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7. Kostelec nad Orlicí 
 
7.1. Popis 

M�sto Kostelec nad Orlicí se nachází v Královéhradeckém kraji p�i významné komunikaci 1. 
t�ídy �. I/11 Praha – Ostrava, která prochází centrem a rozd�luje m�sto na dv� �ásti. Je 
složeno ze �ty� místních �ástí – Kostelce nad Orlicí, Kostelecké Lhoty, Koryt a Kozoder a 
dvou katastrálních území – Kostelce nad Orlicí a Kostelecké Lhoty. M�stský ú�ad spolu 
s ob�adní síní je umíst�n v Nové radnici; dvoupatrové novorenesan�ní budov� na Palackého 
nám�stí. Plochy ob�anské vybavenosti prostupují strukturou celého m�sta, nejv�tší 
koncentrace je však v centru. V Kostelci nad Orlicí jsou dv� školy mate�ské a t�i základní, 
které svou kapacitou dostate�n� zabezpe�ují zájem zdejší i p�espolní. Ze st�edních škol je zde 
Obchodní akademie a St�ední zem�d�lská škola s  Vyšší odbornou zem�d�lskou školou. 
Nejbližší gymnázium je v Rychnov� nad Kn�žnou. Školská za�ízení jsou umíst�na jednak na 
nám�stí, jednak  podél hlavní silnice z Hradce Králové. P�i této silnici jsou umíst�na i r�zná 
zdravotnická za�ízení. Obchodní sí� je dostate�ná.  
Aktivn� �inní obyvatelé pracují p�evážn� p�ímo ve m�st� (Federal Mogul, Rojek, služby) 
nebo dojížd�jí do  Rychnova nad Kn�žnou, �astolovic, Vamberka �i jiných nedalekých obcí. 
Doprava je v Kostelci zajišt�na mnoha místními i dálkovými autobusovými spoji a spoji 
vlakovými. Železni�ní tra� Praha – Letohrad vede skrz dolní �ást m�sta podél zámeckého 
parku. 
V Kostelci nad Orlicí se nachází celá �ada historických památek, barokní Starý zámek, Nový 
zámek – empírová stavba z po�átku 19. století s �ty�k�ídlým klasicistním hospodá�ským 
dvorem nebo Mariánský sloup a kašna  na Palackého nám�stí, t�i kostely, Stará a Nová 
radnice. Najdeme zde i stavby n�kterých významných architekt�; nap�íklad d�m E. 
Vanického od známého funkcionalistického architekta J. Kot�ry. Sou�asn� s kosteleckým 
Novým zámkem byl založen p�írodn� krajiná�ský park s mnoha sbírkovými d�evinami. 
Zámecký park je sou�ástí P�írodního parku Orlice. Kostelcem protéká �eka Divoká Orlice, 
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která má velký význam z hlediska ekologického, zárove� však je p�íjemným místem 
k procházkám, ryba�ení a relaxaci.  
   
7.1.1 Statistické údaje obce 
 
Údaj Poslední dostupný údaj 
Rozloha (ha) 2619 
Po�et �ástí 4 
Po�et obyvatel-muži-ženy 6196 – 2546 – 2709 
Hustota obyvatel (obyv/ha) 2,4 
V�ková struktura obyvatel 
0-14, 15-59, 60+ 

924 – 4048 – 1207 

Pr�m�rný v�k 41,96 
Vzd�lanost 
Z-U�-SŠ-VŠ 

 

Domy 
 

1426 – 1210 

Byty 
Celk.po�et-trv.obydlené 

2697 – 2374 

Rekrea�ní objekty ? 
Rozd�lení p�dy (ha) 
ZPF-LPF-VP-ostat. 

1249,02 – 1055,33 – 48,45 – 266,14 

Zam�stnavatelé Federal Mogul a.s., Cihelna Kinský s.r.o., Rojek 
D�evoobráb�cí stroje a.s., T.F.A. Alfa s.r.o. 

Podnikatelé 1538 podnikatel�, 1867 provozoven 
Nezam�stnanost (%) 5,75 
Ve�ejná správa obec s rozší�enou p�sobností,  finan�ní ú�ad  
Ob�anské vybavení MŠ,ZŠ, SŠ, knihovna, spole�enský sál – kino, divadlo, 

zdravotní st�edisko, lékárny, pošta, policie, banky, h�išt�, 
koupališt�, t�locvi�na 

Rekreace Hotel, pension, ubytovna, kemp, turistická trasa, koupání, 
kulturní  a p�írodní památky 

Technická infrastruktura Vodovod, kanalizace, plynofikace, �OV, odvoz odpadu, 
t�íd�ní odpadu, telekomunikace 

Dopravní obslužnost �SAD, AUDIS, Orlobus, �D 
Závady na životním prost�edí Federal Mogul – špatné ovzduší, hluk 
Významné objekty, lokality Zámky, p�írodní park Orlice, kostely 
Významné osobnosti Rod Kinských, I. J. Pešina, F. I. T�ma, F. Zoubek, manželé 

Schützovi, rodina Gutha Jarkovského, architekt Roštlapil, 
pan �erný, pan Kolá�ský 

 
7.1.2 Aktivita obyvatelstva obce 
 

Subjekt �innost 
Rady, výbor OZ, komise Finan�ní, kontrolní, stavební, rozvoje a další 
Zájmové spolky D�chodci, �eský �ervený k�íž, Kostelecké volno�asové 

aktivity, Humanitární ob�anské sdružení, Sportovní 
sdružení „Zdravé d�ti“, Sport club-senior, Junák- svaz 
skautek a skaut� �R, Thompsovi vlci, Klub rodák� a 
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p�átel m�sta Kostelce n/O, �eský svaz bojovník� za 
svobodu, TJ Sokol,Smíšený p�vecký sbor, Automoto-
klub, zahrádká�i, v�ela�i, filatelisti, Divadelní soubor 
„�erní Šviháci“, Výtvarná skupina GAMA, Sportovní 
klub orienta�ního b�hu, SKI-KLUB, Softbalový klub 
Klacka�i, SK Kostelec TIGERS, FC Kostelec n/O, 
Western Riding Club �R  

Aktivní jedinci ano 
Sponzo�i ano 
Spole�enský sál ano 
Územní plán ano – rok 2002, Urbanistické st�edisko Brno spol. s.r.o. 

 
 
7.2  Analýza 
 
7.2.1 Vyhodnocení dotazníku ob�an�m 
 
Celkem bylo zodpov�zeno  226 dotazník�, ankety se zú�astnilo více než 260 respondent�, 
stejný po�et  žen a muž�, p�edevším (41 %) st�edního v�ku, s u��ovským a st�edním  
vzd�láním (53 %), pracujících jako zam�stnanec (50 %) nebo v d�chodu (29 %). 
 
Více než polovina respondent� (59 %) pravideln� nedojíždí. Z dojížd�jících je v�tšina (75 %) 
se spojením spokojena, polovina však dojíždí vlastním autem.  
P�ipomínky se týkají p�edevším : 

• nedostate�ného po�tu spoj� všemi sm�ry zejména mimo dopravní špi�ku, v noci a o 
víkendech 

• nutnosti posílení dopravního spojení s místními �ástmi Skála a Kostelecká Lhota kv�li 
doprav� ob�an� k léka�i, do škol a do obchod� 

• návaznosti autobusových a železni�ních spoj� 
 
Nejv�tší spokojenost (97 %) projevili respondenti s rozsahem a dostupností školských 
za�ízení.  
P�ipomínky se týkají p�edevším : 

• �astého p�echázení d�tí mezi jednotlivými objekty  rušného a nezdravého okolí škol 
• krátké provozní doby MŠ a chyb�jících jeslí  
• chyb�jící t�locvi�ny 
 

Vysoká spokojenost  (71 %)se projevila se sítí obchodu a služeb 
P�ipomínky se týkají p�edevším : 

• chyb�jícího sortimentu – hra�ek, sportovních pot�eb, papírnictví chyb�jících služeb – 
opravny, �istírna a rozt�íšt�nosti t�ch existujících 

• chyb�jících stravovacích za�ízení – rychlé ob�erstvení, kavárna 
• nadm�rného po�tu zahrani�ních prodejc�, malého po�tu obchod� s �eským zbožím 
• chyb�jícího obchodního domu a  další velkoprodejny potravin 
• krátké otevírací doby obchod� 
 

Vysoká (70 %) je spokojenost s kulturním životem m�sta 
P�ipomínky se týkají p�edevším : 
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• chyb�jícího kvalitního kina, d�stojného kulturního za�ízení regionálního významu 
• nevyužitých objekt� Sklená�ky, Mírova  a dalších objekt� 
• malé kulturní nabídky pro d�ti a mládež 
• malé nabídky divadelních p�edstavení, zájezd� do divadel, tane�ních zábav, country 

zábav, diskoték, okrajových žánr�, zábavných po�ad� 
• obnovení tradice promenádních koncert� na nám�stí 

 
Mírn� nadpr�m�rná (67 %) je spokojenost s dostupností zdravotnických za�ízení 
P�ipomínky se týkají p�edevším : 

• nedostatku obvodních léka��, dlouhého �ekání v ordinacích, krátkých ordina�ních 
hodin a špatného p�ístupu léka�� k ob�an�m 

• nedostatku specialist� a specializovaných pracoviš� – rentgen, ultrazvuk, mamograf 
• chyb�jící pohotovosti, zejména zubní 
• rozt�íšt�nosti zdravotnické pé�e a nefunk�nost bývalé polikliniky 

 
 
Pouze pr�m�rnou spokojenost (59 %) vyjád�ili ob�ané s  po�tem a dostupností sportovních 
za�ízení 
P�ipomínky se týkají p�edevším : 

• chyb�jící ledové plochy a plaveckého bazénu 
• chyb�jících h�iš� pro d�ti, mládež  a ve�ejnost, stávající jsou neudržovaná 
• chyb�jící t�locvi�ny pro školy a ve�ejnost 
• chyb�jících  sportovních za�ízení – posilovna, minigolf, rehabilitace, skatepark 
• malé propagace místních sportovc� a sportovních úsp�ch� 

 
Nejmenší spokojenost (56 %) vyslovili ob�ané s životním prost�edím ve m�st� 
P�ipomínky se týkají p�edevším : 

• zhoršování životního prost�edí provozem Federal Mogul, Orsilu a Lhotky – zápach, 
zplodiny 

• pr�jezdu komunikace 1/11 m�stem – hluk, prašnost, nebezpe�nost 
• vandalizmu, nepo�ádku v ulicích i v okolí m�sta, psích výkal�, rušení no�ního klidu 
• špatné údržby m�stské zelen� a ostatních ve�ejných ploch – chybí lavi�ky, 

odpo�inkové kouty, p�ší zóna, odpadkové koše, zastávkové p�íst�ešky 
• nedostatku parkovacích stání a nadm�rnému parkování na nám�stí a dalších lokalitách 
• chyb�jících d�tských h�iš� a udržovaných rekrea�ních ploch ve m�st� a okolí 
• chyb�jících chodník� a špatné údržby komunikací 

 
Pro podporu cestovního ruchu se vyjád�ila v�tšina (86 %) obyvatel 
Doporu�ení se týkají : 

• zvýšení po�tu a rozmanitosti ubytovacích kapacit 
• zlepšení kvality restaura�ních za�ízení 
• úpravy nám�stí – omezení dopravy, parkování, vytvo�ení p�ší zóny, osazení lavi�ek, 

informa�ních panel�, p�edzahrádek, rozší�ení zelen�  
• vybudování infocentra, musea, galerie, dokon�ení koupališt�, zp�ístupn�ní zámku pro 

ve�ejnost 
• vybudování cyklostezek, ozna�ení cyklotras, posílení víkendových spoj�, cyklo a 

skibus� 
• v�tší propagace m�sta  
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Reforma ve�ejné správy byla p�ínosem pouze pro polovinu respondent� (52 %) 
P�ipomínky se týkají : 

• snížení po�tu ú�edník� a zlepšení jejich p�ístupu k ob�an�m 
• rozší�ení ú�edních hodin 

 
O existenci svazku obcí Orlice je informována více než polovina obyvatel ( 73 %) 
P�ipomínky se týkají : 

• nutnosti rozd�lení úkol� mezi všechny �lenské obce 
• v�tší informovanosti 
• výb�ru vhodných nezávislých a tv�r�ích lidí pro práci pro rozvoj obcí 
• nutnosti využívání možností všech dota�ních zdroj� 
• zbyte�nosti založení svazku, nutnosti up�ednostn�ní vlastních úkol� p�ed spole�nými 

 
Respondenti pokládají za nejv�tší tyto problémy (�azeno podle �etnosti) 

• uprchlický tábor, chování jeho obyvatel, velké výdaje s tím spojené 
• Romové – krádeže, vandalizmus, soust�e�ování do lokalit Povidlov, Skála, velké 

výdaje 
• vandalizmus, spreje�i,  alkoholizmus, nepo�ádek, kriminalita, málo m�stských 

strážník� a jejich špatná práce 
• špatné životní prost�edí, ovzduší,  špatná údržba zelen�, volné pobíhání ps�, 

zne�iš�ování chodník�, h�iš�, park� 
• nedostatek byt� a stavebních parcel, chybí sociální byty 
• velký provoz aut, nadm�rná rychlost, málo semafor�, nedostatek parkovacích míst, 

chybí nadchod a podchod silnice E 11, chybí kruhový objezd, obchvat, chybí 
chodníky na Skále, špatný stav komunikací a ve�ejného osv�tlení 

• málo sportovních za�ízení, chybí bazén, kluzišt�, víceú�elové kulturní za�ízení, klub 
mládeže, d�tská h�išt�, kultura na nám�stí, p�edzahrádky, sobotní a ned�lní provoz 
cukráren, museum, špatná zdravotní pé�e 

• uzav�ení zámeckého parku u zastávky �D – otev�ít alespo� o víkendech na procházky 
• m�stský rozhlas není slyšet po celém území m�sta  
• málo pracovních míst 
• korupce, staré po�ádky, lhostejnost 

 
 
Respondenti dávají p�ednost t�mto zám�r�m : 

• bazén, kluzišt�, vybavení koupališt�, sportovišt� pro d�ti 
• nové  byty a stavební parcely 
• obchvat, kruhový objezd, podchod nebo nadchod u pošty, chodníky na Skále 

(Chaloupkova, Arnoštova), úprava nám�stí�ka na Skále p�ed školou, zrušení 
parkovišt� na nám�stí, nové parkovišt� za Orlicí a u zastávky �D, dopln�ní 
infrastruktury 

• p�ší zóna na nám�stí, úprava nám�stí, p�emíst�ní zastávek �SAD níže pod M�Ú, 
zastávkové p�íst�ešky, údržba zelen�, odborné osázení, zlepšení životního prost�edí, 
ekologické chování, kulturnost života 

• bezpe�nost, no�ní klid, více pozornosti okrajovým �tvrtím 
• cyklostezky, cyklotrasy a b�žecké trasy, rekrea�ní využití okolí �eky 
• podpora kultury, víc akcí pro d�ti a mládež, koncerty, oživení Mírova a Sklená�ky-

kulturní a turistické akce 
• podpora podnikání, �emesel, propagace m�sta 
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• zp�ístupn�ní  zámeckého parku od zastávky �D  a Seykorova parku 
• zrušení uprchlického tábora 
• nad�azování ve�ejného zájmu, udržování kontaktu s rodáky, rozd�lení úkol� 

s ostatními obcemi 
 

 
7.2.2 SWOT analýza 
 
Silné stránky 
Život m�sta - obyvatelstvo, zam�stnanost, vybavení obce, podnikání, spole�enský život 
• Nov� zvolené aktivní zastupitelstvo 
• Rozvíjející se pr�myslové podniky, nep�erušená �innost tradi�ních zam�stnavatel� 
• Stabilizace obyvatelstva, dostatek pracovních p�íležitostí 
• MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a VOŠ  ve m�st�  
• Široká nabídka zájmových �inností pro d�ti 
• Sportovní kluby regionálního a celorepublikového významu 
• Dostate�né vybavení m�sta obchody a  službami 
• Význa�né kulturní památky ve m�st�  
• Koupališt�, �eka,  autokemp 
• K�ižovatka turistických tras 
• Centrum turisticky atraktivního regionu 
• Dostate�ná kapacita pé�e o staré ob�any 
Vzhled m�sta - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prost�edí 
• 	eka ve m�st� 
• P�kné p�írodní okolí – �í�ní niva, Lipová strá�, údolí Št�dré,.. 
• Krajiná�sky významné parky Zámecký a Seykor�v ve m�st� 
• Historické památky ve m�st� – Starý a Nový zámek, kostely, Stará radnice, Seykorova 

vila, Mariánský sloup, kašna, Žofín,… 
• Architektonicky významná novodobá díla -  
Technické vybavení m�sta - inženýrské sít�, doprava, ovzduší, odpady 
• Dobré dopravní spojení – nádraží a zastávka �D, rychlíková tra�, k�ižovatka a  zastávka 

autobus� 
• Vodovod, kanalizace, plynofikace 
• Dobré silni�ní spojení s Hradcem Králové, Vamberkem, Rychnovem n/K. a  dalšími 

m�sty 
• Dostate�n� kapacitní �OV 
Význam m�sta 
• Významné kulturní památky –  klasicistní Nový zámek s parkem, kostely – sv. Ji�í, sv. 

Anny a  J.A.Komenského 
• Významné pr�myslové podniky – Federal Mogul 
• Významní rodáci a ob�ané -  rod Kinských, I.J.Pešina, F.I.T�ma, F.Zoubek, manželé 

Schutzovi, rodina Gutha Jarkovského, rod Seykorových, architekt Roštlapil, pan 
Kolá�ský, pan �erný 

• Významné um�lecké soubory – Oboroh, Orlice, �erní šviháci 
• Významné akce – Šumná Orlice, sportovní akce, Kostelecké posvícení, T�movské 

slavnosti 
• Tradi�ní centrum regionu 
• M�sto s rozší�enou p�sobností 
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Slabé stránky 
Život m�sta - obyvatelstvo, zam�stnanost, vybavení obce, podnikání, spole�enský život 
• Dlouholetá stagnace života m�sta a malá podpora novým aktivitám, pasivita obyvatel 
• P�erušení tradic kulturního života, malá pozornost významným ob�an�m, pam�tník�m 
• Nespokojenost �ásti obyvatel s umíst�ním uprchlického za�ízení ve m�st�, nedostate�ná 

vzájemná komunikace, nízká pov�domost o p�ínosech 
• P�est�hování problematických obyvatel m�sta do sousedství uprchlického za�ízení, um�lé 

vytvo�ení „gheta“ 
• Areál Seykorova parku s Domem d�tí je komunika�n� odd�len od ostatních �ástí m�sta 
• Nevhodné využití M�stského parku, málo p�íležitostí pro rekreaci d�tí, devastace, 

vandalizmus, konzumace alkoholu a drog v t�sném sousedství Domu d�tí 
• Umíst�ní školských za�ízení v nedostate�n� vybavených objektech v dopravn� 

nejzatížen�jších �ástech m�sta, nadm�rné p�echázení d�tí z objektu do objektu, 
nedostate�né sportovní zázemí škol 

• Chyb�jící p�ší zóna v centru, nevhodná úprava nám�stí pro pohyb p�ších, posezení, 
komunikaci, setkávání ob�an�, kulturní akce 

• Železni�ní koridor odd�luje rekrea�ní zázemí m�sta 
• Chyb�jící sportovní za�ízení – t�locvi�na, sportovní hala, kluzišt� 
• Chyb�jící víceú�elové kulturní za�ízení, museum, infocentrum 
• Nedostatek ubytovacích kapacit 
• Omezená bytová výstavba 
• Nízká emancipace m�stských �ástí Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry, malá pozornost 

investi�ním pot�ebám t�chto �ástí 
Vzhled m�sta - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prost�edí 
• Nedostate�ná pé�e o památkové a další architektonicky významné objekty, demolice, 

chátrání, nevhodné p�estavby – Mírov, Sklená�ka, Seykorova vila, socha T.G.M., d�lnická 
kolonie,… 

• Neudržované a chátrající pr�myslové objekty – mlékárna, Orlický konzum, ZNZ,… 
• Neúpravné fasády �ady objekt� ve m�st� 
• Narušení panoramatu i interiéru m�sta novodobou výstavbou 
• Dopravn� nadm�rn� zatížené centrum m�sta 
• Rozd�lení m�sta komunikací I/11 Hradec Králové – Vamberk 
• Areál zámku s parkem komunika�n� i pocitov� odd�len od m�sta 
• Neudržované okolí �eky a plovárny, nízké využití rekrea�ních možností okolí m�sta 
• Nepo�ádek v ulicích, neudržovaná ve�ejná zele� 
• Chyb�jící cyklostezky, p�ší stezky, procházkové okruhy 
 Technické vybavení m�sta - inženýrské sít�, doprava, ovzduší, odpady 
• Nedostate�ná  prostupnost železni�ního koridoru 
• Nedostate�ná mimoúrov�ová p�ší prostupnost silni�ního koridoru 
• Nekvalitní místní komunikace, chyb�jící chodníky v n�kterých �ástech m�sta 
• Nep�ehledná k�ižovatka a frekventovaná komunikace procházející obcí 
• Dopravn� nadm�rn� zatížené centrum m�sta 
• Nebezpe�ný pohyb p�ších v centru m�sta 
• Zhoršené životní prost�edí dopravními a pr�myslovými exhalacemi 
• Nedostate�ný po�et parkovacích stání 
• Nedokon�ená technická infrastruktura – vodovod, plynofikace, kanalizace v m�stských 
�ástech Skála, Koryta a Kozodry 
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• Nedostate�né dopravní spojení hromadnou dopravou do m�stských �ástí Skála, 
Kostelecká Lhota, Koryta, Kozodry mimo dny školního vyu�ování 

• Chyb�jící cyklostezky a p�ší stezky podél dopravn� zatížených komunikací 
• M�stský rozhlas nezaveden do n�kterých �ástí m�sta 
Význam m�sta 
• M�sto ve stínu sousedního okresního m�sta 
• P�erušení historických tradic, absence významných nových akcí  
• Malé pov�domí ob�an� o historii m�sta, významných po�inech a ob�anech s ním spjatých 
• P�ednosti m�sta zastín�né problematikou uprchlického za�ízení 
• Nedostate�ná propagace zajímavostí a p�edností m�sta 
• Nedostate�ná propagace významných ob�an� a spolk� a jejich �innosti 
• Snížení turistické p�itažlivosti m�sta nedostatkem služeb pro turisty 
• Nevýrazný kulturní význam m�sta pro region 
 
Hrozby 
Život m�sta - obyvatelstvo, zam�stnanost, vybavení obce, podnikání, spole�enský život 
• Ztráta identifikace aktivních ob�an� s m�stem – st�hování, pasivita 
• Zvyšování odporu obyvatelstva proti uprchlík�m, projevy rasizmu a nesnášenlivosti 
• Zv�tšování pracovní pasivity sociáln� slabších skupin obyvatelstva, závislost na pomoci 

státu a m�sta 
• Zv�tšování po�tu nep�izp�sobivých ob�an�, kriminalita, pocit ohrožení bezpe�nosti a 

majetku ostatních 
• Nedostate�né  možnosti kulturního vyžití mládeže, stoupající vandalizmus, ohrožení 

drogami, alkoholem 
• Pomalý rozvoj podnikatelských aktivit, omezení možností rozvoje cestovního ruchu 
Vzhled m�sta - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prost�edí 
• Pokra�ující nekompetentní zásahy do význa�ných objekt� – zni�ení kulturního d�dictví 
• Pokra�ující chátrání významných objekt� a areál� - zni�ení kulturního d�dictví 
• Esteticky a urbanisticky nevhodná nová výstavba a rekonstrukce 
• Pokra�ující devastace m�stské zelen� a ve�ejných ploch, vandalství, nepo�ádek 
• Zhoršující se životní prost�edí nadm�rnou dopravní a pr�myslovou zát�ží  
• Rozši�ování intravilánu m�sta, stavby na „zelené louce“, vylid�ování a chátrání ploch a 

objekt� uvnit� m�sta 
Technické vybavení m�sta - inženýrské sít�, doprava, ovzduší, odpady 
� Dopravní kolaps v centru m�sta, zvyšující se pr�jezdná doprava, nadm�rné parkování 
• Zhoršení ovzduší zejména dopravními a pr�myslovými exhalacemi 
• Ohrožení bezpe�nosti zejména d�tí p�i nutném �astém p�echázení hlavní komunikace 
• Kritický stav vodovodní sít� 
Význam m�sta 
• Vytvo�ení image nesnášenlivosti z d�vodu postoj� �ásti ve�ejnosti v��i cizinc�m 
• Vytvo�ení image nekulturnosti a lhostejnosti vzhledem ke špatné pé�i m�sta o významné 

objekty a malé pozornosti  osobnostem m�sta 
• Zanikání turistických atraktivit – kulturních událostí, rekrea�ních za�ízení, ubytovacích 

kapacit,  zdravého životního prost�edí atd. – nezájem turist� 
 
P�íležitosti 
Život m�sta - obyvatelstvo, zam�stnanost, vybavení obce, podnikání, spole�enský život 



STRATEGICKÝ PLÁN DSO ORLICE 

Regional Development Agency 
�erven 2004                                                                                                                                         

62

• Využití areálu Seykorova parku pro turisticky a spole�ensky atraktivní akce, koncerty, 
divadlo 

• Oživení spole�enského života pro ob�any st�edního a vyššího v�ku – koncerty, besedy, 
tanec, divadlo 

• Oživení spole�enského života mládeže – koncerty, diskotéky, klub mládeže, �ajovna, 
besedy 

• Rozší�ení nabídky ubytovacích kapacit a dalších služeb pro turisty ve m�st� 
• Úprava náb�eží �eky a okolí pro rekrea�ní ú�ely, posezení, koupání, zpevn�ní p�ších cest,  

úprava zelen� 
• Po dohod� s majitelem využití �ásti objektu starého zámku pro spole�enské akce m�sta 
• Po dohod� s majitelem otev�ení dolního vstupu do zámeckého parku o víkendech, 

umožn�ní procházkových tras 
• Rozší�ení sportoviš� v prostoru mezi železnicí a náhonem, vybudování sportovních 

za�ízení regionálního významu – ledová plocha, bazén 
• Vybudování cyklostezky Kostelec –Potštejn s odbo�kami Sklená�ka, Mírov v návaznosti 

na cyklotrasy v okolí 
• Vybudování nau�né stezky v okolí m�sta – historie, významné p�írodní lokality 
• Využití areálu Sklená�ky a Mírova pro turisticky a spole�ensky atraktivní akce, ubytování 
• Úprava nám�stí pro pobyt p�ších a cykloturist�, rozší�ení zelen�, p�edzahrádky, osazení 

lavi�ek, stojan� na kola, informa�ních tabulí 
• Uspo�ádání akcí upomínajících tradice, historii a význam m�sta – besedy s rodáky, 

výstavy fotografií, kulturní vystoupení 
• Využití p�ítomnosti uprchlického za�ízení ve m�st� pro osv�tu a výchovu ob�an� – 

zem�pisné a národopisné p�enášky, besedy, informace o imigra�ní politice státu a jiných 
zemí, atd. 

• Podpora propagace m�sta a okolí – infocentrum, museum, výstavní sí� 
• Rozvíjení zahrani�ní spolupráce 
Vzhled m�sta - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prost�edí 
• Úprava okolí Starého zámku, dopln�ní posezení, vodního prvku, zelen�, informa�ní tabule 
• Rekonstrukce fasád objekt� p�i ul. Komenského, p�ísp�vky obce majitel�m 
• Úprava okolí �eky ve m�st�, vy�išt�ní a odborné ozelen�ní b�eh� 
• Úprava a nové využití pr�myslových objekt� poblíž nádraží, úprava fasády sila 
• Úpravy zelen� uvnit� m�sta, rozší�ení venkovních posezení 
• Omezení parkovacích stání na nám�stí, dopln�ní a údržba zelen�, nové parkovací 

možnosti mimo nám�stí 
• Rekonstrukce chátrajících objekt� v majetku m�sta i jiných vlastník�, využití pro 

chyb�jící ubytovací, pohostinské, zdravotnické apod. kapacity  
• „Zobytn�ní“  komunikace 1/11 ve m�st� – dostavba objekt� a provozoven ob�.vybavení, 

zpomalení dopravy, parkování, zlepšení pr�chodnosti 
 Technické vybavení m�sta - inženýrské sít�, doprava, ovzduší, odpady 
• P�eložení komunikace 1.t�ídy Kostelec-Vamberk mimo zástavbu obce 
• Výstavba mimoúrov�ového p�šího p�echodu komunikace 1/11 u pošty 
• Dopln�ní chyb�jících chodník� na Skále, úprava prostoru p�ed školou 
• Úprava a rozší�ení podchodu pod tratí, dopln�ní dalšího p�šího p�echodu v p�vodním 

míst�  
• Dopln�ní a rozší�ení chodník� ve m�st� 
• Dopln�ní chyb�jící technické infrastruktury zejména v okrajových �ástech m�sta 
• Monitoring zne�išt�ní ovzduší exhalacemi z pr�myslové výroby, jednání se zne�iš�ovateli 
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 Význam m�sta 
� Propagace m�sta jako atraktivní  turistické lokality, zámek, park, �eka atd. – propaga�ní 

letáky, kulturní akce 
� Propagace m�sta jako regionálního st�ediska – kulturní a sportovní akce, ob�anské 

vybavení 
� Vytvo�ení image  kosmopolitního, vst�ícného a živého m�sta – spolupráce s uprchlickým 

za�ízením, školami, spole�né a mezinárodní akce atd. 
� Vznik nových kulturních a sportovních tradic – Šumná Orlice, posvícení, pou�,.., obnova 

p�vodních tradic – koncerty, jarmarky,.. 
 
 
     7.2.3  Komentá� 
  
Kostelec nad Orlicí je staronovým st�ediskem regionu. V minulých desetiletích p�estal 
postupn� hrát zajišt�nou roli m�sta okresního formátu a spolu s dalšími  m�ste�ky místního 
významu p�ihlížel stoicky ambicióznímu rozvoji sousedního Rychnova nad Kn�žnou. 
Výsledkem byla ztráta statutu okresního m�sta, ukon�ení práce  institucí regionálního a 
nadregionálního významu, snižování po�tu obyvatelstva. Z prosperujícího m�ste�ka se až 
p�ekvapiv� rychle vytratil spole�enský ruch, podnikavost a nadšení a vyst�ídala je stagnace, 
setrvávání na  ov��ených jistotách, ned�v�ra ke všemu novému. Místo podnikatelského 
využití ve prosp�ch rozvoje m�sta a jeho ob�an� byly postupn� rozprodány n�které historicky 
významné a architektonicky cenné objekty, takže nemovitý majetek m�sta je v sou�asné dob� 
malý a m�sto jen t�žko hledá vhodné objekty pro své nezbytné �innosti. Je však t�eba 
jmenovat i pozitivní nebo lépe odvážné po�iny, které se vztahují k období p�ed rokem 2002 – 
otev�ení uprchlického tábora v objektech bývalých kasáren a v rámci reformy ve�ejné správy 
obhájení statutu m�sta s rozší�enou p�sobností. 
Nové zastupitelstvo p�evzalo vedení m�sta v roce 2002 s elánem a jeho práce je po dvou 
letech p�sobení znát. Byl rozvinut  spole�enský život m�sta, vznikají nové tradice, d�raz je 
kladen na posílení cestovního ruchu, což se stalo mottem rozvoje m�sta i p�ilehlého regionu. 
Prozatím však nemá m�sto na rozdíl od n�kterých jiných obcí svazku mnoho co nabídnout. 
P�ív�tivá poloha m�sta na mírném návrší mezi dv�ma meandrujícími vodními toky byla 
potla�ena dv�ma t�žko prostupnými liniemi - železnicí  a silnicí 1.t�ídy, které m�sto sev�ely 
mezi sebe a odd�lily je od �eky i ostatní p�írody. Malebná silueta m�sta byla zni�ena 
novodobými dominantami. Významné architektonické památky byly p�estav�ny �i rovnou 
demolovány, tradi�ní výletní cíle odstran�ny. 
Zachovalým cílem hodným zájmu turist� je tzv. Nový zámek, empírový objekt umíst�ný v 
nádherném a i v celé �eské republice ojedin�lém p�írodním parku. Areál není svými majiteli 
komer�n� využíván a vzhledem k jeho poloze stranou centra bez možnosti parkování je  
navšt�vován pouze místními ob�any �i odborníky. Starší památkou je barokní Starý zámek, 
krásná dominantní budova umíst�ná p�i pr�jezdné komunikaci poblíž centra. Objekt však 
nenachází své d�stojné využití, je p�estavován pro r�zné ú�ely a pozvolna chátrá. 
Turisty nejnavšt�vovan�jším místem  je st�ed m�sta se dv�ma nám�stími. Palackého nám�stí 
je živé místo, ve všední dny plné lidí a aut. Ve�er a o víkendech se prom��uje v pustou 
asfaltovou plochu oživlou �ty�mi vzrostlými lipami kolem kašny v jejím st�edu. Ploše chybí 
funk�ní �len�ní, odd�lení provozu aut od provozu p�ších, možnost klidného posezení 
v upravené zeleni. Druhé nám�stí, Jiráskovo, k posezení slouží, spíše však t�m, kte�í necht�jí 
být p�íliš na o�ích a nevadí jim neúpravné prost�edí nebo k n�mu svým po�ínáním p�ispívají. 
M�sto má i další park, Seykor�v, v nedávné dob�  rekonstruovaný. I on však svou vzdáleností 
a odd�lením od centra m�sta p�ichází o svou klasickou funkci místa procházek, odpo�inku, 
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posezení a hry d�tí. P�itom v minulosti byl práv� m�stský park a jeho tane�ní altán místem 
pravidelných spole�enských událostí a um�leckých vystoupení.  
Mezi turistickými atraktivitami je nutné zmínit i �eku Orlici se splavem,  koupališt�m a 
kempem. Koupališt� podstoupilo rekonstrukci a uspokojí návšt�vníky jak místní, tak i turisty, 
�eka a splav nabízejí alternativní možnost koupání, kemping s hotelem a restaurací možnost 
ubytování r�zné kategorie i ob�erstvení. Hotel u Splavu v areálu kempu je jednou z mála 
možností ubytování ve m�st�. Další menší hotel se nachází také v odlehlé �ásti m�sta, a tak 
další ubytovací kapacity ve m�st� velice chyb�jí. 
M�sto má resty i v��i svým stálým obyvatel�m. Zatímco obchodní sí� i sí� služeb je 
dostate�ná, chybí n�které další ob�anské vybavení. Jedná se zejména o vyšší ob�anské 
vybavení p�íslušející však regionálnímu st�edisku, za které se m�sto považuje. Chybí d�stojný 
spole�enský sál a další variabilní prostory pro po�ádání r�zn� zam��ených a navšt�vovaných 
kulturních akcí, chybí d�tská h�išt�, sportovní zázemí škol, ob�an�m chybí krytý bazén a 
zimní kluzišt�. 
Velkou zát�ží m�sta je doprava, zejména komunikace I/11 spojující Prahu s Ostravou. 
Obchvat nám�stí byl vybudován p�es obytnou zónu, kterou tak odd�lil od v�tšiny m�sta. 
P�šími je p�ekonáván pouze povrchov�, v jednom míst� se samoobslužnou signalizací. 
Vzhledem k tomu, že v�tšina d�tí je nucena p�i pohybu mezi školními budovami tuto 
komunikaci stále p�echázet, je jediné místo se signalizací nedostate�né. Výhledov� je 
naplánována výstavba dalšího obchvatu, tentokrát ve v�tší vzdálenosti od m�sta, p�esto však 
op�t odd�lujícího, resp. likvidujícího �ást jeho rekrea�ního zázemí. Je pot�eba zvážit p�ínos 
tohoto dalšího koridoru a spíše podpo�it zobytn�ní stávající komunikace širokým nadchodem, 
ozelen�ním, dopln�ním informa�ních tabulí, obchod�, atd. 
Specifickým problémem m�sta je uprchlický tábor. Obyvatelé prokázali velkou dávku 
velkorysosti a solidarity, když souhlasili s jeho výstavbou, v sou�asnosti se zdá, že svého 
svolení litují, i když bez z�ejmé objektivní p�í�iny. Vzhledem k tomu, že se zrušení za�ízení 
nedá o�ekávat, je t�eba p�ijmout existenci tábora ve m�st�, propojit jeho život s životem m�sta 
a vybudovat si image  vst�ícné pospolitosti otev�ené všem lidem, kte�í to pot�ebují. 
 
 
7.3 Rozvojové zám�ry 
 
I. Dopln�ní pot�ebné infrastruktury pro uspokojení životních pot�eb obyvatel m�sta 
 
Pro napln�ní tohoto zám�ru je t�eba : 
 
1. Zlepšit vztah ob�an� k m�stu 

• Otev�ít stálou expozici p�ipomínající historii m�sta, jeho význam a slavné osobnosti  
• Po�ádat  akce zam��ené na r�zná výro�í m�sta a výro�í slavných rodák� 
• Najít �i obnovit další p�vodní tradice – koncerty na nám�stí, tane�ní odpoledne 
v M�stském parku, atd. 

 
2. Zlepšit dopravní situaci ve m�st� 

• Odvést autobusovou dopravu z nám�stí, p�emístit zastávky do blízkosti pr�jezdné 
komunikace 

• Rozší�it parkovací možnosti mimo nám�stí p�i komunikaci 1.t�ídy, omezit parkování 
na nám�stí ve prosp�ch zelen�, omezit pr�jezd centrem m�sta 

• Odlišnými povrchovými úpravami, mobiliá�em a zelení funk�n� rozlišit dopravní 
plochy v centru m�sta na pr�b�žn� užívané, polop�ší otev�ené pouze pro zásobování a 
p�ší 
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• Zobytnit okolí komunikace 1.t�ídy, projednat vložení travnatého pásu, dopln�ní 
vzrostlé zelen�, mobiliá�e, informa�ních tabulí, vyzna�it parkovací stání 

• Zpr�chodnit komunikaci 1.t�ídy pro p�ší osazením další samoobslužné signalizace a 
vybudováním širokého nadchodu  

• Zpr�chodnit železni�ní koridor na více místech povrchov� �i nadchody, rozší�it 
stávající podchod 

 
3. Zlepšit estetické p�sobení m�sta a pé�i o životní prost�edí 
 

• Upravit Palackého nám�stí jako d�stojné centrum m�sta  
• Upravit Jiráskovo nám�stí pro klidné posezení a hry malých d�tí 
• Upravit další ve�ejné plochy ve m�st� – náb�eží �eky, okolí Starého zámku 
• Rekonstruovat a využít prázdné objekty ve m�st� pro nové aktivity 
• Opravit fasády objekt� p�i p�ístupových komunikacích 

 
II. Podpo�ení funkce m�sta jako regionálního centra 
 
Pro napln�ní tohoto zám�ru je t�eba : 
 
1. Doplnit ob�anské vybavení 

• Rekonstruovat vhodný objekt (Starý zámek, zadní trakt objektu ú�adu, objekty fary) 
pro víceú�elové kulturní za�ízení 

• Vystav�t víceú�elový sportovní areál s možností zimního užívání 
• Upravit vhodný prostor jako ledovou plochu 
• Profilovat jednu ze základních škol jako jazykovou, sportovní apod.  
• P�i n�které z mate�ských škol otev�ít odd�lení pro menší d�ti – mikrojesle 
• Otev�ít regionální informa�ní centrum, regionální muzeum a výstavní sí�  
• Doplnit sí� obchod� a služeb o chyb�jící komodity – hra�ky, kosmetika, copy-

centrum, atd 
 
2. Rozvinout pé�i o r�zné skupiny obyvatelstva 

• Ve spolupráci s azylovým za�ízením po�ádat osv�tové a spole�enské akce – zem�pisné 
p�ednášky, besedy, p�ehlídky um�ní, atp. 

• Rekonstruovat, resp. vystav�t vhodný objekt na d�m s pe�ovatelskou službou 
• Najít vhodný prostor a otev�ít Univerzitu 3.v�ku  
• Najít vhodný prostor a otev�ít Klub mládeže 
• Rekonstruovat a vy�lenit vhodné prostory pro azylové ubytování zejména matek 

s d�tmi  
• Opravit a využít objekt fary jako komunitní centrum s r�znorodým zam��ením 

 
 
III. Využití možností m�sta a okolí k rozvoji cestovního ruchu 
  
Pro napln�ní tohoto zám�ru je t�eba : 
 
1. Rozší�it nabídku služeb 

• Zvýšit po�et a variabilitu ubytovacích za�ízení 
• Rozší�it nabídku služeb pot�ebných pro turisty – opravny a p�j�ovny sportovního 

vybavení, víkendový provoz IC, ob�erstvovacích za�ízení, ve�ejných WC 
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• Zavést další sezónní víkendové spoje, posílit stávající 
 
2. Rozší�it nabídku turistických cíl� 

•  Doplnit a vyzna�it sí� cyklotras v návaznosti na cyklotrasy sousedních region� 
• Vyzna�it v okolí m�sta menší procházkové trasy a nau�né stezky 
• Vyzna�it v m�st� a okolí tematicky zam��ené okruhy – historie, sou�asnost, osobnosti, 

sport, p�íroda, atd. 
• Využít území mezi železnicí a �ekou pro rozmanité venkovní sportovní aktivity – golf, 

petangue, jezdectví, atp. 
• Rehabilitovat v minulosti významné cíle v okolí m�sta – Mírov, Sklená�ku, 

Staro�eskou chaloupku atp. a zam��it jejich program na  r�zné  skupiny turist� 
 

3. Zvýšit propagaci m�sta a regionu 
• Zahájit provoz Informa�ního centra, rozší�it b�žné služby o zajiš�ování pobyt� a 

program� pro r�zné skupiny turist� (školní výlety, zájezdy d�chodc�, vzd�lávací 
akce) 

• Sestavit a vydat komplexní propaga�ní a osv�tový materiál m�sta a regionu 
s pravidelnou aktualizací n�kterých leták� 

• Zpracovat scéná�e samostatné propagace m�sta, propagace mikroregionu a propagace 
celého regionu Podorlicka – propag. materiály, ú�ast na p�ehlídkách, setkáních, hry, 
atp. 

• Otev�ít muzeum se stálou expozicí m�sta a regionu 
 


