robotou.
Ze vsi Bohumileč se odváděl peněžitý úrok, také obilí (žito, pšenice, ječmen, oves
v určeném objemu) a slepice (39 kusů ročně). Poplatných hospodářů bylo šestnáct a
byla zde stanovena robota o žních (AČ XVII., Praha 1899, s. 388 – 389). V registrech
rybničních téhož panství z let 1507 a 1509 se zmiňuje ves Bohumileč (Bohuměleč) ve
vztahu k rybníkům a k náhradám za zatopené plochy polí a lesů. Některé obecní
pozemky zatápěl rybník „na Svinské“ a náhradou byly dány „role Krškovské podle
Mikšova“ (AČ, XVII, 1899, s. 500).
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První zmínka o Rokytně a Bohumilči je spojena s panstvím hradu Kunětická hora a jeho
zástavním držitelem Divišem Bořkem z Miletínka. Ten byl synem Diviše Mrzáka
z Miletínka (+ c. 1412) a jeho ženy Machny. Diviš (+ 1437) měl syny Soběslava, Jana a
Petra, kteří zřejmě byli v době smrti svého otce dosud mladí, protože Kunětickou horu
nějaký čas spravoval Divišův bratr Jetřich. Další z Divišových bratrů Vaněk měl
Pardubice. Jetřich před rokem 1444 předal Kunětickou horu nejstaršímu z Divišových
synů Soběslavovi, který se s bratry v roce 1444 o dědictví po otci rozdělil. Jemu
připadla Kunětická hora. Soběslav se angažoval v politice krále Jiřího z Kunštátu a
z Poděbrad. V roce 1459 mu král dal Kunětickou horu do konce jeho života. Přesto se
muselo stát, že byl hrad českou královskou komorou vyplacen, protože v držení krále
byl hrad od roku 1465 a vzápětí převeden jeho syny Viktorina, Jindřicha a Hynka
knížata z Minsterberka a na Bočka z Kunštátu. Po smrti krále Jiřího (+ 22. 3. 1471) se
jeho synové v roce 1472 o dědictví podělili. Jindřich starší kníže z Minsterberka se
krom jiného stal i vlastníkem Kunětické hory a vsí kdysi příslušných ke klášterům
v Opatovicích a Sezemicích. Zřejmě nákladný knížecí život ho nutil postupně
rozprodávat zápisné statky příslušné k hradu Kunětická hora, až došlo i na samotný
hrad. Na základě smlouvy uzavřené 8. 1. 1491 ve Žďáře, postoupil hrad a příslušné
vesnice Vilémovi z Pernštejna a na Helfštejně (Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze
Království českého. Díl I. Praha 1882, s. 55 – 58; dále jen Sedláček, Hrady). Tím počala
slavná éra Pernštejnů ve východních Čechách, která vtiskla krajině a také sídlům
dodnes patrný ráz. Po Vilémovi z Pernštejna (+ 1521), který v roce 1491 od Jiřího
Pardubského z Miletínka koupil Pardubice, dědili jeho dva synové, které již v roce
1507 Vilém rozdělil tak, že starší Jan obdržel moravská panství (Pernštejn, Louku,
Plumlov, Prostějov, Tovačov, Helfštejn, Lipník, Hranici a správu klášterů v Tišňově a
Oslavanech). Mladší Vojtěch obdržel česká panství – Pardubice, Kunětickou horu,
Litice, Potštejn, Brandýs a Landšperk s Lanškrounem. Vojtěch (+ 1534), ačkoliv byl
dvakrát ženatý, neměl potomků a po jeho úmrtí dědil jeho statky bratr Jan (+ 1548).
Ten měl syny tři – Jaroslav, Vratislava a Vojtěcha. Po rozdělení majetku mezi bratry
obdržel Jaroslav Pardubice s příslušenstvím. Ale jeho nákladný život ho nakonec
přiměl k prodeji Pardubic v roce 1559. Kupcem města Pardubice s příslušným
panstvím byl král Ferdinand I. a jeho syn arcivévoda Maxmilián (později český král a
císař Maximilián II.), kteří však neměli na tak obrovské panství dostatek finančních
prostředků a proto požádali česká královská města o pomoc. Ta jim byla poskytnuta a
dne 21. 3. 1560 byla uzavřena smlouva a panství koupeno za 200 000 kop grošů
českých. Koupené panství zahrnovalo: zámek Pardubice s předhradím a město
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s předměstími, s dvory poplužními řeč. Materovský a Vystrkovský a dvůr v oboře
Kladrubské, s pivovary, štěpnicemi, zahradami, chmelnicemi, městečka Holice a
Dašice, vsi Vysokou, Chvojence nízké, Chvojno vysoké, Býště, Ředice, Veliny, Ostřetín,
Litětiny, Čeradice, Roveň, Hedčany, Komárov, Prachovice, Koštěnice, Platenice, Turov,
Moravany, Lhotu Ouřetskou, Drozdice, Žižín, Nemošice, Bláto, Mnětice, Jesynčany,
Dražkovice, Hostovice, Krchleby, Srnojedy, Semín, Habří, na Vlčí, Bukůvku, Běšlou,
Vyšehňovice, Pravy, Kasalice velké, Voleč, Mateřov, Hubenice, Roudnice, Bělče,
Hoděšovice, Albrechtice, Štěpánovsko, Bělče malé, Poběžovice s dvory kmecími atd.,
ostrovy, háji, oborou Kladrubskou, řekou Labem, s mlýny náchlebnými i poplatnými,
valchou, šlejfernou, cly, várným aj. v., dále statky zápisné: zámek „Konětická hora“
s dvory popl. pod hůrou Kunětickou a Hradišťským, s vinicí, štěpnicemi, s zahradami,
chmelnicí, oborou dančí, městečka Sezemice, Přeloučí, Bohdaneč a Týnec, vsi
Podčaply, Chotěč, Lány, Koloděje velké i malé, Kladinu, Lukovnou, Zminné, Časy,
Dříteč, Rokytno, Dražkov, Bukovinu, Borek, Újezd, Bohomilice, Pardubičky, Černou za
bory, Jestbořice, Barchov, Bezděkov, Lány na důlku, Opočínek, Opočen, Mokošín,
Lhotu, Škudly, Kozašice, Jankovice, Břehy, Sopřec, Žaravice, Lohenice, Mělče, Živanice,
Přelovice, Habřinku, Neratov, Černou u Bohdanče, Lhotu u Blatníka, Blatník, Rybitví,
Kasalice malé, Rosice, Trnovou, Doubravice, Ohrazenice, Svítkov, Hradiště, Brozany,
Hrobice, Němčice, Kunětice, Srch, Steblovou, Pojhranov, Hrádek, Ždanice, Dolany,
Rohoznice, Křičeně, Osice, Osičky, Dobřenice, Polizy, Lhotu pod Libčany, Libišany,
Opatovice, Pohřebecku, Podůlšany, Krakovany, Lhotu uhlířskou, Selmice, Chrčice atd.
(Sedláček, Hrady, I., 1882, s. 39). Majetkem císaře a krále českého zůstalo pardubické
panství a s ním i Rokytno a Bohumileč až do konce patrimoniální správy, kterou v roce
1850 nahradila správa státní zřízením okresních soudů, okresních, městských a
obecních úřadů.
Vsi Drahoš a Zástava jsou poměrně „mladé“. Vznikly na císařském a královském
komorním panství Pardubice založením v letech 1777 - 1778 za tzv. Raabovy
emfyteuse. Ta byla reakcí na velké selské povstání v roce 1775, které mělo u
poddaných velký ohlas. Pardubické komorní panství bylo, krom jiných, vybráno k
uskutečnění pozemkové reformy, která měla existenčně zajistit vesnickou chudinu.
Dvorní rada František Antonín Raab (1722 - 1783) navrhl královně Marii Terezii
reformu, jejíž podstatou bylo rozdělení katastrů vrchnostenských dvorů mezi
poddané a převedení robot na peněžité platy. Nový rolníci postupně spláceli nabyté
pozemky platem z výnosu hospodaření (emfyteuse). Cílem bylo zvýšení zemědělské
produkce a zvýšení populace. Reforma se osvědčila. Vzniklo 128 nových vsí v Čechách
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a 117 na Moravě. Podle svého iniciátora F. A. Raaba se uskutečněná pozemková
reforma nazývá raabizací. Vybrané komorní statky a panství, které byly v přímém
vlastnictví panovnice, byly reformovány jako první a měly být příkladem pro stejnou
reformu i na statcích šlechty a ostatních držitelů půdy.
Na pardubickém panství tak vzniklo několik nových osad. Nová půda byla získána
například na místech vypuštěných a vysušených rybníků a nová sídla obvykle po nich
dostala jméno. Například Čeperka u Opatovic vznikla v místě stejnojmenného
rybníka. Tak i v uvedené době založená ves Drahoš měla jméno po bývalém rybníku,
který se připomíná v Urbáři panství pardubského a kunětihorského založeného v roce
1494 – „nad rybníkem Drahošem u splavu“ (AČ XVII, 1899, s. 389). Založená osada se
původně jmenovala „Maydorf“ a byla osazena pruskými osadníky (patrně z pruského
Slezska). Patřila k pardubickému komornímu panství. Ves se v minulosti rozdělovala
na „Drahouš I.“ a „Drahouš II.“ (1886) a v letech 1893 - 1907 se rozlišoval „Drahoš
Nový“ a „Drahoš Starý“ a od roku 1916 opět byly rozlišovány římskými číslicemi. Nový
Drahoš byl svého času místní osadou patřící ke Chvojenci a Starý Drahoš byl místní
osadou Dolních Ředic (Profous, Antonín: Místní jména v Čechách. Díl I. Praha 1947, s.
454; dále jen Profous).
Zástava vznikla v letech 1778 - 1780 stejným způsobem jako Drahoš v místě
vypuštěného stejnojmenného rybníku. Ten se připomíná poprvé v roce 1493 (11. 3.)
v zápise Desek zemských, v němž je uvedeno: „Jiřík Miloš z Hostovic přiznává, že
dědictví své v Hostovicích, jeden lán dědičný i s rybníčkem řečeným Zástava, kterýž
lán s rybníčkem držel Jiřík Habrovec; item kus dědiny v Radiši i s lesem, což tu měl, i
se vší zvolí prodal Vilémovi z Pernšteina, nejvyššímu hofmistru království Českého a j.
d., za 15 kop grošů českých. Stalo se v pondělí před sv. Řehořem“ (Reliquiae
Tabularum terrae regni Bohemiae Anno MDXLI igne consumptarum. Tomus II. Pragae
1872, s. 458). V minulosti byla Zástava místní osadou obce Újezd (Profous, IV., 1957,
s. 736).
Zdroj: Stanislav Kasík „Z historie obce k návrhům znaků“
1.1.3. Demografická struktura
Počet obyvatel po roce 1991 má vzrůstající tendenci. Stoupá zájem o bydlení na
vesnici. Zpravidla se stěhuje více lidí do obce, než z obce. Nejčastějšími příchozími jsou
mladé rodiny – lze předpokládat, že spojení blízkosti a snadné dostupnosti Pardubic
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s venkovským charakterem zástavby a blízkosti přírody naplňuje představy
o vhodném místě pro založení rodiny a výchovy dětí.
Počet obyvatel v obci
2013 – 855 obyvatel

2017 – 882 obyvatel

2014 – 871 obyvatel

2018 – 888 obyvatel

2015 – 856 obyvatel

2019 – 917 obyvatel

2016 – 862 obyvatel

2020 – 917 obyvatel

Na území obce se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita. Mezi sociálně
vyloučené skupiny obyvatel se mohou obecně řadit především: dlouhodobě
nezaměstnaní (absolventi, lidé do 30 let, ženy po mateřské dovolené, osoby se
zdravotním postižením, lidé po padesátce, atd.). Z důvodu stárnutí populace je také
zapotřebí více se věnovat seniorům (po sociální, zdravotní, i společenské stránce), aby
nedocházelo k jejich vylučování ze společnosti.
1.2. Infastruktura v obci
1.2.1. Dopravní infrastruktura
Stěžejním záměrem v řešeném území je již budovaná trasa silnice D35. Ta významným
územím zasáhne do obce, neboť projde jeho středem a oddělí sídla Bohumileč a
Zástava od Rokytna a Drahoše. Jejím důležitým prvkem bude mimoúrovňová
křižovatka se silnicí II/298 jihozápadně od Rokytna, která zajistí budoucí výhodné
napojení území na jednu z hlavních dopravních tepen v České republice. Neexistencí
této části komunikace trpí zejména lidé v obcích ležících na současné silnici I/35.
Zejména chybějící část R35 mezi Hradcem Králové a Mohelnicí tvoří v návaznosti na
dálnici D1 z Prahy páteřní část této budoucí komunikace v regionu. Jsou zde
předpokládány nejvyšší intenzity dopravy z celé trasy D35.
Hlavní tepnou silniční dopravy v území je silnice II/298 procházející Rokytnem ze
směru jihozápad-severovýchod. Jedná se o komunikaci spojující Pardubice, resp.
Sezemice s Orlickými horami a jejich podhůřím. Její průjezdný úsek zastavěným
územím Rokytna přímo obsluhuje přilehlé nemovitosti. Dopravní závadou na ní je
most přes Brodecký potok, kde vzhledem k jeho památkové ochraně není možné
provést rozšíření jízdního profilu.
Obcí dále prochází silnice III. třídy:
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č.29820 – v jižní části obce je napojena na II/298, odtud pokračuje západním směrem
na Bohumileč, Újezd u Sezemic a Borek.
č.29815 – v Bohumilči se napojuje na výše uvedenou komunikaci a směřuje
jihozápadně do Dražkova.
č.29811 – dopravně napojuje místní část Zástava. Jedná se o silnici spojující obce
Újezd u Sezemic a Dříteč.
č.29821 – odbočuje ze silnice II/298 při severním okraji zastavěného území Rokytna a
pokračuje východním směrem na Chvojenec.
č.29819 – zajišťuje dopravní napojení zástavby v místní části Drahoš. Severně končí na
silnici III/29821 ve Chvojenci. Jižním směrem pokračuje do Dolních Ředic, kde je
napojena na III/29817.
Ostatní komunikace jsou místní obslužné ve správě obce, která má pro ně v současné
době vypracovánu pasportizaci, případně účelové komunikace. Místní komunikace
mají buď živičný nebo štěrkový kryt a na většině z nich je smíšený provoz.
Vzdálenost z centra obce k nájezdu na komunikaci D35 u Opatovic nad Labem je cca
15 km a pak na dálnici D11 Hradec Králové - Praha cca 25 km.
Hromadná doprava osob je v současnosti zajištěna autobusovými linkami firmy
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Chrudim a CAR-TOUR SPOL. s.r.o.Opatovice nad Labem.
pro k.ú. Rokytno (zastávky Rokytno, Rokytno odbočka):
- 650 650 Dašice - Sezemice - Holice - Hradec Králové
- 650 603 Pardubice - Sezemice Rokytno - Býšť - Vysoké Chvojno - Holice
pro k.ú. Bohumileč (zastávky Rokytno - Bohumileč, Rokytno - Bohumileč, odb., Rokytno
- Bohumileč, na kanále, Zástava):
- 650 603 Pardubice - Sezemice Rokytno - Býšť - Vysoké Chvojno - Holice
- 650 601 Pardubice - Dříteč - Borek - Vysoká n. Labem - Hradec Králové
Místní části Drahoš není autobusovou dopravou obsluhována.
Železnice do obce nebyla zavedena. Nejbližší železniční stanice Pardubice hl.n. (cca
15 km) se nachází na významném železničním koridoru č. 010 Praha – Pardubice –
Česká Třebová – Břeclav.
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Dopravní zátěž v obci je nadprůměrná a obec je z hlediska intenzity dopravy
považována za nebezpečnou.
Jednostranný chodník pro pěší je vybudován pouze v Rokytně podél průtahu silnice
II/298. V Bohumilči je vybudován chodník podél průjezdného úseku silnice III/29820,
ale je v nevyhovujícím stavu. Odstavování vozidel je zajištěno zpravidla v garážích na
soukromých pozemcích, popřípadě na veřejném prostranství. Větší veřejné parkovací
plochy nejsou zřízeny.
Přes katastr obce vede nadregionální cyklotrasa č. 4120 Čachnov - Vysoká nad Labem,
regionální cyklotrasa č. 4125 Pardubice - Bukovina n.L. a místní cyklotrasa č. 4256
Drahoš - Býšť, Koliba. Cyklisté používají vozovky uvedených silnic a místních
komunikací společně s motorovou dopravou.
1.2.2. Technická infrastruktura
Vodovodní síť pokrývá celé zastavěné území a počítá se pouze s její případnou
rekonstrukcí a rozšiřováním souvisejícím s územním rozvojem obce. Rokytno,
Bohumileč a Zástava jsou napojeny na skupinový vodovod Pardubice. Místní část
Drahoš je připojena na vodovodní skupinu Vysoké Chvojno - Chvojenec. Vodovod je
zásobován z tlakově ovládaných vodojemů na Kunětické hoře a v Mikulovicích. Stav
vodovodu je dobrý a kvalita dodávané vody po hygienickém zabezpečení odpovídá
požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Zásobování požární
vodou je zajištěno ze stávajících rozvodů vody, na kterých jsou rozmístěny požárních
hydranty. V případě přerušení dodávky pitné vody bude nutno na pití a vaření dovážet
balenou vodu nebo vodu v cisternách. Při nouzovém zásobování lze jako zdroje
užitkové vody využívat rovněž místní zdroje – lokální studny.
Majetek v podobě vodovodního řadu byl vložen do společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s. Tím se obec stala akcionářem a VaK provádí správu a údržbu
uvedeného systému.
Kanalizační systém Rokytna a Bohumilče ústí do ČOV, kterou spravuje Svazek obcí
Rokytno-Chvojenec, v severovýchodní části sídla, která je konečným prvkem systému
obecní kanalizace a je zaústěná do Brodeckého potoka. V Drahoši ani v části Zástava
není vybudována kanalizace.
Zástavba v k.ú. Rokytno je kromě sídla Drahoš plně plynofikována kombinací
středotlaké a nízkotlaké plynovodní sítě. Zástavba v k.ú. Bohumileč včetně sídla
Zástava je plynofikována středotlakým plynovodem. Technický stav plynovodu je
vyhovující.
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Napájení obce elektrickou energií je realizováno vrchním primárním rozvodným
systémem 35 kV.
Veřejný rozhlas v místní části Rokytno byl pořízen drátový v roce 1952 a v Bohumilči
1970. Veřejný rozhlas byl rozšiřován v rámci nové zástavby, proto také tam, kde
neproběhla rekonstrukce, vznikali rozdíly. V roce 2005 byl v obci Rokytno a jeho
místních částech nainstalován bezdrátový rozhlas. V roce 2020 jsme začali chystat
projektovou dokumentaci na Varovný Informační Systém, dále jen VISO, který je
představitelem digitálního bezdrátového místního infomačního systému varování
obyvatel. Varování a vyrozumění obyvatel je jedním z nejdůležitějších opatření při
vzniku mimořádných událostí. Tuto funkci dokonale splňuje kompaktní a univerzální
varovný systém, který spojuje možnosti místních bezdrátových informačních systémů
(bezdrátových rozhlasů) s JSVV (Jednotný systém varování a informováni). Rychlá a
spolehlivá distribuce hlasových zpráv varovného nebo informativního charakteru při
mimořádných událostech může zachránit lidské zdraví, životy a snížit materiální
škody. Možnost integrace mnoha komunikačních prostředků a akustických prvků
předurčuje systém k širšímu využití.
Veřejné osvětlení je dostačující. V rámci nové zástavby bude VO rozšiřováno. Do
budoucna bude osvětlení vyměněno za moderní a úspornou technologii, např. LED
svítidla, čímž dojde i k ekonomické úspoře provozu.
1.2.3. Sociální infrastruktura
Obec Rokytno se sídlem v Rokytně, okres Pardubice, IČO: 274 178 je zřizovatelem
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rokytno, okres Pardubice,
sídlo Rokytno č.p.73, 533 04 IČO: 60 157 747.
Organizace vykonává činnost těchto druhů škol a zařízení – Základní škola (první
stupeň), Mateřská škola.
Druhy školských zařízení - školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina
- zařízení školního stravování – školní jídelna
Na druhý stupeň základní školy studenti dojíždí nejčastěji do Sezemic, Býště, Holic
nebo Pardubic.
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Z hlediska středního školství je spádovost jasně daná snadnou dostupností a šíří
nabídky oborů – studenti nejčastěji dojíždějí do Pardubic, Holic, Chrudimi nebo
Hradce Králové.
V obci je k dispozici místní knihovna, která je otevřená 1x týdně každé pondělí na 3
hodiny. Na zapůjčení má různé časopisy, knihy, povinnou i doporučenou četbu, knihy
na referáty apod.
K pořádání společenských akcí v obci slouží většinou prostory v „Hostinci U Pitrů“
v Rokytně a v „Hospůdce no.59“ v Bohumilči. Další kulturní aktivity jsou organizovány
pod širým nebem, v našich místních částech.
Pro sportovní a volnočasové vyžití v obci je k dispozici multifunkční sportovní hřiště,
které má stanoveného správce. To je určeno k aktivnímu odpočinku pro širokou
veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná,
basketbal, odbíjená, nohejbal, florbal aj.). Za účelem realizace sportovních,
pohybových a rekreačních aktivit je možné také využít tělocvičnu místní základní školy
(na základě smlouvy o pronájmu). V každé místní části je k dispozici, pro sportovní a
volnočasové využití dětské hřiště.
V obci se nenachází žádná zdravotnická zařízení, pouze do obce praktický lékař 1x
týdně dojíždí. Nejbližší ordinace praktického lékaře se nachází v sousední Býšti, stejně
jako ordinace pediatra či lékárna. Vzhledem k blízkosti a snadné dostupnosti Pardubic,
kde sídlí nemocnice, poliklinika i řada dalších ordinací s různou specializací, je však
lékařská péče přesto dobře zajištěna. Zdravotnická záchranná služba přijíždí ze
stanoviště v Pardubicích.
Pro seniory a zdravotně znevýhodněné je zde k dispozici Oblastní charita Pardubice.
Občan s vědomím a podporou obce může využívat nabídku jejich služeb, které jsou
dostatečně široké. V ostatních případech je péče o potřebné zajišťována jejich
rodinnými příslušníky.
1.3. Bydlení
1.3.1. Domovní fond
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 se v obci nachází rodinné bydlení
ve vyhovující kombinaci samostatně stojící rodinné domy, řadové domy a bytové
domy. Formy bydlení odpovídají dané lokalitě. Architekturou kombinují původní
zástavbu s moderní výstavbou. Podmínky pro novou místní výstavbu definuje územní
plán.
V obci se nachází 329 obydlených rodinných domů.
Zájem o výstavbu se vyskytuje pravidelně. V majetku obce nejsou již pozemky pro
rodinnou výstavbu. Vhodné pozemky jsou v majetku soukromníků.
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V roce 2015 byl v obci postaven obecní dům s byty se zvláštním určením.
Pro sociální bydlení (byty s nižšími náklady) nemá obec k dispozici.
1.3.2. Bytový fond
Celkový počet obydlených bytů v obci (v bytových domech) je 40 bytů.
1.3.3. Rekreační bydlení
V místní části Bohumileč máme dva objekty k rekreačnímu bydlení.
1.4. Ekonomická aktivita
1.4.1. Nezaměstnanost v obci
Vzhledem k pracovním příležitostem v nejbližších městech – Holice, Pardubice a
Hradec Králové je nezaměstnanost v relaci a není závažným problémem.
Jako opatření na podporu zaměstnanosti obec dlouhodobě využívala veřejně
prospěšných prací. V současné době na VPP nikoho nezaměstnává.
1.4.2. Zaměstnanost v obci
V obci Rokytno je jeden obchod se smíšeným zbožím. Pohostinství je v Rokytně a
v Bohumilči. Kromě obchodu a pohostinství jsou v obci ještě tito podnikatelé:
Tomáš Formánek topenář a instalatér
Ladislav Soukal obiloviny, krmiva, koření, zelenina a semena
Václav Ehl zemědělská výroba
Daniel ś coffee s.r.o. káva a kávovary
Vlastimil Holub pekařství a cukrářství
Václav Blažek výstava hraček, modelů autíček
Precioz-soft s.r.o domácí poskytovatel internetu
Jakub Trasoň elektrikář
Marin Lorenc - autodoprava
Jan Veselý výroba a opravy hudebních nástrojů
KOJTEX – prodej kojeneckého textilu, Rokytno č.p.128
1.5.

Obecní samospráva

Obec Rokytno má dlouholetou tradici a spravuje svůj správní obvod na základě a v
souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších
předpisů. Obecní úřad Rokytno nevykonává správní činnosti pro jiné obce.
14

Místní zastupitelstvo má 15 členů. Starostka vykonává svou funkci jako uvolněná
členka obecního zastupitelstva a místostarosta jako neuvolněný.
Obec zaměstnává 6 osob na hlavní pracovní poměr – účetní a administrativní
pracovnici obecního úřadu (pokladní, evidence obyvatel, vidimace, legalizace,
CzechPoint) a 4 zaměstnance, dělníky.
Úřední hodiny má OÚ Rokytno stanoveny na pondělí a středu 7 - 12 a 13 - 17 hodin a
pátek 7 - 12 hodin. Na obecním úřadu jsou vedle běžné úřední agendy poskytovány
některé další služby občanům, jako např. tisk, kopírování, ověřování dokumentů,
CzechPoint.
Obec Rokytno má zpracované a fungující webové stránky a vydává také obecní
zpravodaj Rokytenské noviny, který vychází v elektronické i tištěné podobě v nákladu
cca. 350 ks 4 x ročně a je zdarma distribuován do všech domácností.
1.6.

Hospodaření obce

Rozpočet obce je sestavován s vyrovnanými příjmy a výdaji, přičemž v posledních
letech hospodaří tak, že může vytvářet zdroje na případné předfinancování a
dofinancování akcí většího rozsahu v budoucnu (při započítání pouze příjmů a výdajů
příslušného roku je tedy rozpočet nutno označit jako přebytkový). Výhledově se jako
jedna z dalších možností, jak zvýšit příjmy obecního rozpočtu, jeví podpora přílivu
nových obyvatel do obce, resp. vymezení nových lokalit pro bydlení.
Majetek obce Rokytno byl v účetní hodnotě v roce 2020 ve výši 131 087 704,04 Kč.
Významný majetek obce (podrobný přehled majetku definuje inventarizační soupis):
- finanční majetek obce
- nemovitý majetek obce
- ostatní majetek obce
Provoz a údržba obecního majetku je hrazena z obecního rozpočtu. Obec se snaží
předcházet znehodnocováním majetku plánovanou pravidelnou údržbu.

Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu obce Rokytno v letech 2013 – 2020.
2013
příjmy

12 676 093 Kč

2017
příjmy

24 952 531 Kč
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výdaje

12 825 794 Kč

výdaje

29 199 560 Kč

2014

2018

příjmy

18 157 494 Kč

příjmy

17 932 599 Kč

výdaje

20 665 989 Kč

výdaje

17 193 167 Kč

2015

2019

příjmy

15 456 161 Kč

příjmy

12 626 853 Kč

výdaje

13 140 543 Kč

výdaje

10 072 687 Kč

2016

2020

příjmy

15 657 131 Kč

příjmy

9 444 369 Kč

výdaje

13 915 756 Kč

výdaje

10 620 975 Kč

2. SWOT Analýza
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou regionálního rozvoje
navazující na závěry plynoucí z profilu obce a analýzy veřejného a podnikatelského
prostředí. Její podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních
silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec. Jedná se o analýzu
hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce.
Vnitřní analýza – tedy analýza silných a slabých stránek obce – zkoumá současný stav
jednotlivých prvků obce. Zatímco vnější analýza zkoumá faktory působící na obec
zvenčí a je směřována do budoucna.
SWOT, což je zkratka z anglických slov:
S

= STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS DOBRÉ

W

= WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: ČÍM SE SAMI OHROŽUJEME

O

= OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: CO SE NÁM NABÍZÍ

T

= THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO BY NÁS MOHLO BLOKOVAT
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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, a naopak se omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení
problémových oblastí, zaměření rozvojového plánu obce a zacílení záměrů akčního
plánu.
Návrh SWOT analýzy byl definován na základě podrobné situační analýzy dle
dotazníků, které byly vyplněny občany v roce 2019 (Bohumileč 43x, Drahoš 1x,
Rokytno 125x a Zástava 5x) a dále prodiskutován a upraven dle připomínek
samosprávy obce.
a)
-

silné stránky
krásné přírodní prostředí
dopravně dostupná poloha (Pardubice, Hradec Králové)
klidné prostředí pro bydlení
lidský potenciál
ZŠ 1. stupně a MŠ v obci
existence zájmových organizací
možnost dlouhodobého rozvoje
rozvinuté informační kanály obce (rozhlas, mobilní aplikace, zpravodaj)

b) slabé stránky
- nedostatek volnočasových aktivit
- špatná dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky a parkovací
plochy)
- nedostačující autobusové spojení
- nedostačující hřiště
- chybí obchod, potraviny (Bohumileč)
- chybí cyklostezky, pěší stezky
- malá šíře poskytovaných služeb
- omezené interní finanční zdroje obce pro realizaci větších projektů
c) příležitosti
- poloha v dosahu regionálních center
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-

zlepšení šíře a kvality poskytovaných služeb
zlepšení propagace mimo území obce
zlepšení nabídky sportovních zařízení a volnočasového využití v obci
udržení kvalitního životního prostředí v obci, citlivá péče o krajinu

d)
-

hrozby
stárnutí obyvatelstva obce
nižší komunitní aktivita obyvatel
nedostatek finančních prostředků na opravy zastaralé technické infrastruktury
úpravy jízdních řádů v rámci úspor
Z této analýzy vyplívá, že obec má dostatek silných stránek a příležitostí jak
zlepšit potenciál obce. Níže uvedená opatření budou sloužit k dalšímu rozvoji
obce Rokytno. Obec bude vytvářet podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit
a pomáhat soukromým subjektům a svou vlastní aktivitou k získávání dotací
z různých dotačních programů, které budou vyhlašovány v následujícím
období.

3. Rozvojové priority
Prioritní oblast č.1. Obnova a rozvoj obce
V následující kapitole jsou uvedena opatření, která by se měla realizovat,
v jednotlivých místních částech, v období 2021 – 2027. Základním zdrojem
financování rozvojových aktivit je obecní rozpočet, popřípadě jednotlivá opatření
budou realizována v návaznosti na získání možných dotací z různých dotačních
programů.
Předpoklady a podmínky vývoje obce
Aktiva
- existence krajinného prostředí a zajímavých přírodních hodnot
- existence zájmových spolků a organizací
- rozvíjející se podnikatelské záměry směřující k návštěvníkům a turistům
- existence tradičních a společenských akcí
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Pasiva
- dopravní dostupnost
- nedostatečná technická vybavenost
- nedostatečné občanské vybavení
Prioritní oblast č.2. Lidské zdroje
Priorita zaměřená na kvalitu života na venkově, na občany obce a jejich
spokojenost s životem v dané obci. Zahrnuje volnočasové aktivity a další
způsoby zapojení veřejnosti do dění v obci, dále působí proti tzv. sociálněpatologickým jevům v obci, je formou smysluplného – kvalitního trávení
volného času obyvatel obce, především pak dětí a mládeže.
Snahou obce je podporovat aktivity spolků v obci a připravovat zázemí pro
volnočasové aktivity obyvatel obce.
Rok 2021 – 2027
-

dobudování a zajištění funkčnosti technické infrastruktury
oprava místních komunikací
budování cyklostezek
modernizace obecních budov, zateplení, fasády
výsadba zeleně v krajině
vybudování bezdrátového rozhlasu
zpracování povodňového plánu obce
doplňování a obnova prvků na dětských a sportovních hřištích
vybudování klidových odpočinkových zón
obnovit čistotu vod a jejich okolí
péče o ekologickou stabilitu
obnova územního plánu
kvalitní volnočasové aktivity jako prevence
kamerový systém
spolupráce s obcemi v rámci svazku obcí Loučná
spolupráce obcí v rámci svazku obcí Rokytno-Chvojenec
spolupráce s obcemi v rámci MAS Regionu Kunětické hory
spolupráce v rámci svazku Sdružení místních samospráv
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- podpora podmínek pro podnikání
- zájem a spoluúčast občanů na životě v obci
4. Závěr
Obec Rokytno patří k obcím Pardubického kraje s rozpočtem pohybujícím se v řádech
15 - 18 mil. Kč.
Zhruba 70% rozpočtu je určeno na provozní výdaje obce a údržbu stávajícího majetku,
což nedává příliš velký prostor pro investice a zlepšování vzhledu obce a především
života jejich občanů.
Potřeby obce jsou identifikovány v rozsahu, který tak přesahuje možnosti vlastního
rozpočtu obce. Je tedy třeba hledat cesty, které umožní financování především
projektů, které budou dále generovat následný rozvoj obce.
Pro naplnění pláni investičních akcí bude tedy třeba využít dotačních programů, které
ovšem fungují na systému spolufinancování.
Závěrem je třeba zdůraznit, že „Strategický plán rozvoje obce“ je materiálem, který
může být doplňován dalšími opatřeními a případně korigován.
Program rozvoje obce byl schválen Zastupitelstvem obce Rokytno na zasedání OZ
dne 25.2.2021, číslo usnesení 7/2/2021.

Vrbatová Petra
Starostka obce Rokytno
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