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Úvod
Program rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové cíle dané
obce. Struktura cílů napomáhá k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanovena
hierarchie jednotlivých cílů (které cíle jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, také jsou v dokumentu deﬁnovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje ﬁnancí apod.). Program rozvoje tak přispívá k tomu,
aby obec efektivněji využívala ﬁnanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace. Program rozvoje Obce Královské Poříčí slouží jako nástroj pro řízení rozvoje v obci.
Na základě charakteristik obce, analýzy situace a potřeb občanů jsou formulovány
představy o budoucnosti obce. Pomocí výsledků analýzy a informací ze setkání s obyvateli vzniknou také návrhy činností, které povedou k naplnění dohodnutých představ.
Cílem strategického programu rozvoje je také zvýšit připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu, ale i jiné vnější ﬁnanční prostředky.
Strategický plán rozvoje obce Královské Poříčí 2021–2030 se skládá ze tří hlavních částí,
které jsou vzájemně provázány:
Část A – Analytická část
Část B – Strategická (návrhová) část
Část C – Implementační část
Část A – Analytická část
Analytická část byla zpracovatelem sestavena na základě dat Českého statistického
úřadu, databází dalších orgánů státní správy, místních šetření a jiných strategických
dokumentů a studií zabývajících se zájmovým územím, to vše v součinnosti s Obecním úřadem v Královském Poříčí. Při její tvorbě se postupovalo jak expertně (analytickou část zpracoval externí odborný subjekt), tak komunitně tj. se zapojením veřejnosti. V tomto směru byl zejména proveden průzkum mezi občany, který byl zaměřen
na spokojenost obyvatel se základními aspekty života v obci a dále na zachycení názorů týkající se směřování dalšího rozvoje obce.
Na závěr zpracování analytické části a vyhodnocení ankety byla svolána setkání, kde
byly veřejnosti a zástupcům vedení obce prezentovány jednak výsledky sběru dat
o území obce Královské Poříčí a jednak výsledky ankety. Na základě vyhodnocení obou
uvedených částí (sběru dat a ankety) byla zpracována SWOT analýza.
Na setkání k projednání strategického dokumentu zároveň proběhla řízená diskuze
na téma „rozvojová vize obce“ a přítomní se dále mohli vyjádřit k obsahu výsledné
6
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SWOT analýzy, která pojímá obec jako celek a také k samotným záměrům obce.
Část B – Strategická část
Na základě výsledků z analytické části a diskuze na veřejném setkání, byla zformulována výsledná SWOT analýza. Dále byly na setkání pracovní skupiny se zastupitelstvem
obce formulovány pracovní návrhy „rozvojové vize obce“, návrhy strategických cílů, priorit a opatření.
Část C – Implementační část
Účelem implementační části je zajistit, aby byl strategický dokument dle plánu realizován. K realizaci má docházet naplňováním konkrétních projektů za průběžného sledování (monitoringu) postupu plnění aktivit a pravidelné evaluace (hodnocení) dosahování vytýčených cílů. V tomto směru je proto stěžejní do maximální možné míry zapojit
do tohoto procesu zaměstnance Obecního úřadu v Královském Poříčí a přidělit jim
konkrétní role a odpovědnosti při naplňování strategického plánu.
Strategický plán rozvoje obce Královské Poříčí 2021–2030 obsahuje dvě základní části,
které jsou vzájemně provázány – část analytickou, zaměřenou na zachycení stávajícího
stavu, a část strategickou (návrhovou), obsahující návrhy strategických cílů a opatření.
Tento dokument vznikal na přelomu roku 2020 a 2021.
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A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Obec Královské Poříčí se nachází v Karlovarském kraji. Karlovarský kraj je jeden ze 14
krajů České republiky. Jeho součástí jsou 3 okresy (Karlovy Vary, Sokolov, Cheb) a 7 správních obvodů s rozšířenou působností (Karlovy Vary, Ostrov, Kraslice, Sokolov, Mariánské
Lázně, Cheb, Aš). Královské Poříčí je situováno severně od okresního města Sokolov.
Obr. č. 1: Umístění Královského Poříčí na mapě

Zdroj: mapy.cz

Kontaktní údaje:
Adresa: Obec Královské Poříčí, Lázeňská 114, 357 41, Královské Poříčí
Telefon: +420 352 350 520
E-mail: kralporici@volny.cz
Webové stránky: http://www.kralovske-porici.eu/
IČO: 00259420

Veřejná databáze – Malý lexikon obcí ČR 2019 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&
pvo=MLO201905&z=T&f=TABULKA&skupId=2767&katalog=32753&pvo=MLO201905&pvokc=101&pvoch=40444).

1
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Královské Poříčí má územní rozlohu 1220 ha a leží v nadmořské výšce 396 m n. m. Obec
se nachází v Karlovarském kraji v blízkosti města Sokolov (rozloha 75 358 ha).
Obec lze rozdělit na starší a novější část. Stará část obce se nachází v blízkosti řeky Ohře
a nalezneme zde kostel sv. Kunhuty a domy, které patřily k původní zástavbě. V novější
části obce severněji od řeky je vybudováno hřiště a objevují se zde i novostavby. Pomyslnou hranici mezi starou a novou částí obce tvoří železniční koridor. Na katastrálním
území obce se nenachází žádná ochranná pásma (ve smyslu chráněné krajinné oblasti).
Tab. č. 1: Územní členění
správní obvod obce
s rozšířenou působností

typ obce

počet částí
obce

počet katastrů

katastrální
výměra v ha

Sokolov

obec

2

1

1 220
Zdroj: ČSÚ1

Tab. č. 2: Vzdálenosti do spádových sídel
Vzdálenost

Sokolov
Karlovy Vary

4,1 km
16,3 km*

Zdroj: mapy.cz
* 16,3 km činí vzdálenost po dálnici D6, pokud by
někdo nechtěl využít dálnici činí vzdálenost 20,3 km.

Ráz krajiny v okolí obce
Obec Královské Poříčí se rozkládá na území Slavkovského lesa, které spadá do třetihorní
Sokolovské pánve. Královské Poříčí bylo založeno v povodí řeky Ohře 3 km po proudu
od Sokolova. Obec leží na levém břehu řeky Ohře mezi Sokolovem a Loktem. Královské
Poříčí má v historii dlouhodobé zkušenosti s povrchovou těžbou hnědého uhlí. Největší
část katastrálního území (přibližně 80 %) obce zabírá oblast zasažená povrchovou těžbou, zóna těžby se v průběhu let jako jediná výrazně rozšiřuje. Nejvíce procent ze zbytku oblasti zastávají lesní plochy (11 %) a zemědělská půda (2,9 %). Zastavěné plochy zaujímají (0,8 %).
Hnědé uhlí je nadále těženo pouze v lomu Jiří. Povolení k těžbě bylo prodlouženo až
do roku 2034. Těžba uhlí výrazně ovlivňuje zaměstnanost v oblasti, protože umožňuje
zaměstnat až několik tisíc pracovníků. Lom Družba svou těžbu po 122 letech zastavil 31.
srpna 2011. Důvodem k ukončení činnosti jsou technické problémy související se sesuvem vnitřní výsypky lomu Jiří, ke kterému došlo v roce 2009.
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Historické souvislosti
Původní německý název obce byl Königswert. Německé pojmenování vzniklo složením
slov König (v českém překladu král(ovský)) a Werth (v českém překladu území u vody).
Obec získala toto pojmenování pravděpodobně proto, že byla pod přímou držbou krále
a pod jeho dohledem se také osidlovala. Obec Královské Poříčí byla poprvé zmíněna
v listině z roku 1240, která upravuje církevní poměry v tehdejším kraji. V této listině český
král Václav I. dává řádu křížovníků s červenou hvězdou patronátní právo nad několika
kostely v kraji včetně kostela v Královském Poříčí. Díky tomuto dokumentu se stal řád
křížovníků nejvýznamnějším subjektem místní církevní správy. Stáří obce také potvrzují
architektonické průzkumy (1992) kostela sv. Kunhuty, při kterých bylo odhaleno kamenné okno v románském slohu, jež lze datovat přibližně do 13. století.
Jediným zdrojem obživy obyvatel bylo od vzniku vsi do konce předbělohorské doby
(1620) zemědělství. Díky zemědělství bylo objeveno množství surovin nacházejících se
pod povrchem, jež ale dokázalo obyvatelstvo využít jen velmi omezeně. V roce 1622 se
lidé v oblasti začali kromě zemědělství věnovat také těžbě železné rudy. První katastr
obce byl zpracován v letech 1785-1789 a vymezoval obvod obce tak, jak jej známe dodnes pouze s malými změnami. Původně byl jedinou zděnou stavbou v místě kostel sv.
Kunhuty, který byl na rozhraní 17. a 18. století přestaven v jednoduchém barokním stylu.
Ostatní budovy vesnické zástavby byly buď dřevěné, nebo později kombinované ze zděných a dřevěných prvků. Existenci školy ve vesnici dokládá až zápis z roku 1596. S příchodem učitele Filipa Zahna v roce 1806 se škola stala takzvanou triviální: tzn. vyučovaly se
zde elementární znalosti čtení, psaní a počtů. S otevřením škol v přilehlém okolí ztratila
škola svůj obvodní charakter a stala se pouze místní školou.
V letech 1848-1849 proběhla revoluce měšťanských vrstev společnosti, která vedla
ke změnám, které upozadily monarchické řízení a stále více směřovaly k demokracii. Proces demokratizace vyvrcholil zavedením všeobecného volebního práva na počátku 20.
století a zrušení poddanství a roboty v roce 1848. Královské Poříčí se stalo samostatnou
místní obcí v roce 1950. V tomto období také bylo postupně vyčerpáno ložisko železné
rudy a jeho těžba byla ukončena. Těžba železné rudy byla nahrazena povrchovou těžbou
hnědého uhlí (doly: Markéta 1818 - hnědé uhlí, Vavřinec 1859 - hnědé uhlí, Meluzína 1867
- uhlí bohaté na živice, ze kterého se extrahuje vosk, šachta Engelbert 1872 - hnědé uhlí
později přejmenována na Bernarda (podle Bernarda Seebohma), Marie 1890 a Marie II.
1896-1898 - hnědo uhelná těžba). V tomto období se stalo uhelné hornictví nejčastějším
povoláním a předstihlo v počtu zaměstnanců i zemědělství.
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Ke zdejším výrobním oborům patřilo také cihlářství, výroba keramiky, těžba kamene,
kovářství, zámečnictví, tesařství a klempířství. Zemědělství se soustředilo kolem hospodářského dvora vybudovaného v roce 1922 v sousedství zrušeného dolu Bernard.
Jako zlomový se jevil zájem obce o dodávku energie (1908), s tímto zájmem také došlo
ke vzniku a rozvoji kinematograﬁe a rozhlasu. V roce 1886 již přestaly prostory původní školy dostačovat a byla vybudována nová škola ve východní části návsi. V letech
1905-1914 bylo vybudováno další patro a přízemní přístavba. Česká obecní škola vznikla
s přibýváním české menšiny až v letech 1929. Válečný vývoj poznamenal i obyvatelstvo
obce. První světová válka přinesla ekonomický a hospodářský rozvrat, protože do války
byly povolány desítky mužů a ubylo tak pracovních sil zejména v dolech. V roce 1938
musela většina Čechů území opustit. S koncem druhé světové války se obce dočasně
ujali němečtí antifašisté v čele s předválečným starostou Aloisem Lorenzem. V roce
1946 došlo k odsunu Němců a výrazně se snížil počet obyvatel (v roce 1945 – 1 569 občanů, v roce 1948 – 1 188 lidí).
Důl Marie byl v roce 1949 slavnostně přejmenován na důl Marie Majerové (socialistická
spisovatelka). V rámci neustálého rozvoje (1949-1953) obce bylo také vybudováno učiliště
s internátem. S příchodem roku 1959 se začalo za přispění místních obyvatel s výstavbou
kulturního domu. Vybudován byl nově také vysoký železniční násep, díky jehož výstavbě
byla obětována část obce Jehličná. Později zanikla i celá obec Alberov. 1. dubna 1976 byla
ke Královskému Poříčí připojena zničená obec Jehličná i zrušená obec Alberov. V obci
působila také veřejná knihovna, která se v 70. letech těšila velké oblibě občanů. Do 60. let
se v obci zachovaly masopustní maškarní průvody a velikonoční průvod dětí s řehtačkami. 70. letech byl ve velké oblibě také cyklistický Závod míru.
Poslední hlubinný důl v lomu Marie byl uzavřen 1. října 1991, a to po 101 letech jeho provozu. Těžba již nadále pokračovala pouze povrchově. Společenské změny ve státě umožnily
vznik prvních soukromých podniků (např. ﬁrma Konsorcium Premiér-zpracování dřeva).
V letech 1993-1997 byla obec napojena na kanalizační systém, který vyúsťoval do čističky odpadních vod města Sokolov. Dalšími modernizačními kroky bylo připojení obce
na plynovod (1994), započetí kabelové elektriﬁkace (1996) a rekonstrukce komunikací
(1994-1995). Obecní znak a prapor byl obci udělen 12. března 1992. V 90. letech postupně
došlo k úpadku v oblasti kulturních akcí (kulturní dům nebyl využíván a kino bylo mimo
provoz).
Zaniklá obec Jehličná
První písemná zpráva je z roku 1523, ale Jehličná sama je starší – asi ze 13. stol. V 16. stol.
patřila Mikuláši Globnerovi z Globenu. V roce 1546 byla prodána městu Lokti, kterému
3

http://www.staresedlo.cz/informace-o-obci/historie/
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byla v roce 1621, po prohrané bitvě na Bílé hoře, zkonﬁskována. V roce 1636, po přestupu
obyvatelstva ke katolictví, získal Loket obec nazpět. Během třicetileté války byla Jehličná
několikrát postižena pleněním vojsk. V tomto žalostném stavu koupil Jehličnou od Lokte,
který neměl ﬁnance na podporu její obnovy, Jan Hartwig Nostic. Po zániku panské správy
v polovině 16. stol. se Jehličná stala součástí obce Svatava a v roce 1874 samostatnou obcí.
Kvůli dolové činnosti byla postupně od přelomu 60. a 70. let 20. stol. rušena až v roce 1976
deﬁnitivně zanikla. Její katastrální území se stalo součástí obce Královské Poříčí.
Zaniklá obec Alberov
První historická zachovaná zmínka o této lokalitě pochází z roku 1251. K zásadní změně
ve vývoji obce došlo na začátku roku 1953, kdy byla zlikvidována správa nedostatečně
osídlených a malých obcí. K tomuto datu byly dosud samostatné obce postižené tímto
osudem zrušeny a připojeny k sousedním obcím, v nichž se podařilo vybudovat stabilnější správní orgány. Obec Alberov se stala od 1. ledna 1953 osadou obce Jehličná. V rámci nové obce podlehla její zástavba a osídlení tlaku postupující hnědouhelné těžby, která
v následujících desetiletích zcela změnila také zdejší krajinné uspořádání.

2. Obyvatelstvo
V obci Královské Poříčí bylo v roce 2019 zaznamenáno 789 obyvatel. Statistika obyvatel se
v průběhu zkoumaného období výrazně neproměňovala. Nejvíce obyvatel obec dosáhla
v roce 2010 a v dalších letech byl zaznamenán spíše mírně klesající trend. Srovnatelné
v počtu obyvatel je v okrese Sokolov například Staré Sedlo, Krajková a Citice. Staré Sedlo
(650 ha) a Citice (541 ha) mají oproti Královskému Poříčí výrazně menší rozlohu a obec
Krajková jej se svými 3 524 ha zase výrazně přesahuje.

Rok

počet obyvatel
k 31. 12. – celkem

počet obyvatel
k 31. 12. – ženy

narození

zemřelí

přistěhovalí

vystěhovalí

obyvatelé
ve věku 0–14 let

obyvatelé ve
věku 15–64 let

obyvatelé ve
věku 65
a více let

průměrný věk

Tab. č. 3: Vývoj počtu obyvatel

1990
2000
2010
2015
2017
2019

702
696
862
811
796
789

*
331
433
393
375
366

15
6
11
6
8
7

6
4
8
10
14
7

31
21
34
28
29
28

69
21
37
32
26
24

*
123
159
142
139
134

*
486
597
551
540
534

*
87
106
118
117
121

*
37,8
37,6
39,6
40
40,3

* Některé údaje pro rok 1990 nejsou k dispozici. Průměrný věk v roce 1991 činil 36,7 let při
celkovém počtu 635 obyvatel.

Zdroj: ČSÚ2

Databáze demograﬁckých údajů za obce ČR (https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demograﬁckych-udaju-za-obce-cr),
ČSÚ – Veřejná databáze – Statistiky – Obyvatelstvo (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&
pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3
~2__RP1991MP12DP31).
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Tab. č. 4: Věkové složení obyvatelstva – podíly seniorů a dětí
celkový počet
obyvatel

Rok

2000
2010
2015
2017
2019

696
862
811
796
789

počet dětí

123
159
142
139
134

podíl dětí

počet seniorů

17,7 %
18,4 %
17,5 %
17,5 %
16,9 %

podíl seniorů

87
106
118
117
121

12,5 %
12,3 %
14,6 %
14,7 %
15,3 %
Zdroj: Vlastní zpracování

2.1 Demograﬁcká situace
Z dlouhodobého hlediska obyvatel spíše ubývá. Je to dáno především mírně se snižujícím počtem narozených a zvyšujícím počtem zemřelých je stabilní. Tendence k poklesu
plodnosti se objevují celorepublikově již v 50. letech 20. století.
V obci Královské Poříčí je znatelné zvyšování počtu populace starší 65 let i přírůstek k nejmladší kategorii mladších 14 let. Obyvatel ve střední věkové kategorii ubývá.
Vzdělanostní struktura
Královské Poříčí se liší oproti vzdělanostním statistikám v Karlovarském kraji a okresu
Sokolov. Obec má větší podíl obyvatel v kategoriích s nejnižším vzděláním a méně zaplněné kategorie s vyšším vzděláním. Bez vzdělání je v Královském Poříčí celkem 3 % procenta lidí a základní vzdělání má až 35 % lidí. To znamená, že lidí s nejnižším vzděláním
je celkem 38 %. Středoškolské vzdělání ukončené výučním listem má v obci celkem
19,8 % obyvatelstva. Nižší vzdělanost může být způsobena: špatnou ekonomickou situací obyvatel spojenou s nedostatečným počtem pracovních míst pro rodiče dětí z obce,
nedostatečnou nabídkou vysokých škol v kraji, špatnou dopravní dostupností do spádových oblastí (oblastí, kde je nabízeno vzdělání), v minulosti existovalo v Královském
Poříčí učiliště, které bylo pro obyvatele dostupné, tzn.: rodiče vybírali pro své děti studium na místní škole, zaměřením oblasti na těžbu hnědého uhlí, nedostatkem pracovních míst pro vysokoškolsky vzdělané občany (chybí motivace pro studium) a nebo odlivem vzdělaných lidí do větších měst za prací. Karlovarský kraj dlouhodobě patří mezi
kraje s nejnižším zastoupením v kategorii vysokoškolského vzdělání. V okresu Sokolov
je situace ještě horší než v kraji jako celku. Je to zapříčiněno tím, že v městě Sokolov neexistuje žádná vysoká škola, oproti Karlovým Varům, kde jsou školy dostupné.
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Tab. č. 5: Vzdělanostní struktura obyvatelstva k roku 2011
Královské Poříčí

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

730

354

376

253 436

123 791

129 645

76 614

38 061

38 553

bez vzdělání

18

10

8

2 152

875

1 277

643

288

355

základní včetně
neukončeného

219

80

139

56 826

23 183

233 643

19 397

28 140

11 257

střední vč. vyučení
(bez matiruty)

252

143

109

86 947

50 013

36 934

28 146

16 411

11 735

úplné střední
(s matiritou)

140

68

72

61 356

26 704

34 652

17 312

7 656

9 656

nástavbové
studium

11

4

7

6 458

2 237

4 221

1 622

624

998

vyšší odborné
vzdělání

4

1

3

2 458

1 032

1 436

506

201

305

vysokoškolské

26

9

17

17 700

9 143

8 557

4 019

2 005

2 014

nezjištěno

60

39

21

19 529

10 604

8 925

4 969

2 736

2 233

Obyvatelstvo ve věku
15 a více let

z toho podle stupně vzdělání

Karlovarský kraj

Zdroj: ČSÚ3

Tab. č. 6: Vzdělaností struktura obyvatelstva k roku 2011 v %
Královské Poříčí

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

100

100

100

100

100

100

100

100

100

bez vzdělání

3,00

22,60

36,97

0,8

0,7

1,0

0,8

0,8

0,9

základní včetně
neukončeného

34,52

40,40

28,99

22,4

18,7

26,0

25,3

21,4

29,2

střední vč. vyučení
(bez matiruty)

19,18

19,21

19,15

34,3

40,4

28,5

36,7

43,1

30,4

úplné střední
(s matiritou)

1,51

1,13

1,86

24,2

21,6

26,7

22,6

20,1

25,0

nástavbové
studium

0,55

0,28

0,80

2,5

1,8

3,3

2,1

1,6

2,6

vyšší odborné
vzdělání

3,56

2,54

4,52

1,0

0,8

1,1

0,7

0,5

0,8

vysokoškolské

8,22

11,02

5,59

7,0

7,4

6,6

5,2

5,3

5,2

nezjištěno

30,00

22,60

36,97

7,7

8,6

6,9

6,5

7,2

5,8

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

z toho podle stupně vzdělání

Karlovarský kraj

Zdroj: Vlastní zpracování

2.2 Sociální situace v obci
V následující tabulce lze sledovat národnostní složení obyvatel Královského Poříčí ve srovnání s Karlovarským krajem a okresem Sokolov. Data jsou získána pomocí Sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011 (SLBD 2011). Nejvíce občanů s trvalým pobytem v obci se přihlásilo k národnosti české (65,3 %). Velké množství obyvatel neuvedlo svou národnost (25,4
%). Další nejvíce zastoupenou kategorií byla ve veřejném průzkumu německá (4,3 %)
a slovenská národnostní menšina (2,6 %). K pěti uvedeným národnostním menšinám se

3

Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁ luzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__560464#).
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v Královském Poříčí nehlásí nikdo (moravská, slezská, polská, romská, vietnamská). Může
to být způsobeno tím, že kolonku národnost vyplňoval každý dle vlastního uvážení a cítění, ne podle toho, jak jej vnímá okolí. Důvodem může být také neochota lidí přiznávat
se k přináležení k národnostní menšině (z důvodů stigmatizace). Pokud srovnáme obec
s vyššími správními celky, pak nenalezneme výraznou odlišnost. V Královském Poříčí je
oproti kraji a okresu vyšší procento zde žijících Němců. Národnostní složení vyplývá z historie regionu a také z jeho umístění v ČR.
Tab. č. 7: Národností složení obyvatelstva k roku 2011
Královské Poříčí

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

887

437

455

295 595

145 483

150 112

89 961

44 998

44 963

česká

579

270

309

190 285

91 902

98 383

58 136

28 737

29 399

moravská

0

0

0

341

228

113

109

77

32

slezská

0

0

0

20

18

2

8

6

2

slovenská

23

9

14

7 217

3 310

3 907

2 539

1 190

1 349

německá

38

18

20

4 431

2 008

2 423

2 107

914

1 193

polská

0

0

0

253

76

177

85

29

56

romská

0

0

0

213

113

100

86

47

39

ukrajinská

2

1

1

1 376

579

797

231

91

140

vietnamská

0

0

0

3 597

2 041

1 556

456

281

175

neuvedeno

0

0

0

81 777

42 202

39 575

24 620

12 804

11 816

nezjištěno

225

125

100

6 085

3 006

3 079

1 584

822

762

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

z toho podle stupně vzdělání

Karlovarský kraj

Zdroj: ČSÚ4

Sokolovsko se trvale potýká s problematikou sociálně vyloučených lokalit (16 z 37 obcí
na Sokolovsku se potýká se sociálně vyloučenými lokalitami). Dle Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko neexistuje v Královském Poříčí
sociálně vyloučená lokalita. Obec není značena ani jako ohrožená tvorbou těchto oblastí,
ale je třeba zamezovat produkci nepříznivý jevů, které mohou vést k vytváření problematických oblastí (např. nedostatek sociálního bydlení, nezaměstnanost, nízké vzdělání).
Pokud se v obci nezlepší situace se zaměstnaností a vzděláním je možné, že to povede k zvyšování počtu osob ohrožených sociálním vyloučením. Čím více se těchto osob
v obci objeví, tím větší je pravděpodobnost vzniku sociálně vyloučených lokalit.

4

Vše o území – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁ luzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__560464#).
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Tab. č. 8: Národnostní složení obyvatelstva k roku 2011 v %
Královské Poříčí

okres Sokolov

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

muži

ženy

100

100

100

100

100

100

100

100

100

česká

65,28

61,78

67,91

64,40

63,20

65,50

64,60

63,90

65,40

moravská

0,0

0,0

0,0

0,10

0,20

0,10

0,1

0,2

0,1

slezská

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

slovenská

2,59

2,06

3,08

2,40

2,30

2,60

2,80

2,60

3,00

německá

4,28

4,12

4,40

1,50

1,40

1,60

2,30

2,00

2,70

polská

0,0

0,0

0,0

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

romská

0,0

0,0

0,0

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

ukrajinská

0,23

0,23

0,23

0,50

0,40

0,50

0,30

0,20

0,30

vietnamská

0,0

0,0

0,0

1,20

1,40

1,00

0,50

0,60

0,40

neuvedeno

0,0

0,0

0,0

27,70

29,00

26,40

27,40

28,50

26,30

nezjištěno

25,37

28,60

21,98

2,10

2,10

2,10

1,80

1,80

1,70

Obyvatelstvo
ve věku 15 a více let

z toho národnost

Karlovarský kraj

Zdroj: vlastní zpracování

Exekuce, bankroty
Nezanedbatelnou část obyvatel prohlubuje předlužení. Dle dat bylo v roce 2017 v obci
celkem 152 osob v exekuci (22,72% dospělé populace). Situace v celém Karlovarském
kraji je druhá nejhorší v republice.
Tab. č. 9: Přehled exekucí (k 31. 12. 2017 a k 20. 4. 2020)

152

112

840

562

počet osob v exekuci
počet exekucí
Podíl dětí a mladistvých v exekuci

0

Podíl osob 18-29 let v exekuci

14

6

5

7

22,72 %

17,1 %

Podíl seniorů (65+ let) v exekuci
podíl osob v exekuci (přepočet na obyvatelstvo 15+ let)

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s. – číselník SVL, http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/

Podíl osob v osobním bankrotu je v obci 3,53 % na obyvatelstvo starší 18 let, což je více
nežli činí celorepublikový průměr (1,28 %).
Tab. č. 10: Přehled bankrotů (k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2020)
počet osob v osobním bankrotu
podíl osob v osobním bankrotu (přepočet na obyvatelstvo 18+ let)

22

15

3,53 %

2,30 %

Zdroj: MAS Sokolovsko o.p.s. – číselník SVL, http://www.mapabankrotu.cz/
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2.3 Spolková, osvětová a informační činnost
V Královském Poříčí působí celkem 7 spolků a zájmových skupiny.
Tab. č. 11: Spolky v obci a proﬁl jejich činnosti
Název spolku

Proﬁl činnosti

Sbor dobrovolných hasičů obce
Královské Poříčí

Sbor dobrovolných hasičů zajišťuje ochranu životů, zdraví
a majetku obyvatel při požárech. Dále poskytuje pomoc
při mimořádných událostech. Provádí likvidace požárů
a technických havárií.

Tradiční řemesla Bernard, z.s.

Cílem rozvoj regionu pomocí vzdělávací, kulturní
a sociální činnost pro veřejnost. Sdružení také obhajuje
zájmy malých a středních řemeslných podnikatelů.

Fotbalový tým Baník Královské Poříčí

Kopaná

Český zahrádkářský svaz
Královské Poříčí

Zahrádkářství

Masarykův svaz žen

Činností chtějí přiblížit život 1. republiky v jeho skutečné
podobě

Kroužek mladých včelařů

Včelaření
Zdroj: vlastní zpracování

Obecní knihovna Královské Poříčí
Obecní knihovna se kromě výpůjčky knih a služeb spojených s její činností také účastní
různých akcí, jako například: výstava Jiřího Zágnera, Hry bez hranic 2015, Máj K. H. Máchy, Noc s Andersenem a mizejícími postavičkami z knížek, čtenářské soutěže, adventní dílny, čítárny a další. Knihovna nabízí službu online katalogu knih. Obecní knihovna
spolupracuje s městem Královské Poříčí a statkem Bernard. V roce 2015 knihovna zprostředkovala, organizovala anebo spolupracovala na 7 společenských akcích.
Baník Královské Poříčí
Fotbalisté v Královském Poříčí hrají v krajském přeboru. Na webových stránkách: http://
www.fotbalunas.cz/soutez/44/ nalezneme bližší informace nejen o výsledcích konaných zápasů, ale také rozlosování dalších zápasů. Baník Královské Poříčí má i přípravku.
Obecní knihovna Královské Poříčí
Nezanedbatelnou část obyvatel prohlubuje předlužení. Dle dat bylo v roce 2017 v obci
celkem 152 osob v exekuci (22,72% dospělé populace). Situace v celém Karlovarském
kraji je druhá nejhorší v republice.
Sbor dobrovolných hasičů Královské Poříčí
Obec má povinnost zřizovat jednotky požární ochrany podle § 68 zákona č.133/1985 Sb.
Sbor dobrovolných hasičů je v Královském Poříčí klasiﬁkován jako jednotka kategorie
JPO V. V této jednotce vykonávají hasiči službu dobrovolně a zasahují na území svého
zřizovatele. Při vyhlášení poplachu jednotka vyjíždí ze stanoviště do 10 minut. Nasaze17
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ní mimo území zřizovatele je přípustné pouze při vyšších stupních poplachu. V roce
2013 došlo k předání výpočetní techniky dobrovolným hasičům v obci od občanského
sdružení HČR (hasiči Česká republika). Každou první sobotu v měsíci probíhá školení
a výcvik hasičů SDH.
Český zahrádkářský svaz Královské Poříčí
Svaz zahrádkářů v obci provozuje moštárnu (funguje již od září 2012), která je otevřená
v sobotu a v neděli a věnuje se moštování jablek, hrušek a hroznového vína. Budova
moštárny by potřebovala rekonstrukci. Na webových stránkách svazu zahrádkářů nalezneme také aktuality a akce, kterých se svaz zúčastní.
Masarykův svaz žen (MSŽ)
MSŽ se snaží svojí činností přiblížit život 1. republiky z pohledu obyčejných lidí. Svaz se
snaží ztvárnit prosté ženy, které stály po boku svých mužů v těžkých dobách po druhé
světové válce. Název svazu byl odvozen od jména T. G. Masaryka, jehož historického vlivu si skupina žen váží, za to, jak byl schopen promýšlet politické otázky a také protože
tato významná osoba je symbolem 1. republiky. Masarykův svaz funguje již od roku 2011
a od začátku byl úzce spojen s Četnickou stanicí Habersbirk z města Habartov (společně pořádají akce jako například rekonstrukce různých bojových událostí z roku 19381948, přednášky v muzeu, ski kursy, pochody a cyklistické výlety). Nejčastěji se ženy ze
svazu účastní masopustů, plesů, leteckých dnů a koncertů.
Tradiční řemesla Bernard, z. s.
Je sdružení zájemců o tradiční rukodělná řemesla. Jeho cílem rozvoj regionu pomocí
vzdělávací, kulturní a sociální činnost pro veřejnost. Sdružení také obhajuje zájmy malých a středních řemeslných podnikatelů. Činnost skupiny navazuje na aktivity Centra tradičních řemesel Bernard v Královském Poříčí. Spolek je úspěšným žadatelem
o mnohé dotační tituly. Například bylo podpořeno vzdělávání v managementu produktů cestovního ruchu (konkrétně byl vytvořen vzdělávací program pro tvůrce, poskytovatele a zprostředkovatele produktů cestovního ruchu v Karlovarském kraji) a vzdělávání
průvodců na území Sokolovska (konkrétně je průvodce schopen hovořit návštěvníkům
o historii obcí a památek v okolí).
Kroužek mladých včelařů
Kroužek mladých včelařů je veden občanským sdružením Českým svazem včelařů
(ČSV) základní organizace Loket. Sdružení vzniklo již 09.12.1945 a v současnosti začleňuje 45 včelařů. Nejnovější aktualitou je vybudování včelařské expozice a environmentálního vzdělávacího střediska otevřeného v roce 2011. Budování probíhalo za spolupráce
s Centrem tradičních řemesel Statku Bernard.
18
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Způsob informování občanů
• Úřední deska
• Elektronická úřední deska
• webové stránky obce
• Facebook
• Obecní rozhlas
• Korespondence

3. Hospodářství
3.1 Ekonomická situace
Charakter hospodářství ve sledované obci je přímo ovlivněn historickými událostmi
a minulostí spojenou s těžbou nerostných surovin. Díky bohatství zdejší krajiny na železnou rudu a hnědé uhlí byla v historii většina zaměstnání spojená s těžbou, nebo hornictvím. Většinu katastru Královského Poříčí také zaujímá oblast vytěženého lomu. Největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji je Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Společnost si část svých zaměstnanců vybírá již v průběhu studia a odborných praxí.
Tab. č. 12: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti pro rok 2019
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

142

68

1

0

Průmysl celkem

14

6

Stavebnictví

19

12

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

36

17

7

3

10
1
3

3
1
1

Činnosti v oblasti nemovitostí

7

0

Profesní, vědecké a technické činnosti

8

7

Administrativní a podpůrné činnosti

3

1

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

4

2

Vzdělávání

3

2

Zdravotní a sociální péče

1

1

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

7

5

Ostatní činnosti

15

6

nezařazeno

0

0

Obor

Celkem
Zemědělství, lesnictví, rybářství

Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví

Zdroj: ČSÚ5

5
Veřejná databáze – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti
(https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__560464#w=).
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Obyvatelstvo mělo v obci dostupnou střední průmyslovou školu, střední odborné učiliště stavební a učiliště, což bylo možnou příčinou, že část obyvatelstva pracuje ve společnosti Sokolovská Uhelná. V rámci restrukturalizace školství byla zdejší výuka stavebních
oborů přesunuta do Sokolova. Díky postupnému ústupu těžby se obyvatelstvo začalo
orientovat i na jiné profese a řemesla.
Tabulka ukazuje počet a přehled ekonomických subjektů, dle předmětu činnosti. Nejvíce
subjektů se věnuje činnosti: velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových
vozidel, dále je hustě zastoupena činnost stavebnictví. Velkoobchody a maloobchody
jsou nutné pro obecní blaho (možnost nakupovat), vyšší četnost stavebnické činnosti
může být způsobena potřebou rekonstrukce města a předchozí přítomností stavebního
středního odborného učiliště. Dále se rozšiřuje počet činností ve zpracovatelském průmyslu a peněžnictví a pojišťovnictví. Počet subjektů věnujících se ubytování, stravování
a pohostinství vzrostl na deset. Zemědělství není příliš rozšířená činnost kvůli rozšířené
těžbě uhlí (na 80 % území) a nepříznivým klimatickým podmínkám v oblasti.
Podnikatelské možnosti nabízí areál školy. S účinností od 01. 7. 2006 bylo rozhodnuto
o sloučení SPŠ, SOU a U Královské Poříčí s ISŠTE Sokolov, přičemž nástupnickou organizací je ISŠTE Sokolov. Postupně přestala být pro školní účely využívána řada budov. Několik budov začalo sloužit jako ubytovna. V areálu byl otevřen dům pro seniory. V areálu
je stále volný objekt bývalé jídelny.
Po dokončení protipovodňové ochrany vznikly vedle nové komunikace Královské Poříčí
– Sokolov, Tovární ulice pozemky, které jsou určeny pro podnikatelskou činnost. Nacházejí se v ochranném pásmu chemických závodů, není zde povolena výstavba domů pro
bydlení. Zde je tedy příležitost pro podnikání, a tak i vznik nových pracovních míst.
Atraktivity cestovního ruchu
V obci se nachází unikátní soubor již vybudované infrastruktury cestovního ruchu. Cestovní ruch má také vliv na ekonomiku obce. Při srovnání obce např. s Citicemi nabízí Královské Poříčí větší množství akcí a má lepší zázemí pro jejich konání. Královské Poříčí má
i větší počet turistických lákadel (na rozdíl od Citic využívá toku Ohře pro vodáky).
Kostel sv. Kunhuty
Jednou z nejimpozantnějších památek je kostel sv. Kunhuty. V historii byl jedinou zděnou stavbou v obci. Jeho středověkou románsko-gotickou podobu změnila přestavba
v jednoduchém barokním stylu, která byla provedená na rozhraní 17. a 18. století, přičemž
první zmínky o kostelu pocházejí už ze 13. století. Ke staré kostelní lodi byl přistaven pětiboký klenutý presbytář o délce 8 metrů, k jehož severní straně se přimykala jednoduchá
20
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hranolová sakristie. Kostel dostal nové sedlové zastřešení, které nad presbytářem završovala přes 13 m vysoká kostelní věž, pro umístění zvonu, zakončená bání
cibulového tvaru.
Přestavěný kostel byl zřejmě roku 1701 znovu vysvěcen a postupně vybaven novým inventářem, kterému
dominoval hlavní oltář s obrazem patronky Kostela sv.
Kunhuty od Hermana Kuglera z Lokte. Zrestaurována
při tom byla i malba sokolovského rodáka Antonína
Schöneckera, která se nachází na západním průčelí kostela. Před kostel byly přeneseny dva smírčí kříže
z území, které bylo zasaženo těžbou hnědého uhlí.
V kostele jsou pořádány různé koncerty. Před koste-

Obr. č. 2: Kostel svaté Kunhuty

lem je umístěna Socha sv. Jana Nepomuckého z 2. poloviny 19. stol. Kostel nemá stálou
otevírací dobu. Na požádání otevře kostel paní Podzimková z č. p. 31. V letních měsících
jsou otevřené dveře a do interiéru je možné nahlédnout přes mřížové dveře.
Vesnická chráněná památková zóna
Náves ve staré dolní části obce byla vyhlášena
v roce 1995 za vesnickou chráněnou památkovou zónu, nachází se zde památkově chráněné hrázděné domy. Objekty vlastní občané,
kteří zde bydlí. Prohlídka je tudíž možná pouze
zvenčí. Památková ochrana byla zřízena z důvodu ochrany při opravách a nové výstavbě,
aby nedošlo ke změně architektonického řešení.

Obr. č. 3: Původní zástavba Královského Poříčí

Budova obecního úřadu a knihovny
v zámečku
Obecní úřad Královského Poříčí sídlí v zámečku, který byl vybudován dolovou společností
Britannia v letech 1909 a 1910 pro rodinu ředitele společnosti Kurta Seebohma v typickém
eklektickém stavebním stylu té doby v kultivovaném prostředí rozlehlé zahrady. Tato výstavná vila sloužila svému původnímu účelu

Obr. č. 4: Obecní úřad (zámeček)
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do konce 2. světové války. Po osvobození Královského Poříčí si zde americká armáda
zřídila své místní velitelství.
Od 50. let minulého století do roku 2002 zde bylo ředitelství místního odborného stavebního učiliště. Koncem roku 2002 přešel zámeček do vlastnictví obce, která jej za přispění
předstrukturálního fondu Evropské unie SAPARD v letech 2003 a 2004 zrekonstruovala
do dnešní podoby. V těsné blízkosti objektu byla vybudována klidová zóna s rybníčkem,
květinami, keři, altánkem a lavičkami pro příjemné posezení s výhledem na nově zrekonstruovaný zámeček. Tuto oblast hojně využívají obyvatelé z domu pro seniory umístěné
v jednom z objektů areálu bývalého učiliště.
Hornická architektura
Těžební společnost Britannia vybudovala na konci
19. století nedaleko svých těžebních závodů Bernard
a Marie řady bytových kolonií. Protože byty neměly
dle tehdejších standardů vlastní koupelny, vybudovala společnost tzv. lázně, kde umožňovala obyvatelům hornických kolonií 1x týdně vykoupání. V patře

Obr. č. 5: Zbytky povrchové těžby

tohoto objektu byla veřejná knihovna. Dále byla otevřena podniková konzumní prodejna,
založena škola dívčích ručních prací a otevřena podniková mateřská škola.
Naučný turistický okruh
V roce 2006 vznikl v obci díky dotaci naučný turistický okruh, který na 14 zastaveních
popisuje památky a různé zajímavosti Královského Poříčí. Do těchto zastavení jsou však
započítány i zajímavosti či tabule, které nejsou označeny pořadovým číslem, a tak může
být návštěvník při procházce zmaten, že některou tabuli minul. Rovněž došlo k přemístění některých tabulí, takže zákres situace na tabulích, kde se právě návštěvník nachází,
neodpovídá realitě. Okruh, který vede úvozovou cestou, byl koncepčně řešen tak, aby
byl snadno přístupný i pro kočárky, byl však přerušen vybudováním silničního napojení
na obchvatnou komunikaci. I když zde existuje lávka pro pěší, je nutné počítat s překonáním několika schodů. Délka naučného turistického okruhu je 4 km a předpokládaná
doba trvání procházky je 1-2 hodiny. Okruh začíná i končí na statku Bernard.
Cyklostezka podél řeky Ohře
Turisté mohou přijet po cyklostezce až z Karlových Varů a z druhé strany z Chebu. Stezka
pro cyklisty vede v blízkosti řeky, kde se mohou míjet s vodáky, což zvyšuje její atraktivitu. Cyklostezka vede územím s invazními rostlinami. Údržbu cyklostezky provádí obec
Královské Poříčí, zajišťuje opravy po povodni, čistí propustky pro vodu, seká v létě a likviduje bolševníku a křídlatky. V katastru obce byl bolševník zlikvidován. V případě spadlých
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stromů obec spolupracuje s Loketskými městskými
lesy. Nedávno došlo také k obnově informačních tabulí, které byly zničeny. Na obrázku 16 můžeme vidět
informační tabuli.
Délka cyklostezky Ohře je 102 km. Na úseku mezi Karlovými Vary a Chebem je trasa označována za jednoduchou a vhodnou i pro rodiny s dětmi. Povrch je
převážně asfaltový, kromě trasy z Královského Poříčí

Obr. č. 6: Začátek cyklostezky

ke Svatošským skalám.6 Cyklostezka Ohře je v současnosti značená jako národní dálková
cyklotrasa číslo 6. Celková délka trasy je 300 km z toho 250 km je na území ČR (SlapanyLitoměřice) a 50 km v Německu (Weißenstadt-ČR).7
Vodácké tábořiště
Vodáci mohou připlout po řece Ohři a využít vodácké tábořiště U Barona na řece Ohři
s vybudovaným sociálním zázemím. V kempu je kapacita pro stany a karavany. V tábořišti je dostupná restaurace (bufet), která nemá stálou otevírací dobu. Pokud není umožněna strava v kempu, v obci je dostupná další restaurace.
Restaurace
V centru obce se nacházela zrekonstruovaná restaurace Královský hostinec se sálem, kde bylo možné pořádat oslavy. Pro nezájem občanů o stravování v této
restauraci, došlo k jejímu uzavření a v současné době
objekt slouží jako obchod (Zapomněnka). Stravování
je dostupné pouze na statku Bernard.
Statek Bernard
Je středisko kulturní a řemeslé výroby v obci Královské Poříčí. Statek byl vybudován v roce 1922 v soused-

Obr. č. 7: Budova bývalého
Královského hostince

ství zrušeného dolu Bernard, který byl pojmenován
po tehdejšímu řediteli dolových závodů Bernardovi
Seebohmovi. Na statku Bernard se v historii soustředilo zemědělství.
V současnosti jsou zde k dispozici řemeslné obchody
a na místě si lze také řemeslo vyzkoušet při některých
kurzech (vonné svíce, dílna designu, truhlářství , vče-

Obr. č. 8: Statek Bernard

lařství aj.).
Statek Bernard nabízí ubytování na 32 lůžkách a až 6
6
7

Dostupné z: http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/Stranky/Cyklostezka_ohre.aspx
Dostupné z: http://www.ceskojede.cz/rubriky/dalkove-cyklotrasy-cr/dalkove-cyklotrasy/4;12:/6:cyklostezkaohrecyklotrasa-6/
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přistýlkách a stravování je poskytnuto v tradiční české restauraci v areálu statku. Další
atraktivitou statku je muzeum historických řemesel s interaktivní prohlídkou zahrnující
například výrobu mléka a mouky. Zajímavou zde dostupnou aktivitou jsou také školní exkurze, ﬁremní školení (včetně teambuildingu), fotbalové soustředení a zoo koutek
s prohlídkou včelína.
Kulturní akce
Pro kulturní akce je ve většině případů využit statek Bernard. V roce uplynulých letech
obec Královské Poříčí organizovala: Masopust, Myslivecké slavnosti, pálení čarodějnic,
dětský den zaměřený na tradiční řemesla, kácení máje, divadelní představení Partička,
veletrh tradičních řemesel, koncert Václava Neckáře, pouť, ukončení motorkářské sezóny, příjezd svatého Martina a vánoční trhy. Na statku Bernard také funguje informační
centrum, které je otevřeno pro návštěvníky celoročně.
Tab. č. 13: Turistická infrastruktura
Rok

počet ubytovacích zařízení

2017

2018

2019

1

2

2

půjčovny v obci

ne

infocentra

ano
Zdroj: ČSÚ8, Statek Bernard9

3.2 Trh práce
Již dříve uvedené statistické údaje představují věkovou strukturu obyvatelstva v pozorovaném území. V roce 2019 je registrováno v obci 534 občanů v produktivním věku (15-64
let).
Tab. č. 14: Obyvatelé v aktivním věku
Rok

počet obyvatel celkem

počet obyvatel
v aktivním věku (15–64 let)

podíl obyvatel
v aktivním věku

2000
2010
2015
2017
2019

696
862
811
796
789

486
597
551
540
534

70 %
69 %
68 %
68 %
68 %
Zdroj: ČSÚ10

Veřejná databáze – Vybrané ukazatele pro územně analytické podklady za obec(https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/
cs/index.jsf?page=vystupobjekt&pvo=UAP01&z=T&f=TABULKA&katalog=31716&c=v94~3__RP2019&u=v4__VUZEMI__43__560464), Veřejnádatabáze – Vše o území – Vybrané ukazatele za obec (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?pag e=pro f il -uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__560464#w=).
9
(https://www.statek-bernard.cz/)
10
Veřejná databáze – Statistiky – Obyvatelstvo (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystupobjekt&
pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31).
8
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Ekonomicky aktivních obyvatel bylo v roce 2011 v součtu 371 z toho 52 z nich nezaměstnaných (14 %). Ekonomicky neaktivních občanů je více než aktivních. Největší část z ekonomicky neaktivních zaujímají nepracující důchodci. Vysoké procento neaktivních důchodců svědčí o stárnutí populace.
Tab. č. 15: Struktura ekonomicky aktivních obyvatel (31. 12. 2011)
celkem

celkem v %

muži

ženy

obyvatelstvo celkem

887

100

432

455

ekonomicky aktivní celkem

371

41,8

202

169

319

36

170

149

284

32

157

127

pracující studenti a učni

8

0,9

2

6

pracující důchodci

15

1,7

11

4

ženy na mateřské dovolené

12

1,4

0

12

52

5,9

32

20

hledající první zaměstnání

16

1,8

11

5

ostatní nezaměstnaní

36

4,1

21

15

430

48,5

176

254

214

24,1

77

137

zaměstnaní
zaměstnanci
v tom
v tom

nezaměstnaní
v tom

ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
v tom

ostatní s vlastním zdrojem obživy

11

1,2

0

11

osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby

89

10

47

42

žáci, studenti, učni

116

13,1

52

64

86

9,7

54

osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

32
Zdroj: ČSÚ11

V Královském Poříčí není žádný významný zaměstnavatel a velké množství obyvatel musí
za prací dojíždět do okolních měst (převážně do Sokolova). V obci se dále vyskytují malé
a střední podniky převážně s činností v oboru stavební, velkoobchodu a maloobchodu,
pojišťovnictví a ﬁnančnictví a profesní, vědecké a technické činnosti. V obci přibyla nová
dostupná pracovní místa se vznikem domova pro seniory v budovách bývalého učiliště.
Obyvatele Královského Poříčí tedy za prací dojíždí do okolních měst a obcí. Velkým zaměstnavatelem v oblasti je již zmíněná Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., která se
zabývá těžbou a zpracováním hnědého uhlí na Sokolovsku, výrobou elektrické energie
a tepla.
Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu je na Sokolovsku většinou vyšší, nežli činí celorepublikový průměr, který byl k 31.12.2019 2,84 %. Porovnáme-li tento průměr se stavem
v Královském Poříčí, vychází nám téměř stejný výsledek.

Veřejná databáze – Základní informace o území - Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity v obci
(https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystupobjekt&pvo=OTOB113&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v133__
VUZEMI__43__560464).

11
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Tab. č. 16: Odvětví ekonomické činnosti obyvatelstva (26. 3. 2011)
odvětví ekonomické činnosti

zaměstnaní celkem

z toho

hodnota

%

muži

ženy

319

100

170

149

6

1,9

4

2

průmysl

99

31

62

37

stavebnictví

15

4,7

15

0

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

41

12,9

22

19

doprava a skladování

12

3,8

10

2

ubytování, stravování a pohostinství

8

2,5

3

5

informační a komunikační činnosti

2

0,6

2

0

peněžnictví a pojišťovnictví

9

2,8

3

6

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

18

5,6

9

9

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

17

5,3

10

7

vzdělávání

23

7,2

3

20

zdravotní a sociální péče

13

4,1

2

11

nezjištěno

52

16,3

24

28

zaměstnaní celkem
z celku podle odvětví ekonomické činnosti:
zemědělství, lesnictví, rybářství

Zdroj: ČSÚ12

Nezaměstnanost v obci se vyvíjela podobně jako ve zbytku republiky. Podíl nezaměstnaných byl vyšší v době ﬁnanční krize, která započala na podzim 2008, a poté postupně
klesal. V současnosti nezaměstnanost opět stoupá z důvodu propuknutí koronavirové
pandemie. Podíl nezaměstnaných osob v Karlovarském kraji nyní činí 5,01 %, což je třetí
nejvyšší hodnota v republice (údaj k 30. 9. 2020).
Tab. č. 17: Vývoj počtu nezaměstnaných
rok

2010

2015

2017

2019

počet obyvatel celkem

862

811

796

789

počet uchazečů celkem

67

38

23

13

počet uchazečů ozp - celkem

13

3

3

3

počet mladistvých uchazečů (do 19 let věku) celkem

1

1

7

3

počet uchazečů ve věku 50 let a více celkem

14

7

39,3

35,6

průměrný věk uchazečů celkem

38

39,2

2

0

počet uchazečů - absolventů celkem

2

0

7

2

počet uchazečů - evidence nad 24 měsíců celkem

15

15

4,28 %

2,47 %

11,1 %

6,8 %

4,86 %

1,06 %

podíl nezaměstnaných osob muži

-

7,8 %

3,6 %

4,12 %

podíl nezaměstnaných osob ženy

-

5,7 %

3,38 %

podíl nezaměstnaných osob celkem

* Od roku 2019 je do 19 let (dříve do 18 let).

1,56 %
Zdroj: ČSÚ13

Veřejná databáze – Základní informace o území - Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle
nejvyššího ukončeného vzdělání v obci (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystupobjekt&pvo=OTOB114&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v101__VUZEMI__43__560464).
13
Data pro MAS 2008 – 2013, 2014 – 2019 (https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_mistni_akcni_skupiny_mas).
12
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V následující tabulce lze pozorovat četnost lidí dojíždějících do zaměstnání a do škol.
V roce 2011 dojíždělo do zaměstnání 122 lidí s trvalým bydlištěm v oblast. Do zaměstnání
tedy vyjíždí přibližně 21 % z ekonomicky aktivních jedinců. Tři osoby cestují za prací do zahraničí. Nejčastěji lidé dojíždí do jiné obce okresu.
Tab. č. 18: Vyjížďka za prací k roku 2011

vyjíždějící do zaměstnání celkem

122

v rámci obce
v tom

8

do jiné obce okresu

84

do jiného okresu kraje

23

do jiného kraje

4

do zahraniční

3
Zdroj: ČSÚ14

4. Infrastruktura
4.1 Technická infrastruktura
V Královském Poříčí jsou vybudované veškeré inženýrské sítě. V obci jsou vybudovány
rozvody pitné vody, kanalizace, tepla a teplé užitkové vody. Obec má také rozvedený
zemní plyn, elektřinu a internet. Rekonstruováno bylo také veřejné osvětlení a rozhlas.
V majetku obce je výměníková stanice. Vodovod užitkové vody funguje pouze v některých hodinách a jeho provoz v roce 2020 je uveden na úřední desce zveřejněné na webových stránkách Královského Poříčí.
Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského Kraje je vodovodní síť na zkoumaném území gravitační, jednopásmový a okruhový systém, což umožňuje v případě
poruchy plynulé zásobování. Vodovodní potrubí je na místě položeno již od roku 1920
(část tohoto potrubí je doposud v provozu). Část vodovodu je v majetku SU, Právního nástupce, a.s. Rekonstrukce části vodovodní sítě byla provedena v letech 1996-1997. V roce
2002-2003 došlo k zbudování nového vodovodu na severním okraji obce. V roce 2010
byla vystavena nová část vodovodu k 7 rodinným domům. Systém zásobení vodou odpovídá potřebám obce, a proto se v budoucnu neplánují větší investice do jejího rozšíření
anebo doplnění. V nouzových situacích je město zásobováno cisternami z vodního zdroje Nebanice (maximální množství vody je 15 l/den x obyvatele).
Obec má vybudovanou oddílnou kanalizaci, jejíž splaškový systém je vybudovaný v celé
obci. Odpadní vody ústí v ČOV Sokolov (obec nevlastní ČOV). Dešťový systém je vybudován pouze částečně a v případě havárie je do něj svedena splašková kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou vedeny přes dvě přečerpávací stanice, dále směrem do Těšovic,

14

Veřejná databáze – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl -uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__
VUZEMI__43__560464#).
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přes gravitační stoku a do již zmíněné ČOV Sokolov. Systém kanalizace také odpovídá
potřebám Královského Poříčí, a proto nejsou výhledově potřebné další investice.
Tab. č. 19: Technická infrastruktura obce
vodovod
Voda

ano
Horka na Libockém potoce s vodojemem
přímo v obci + lokální studny

zdroj pitné vody
voda vyrobená celkem (2015)

44,4 tis.m3

průměrná denní potřeba (2015)

121,8 m3

kanalizace
kanalizace

ano

čistička odpadních vod v obci

ne (Sokolov)

produkce odpadní vod (den/2015)

108,6 m3

plyn

plynovod

ano

teplo

centrální zásobování teplem

ano

odpad

nakládání s odpadem

sváženo a zneškodňováno mimo obec, zajištění
likvidace tříděného odpadu a nebezpečného
odpadu

Zdroj: Královské Poříčí 15, Územní plán Královské Poříčí 16, Karlovarský kraj – Plán rozvoje vodovodů a
ka nalizací 17, Zastupitelstvo obce Královské Poříčí č. 1/201518

Tab. č. 20: Technické vybavení domů k roku 2011
počet domů v obci celkem
přípoj na kanalizační síť
vodovod
plyn
ústřední topení

domy celkem

rodinné domy

bytové domy

152
134
134
101
132

90
75
75
62
76

55
55
55
38
51
Zdroj: ČSÚ19

Obec zajištuje třídění komunálních odpadů: biologické odpady, papír, plasty, sklo, kovy,
nebezpečné odpady, objemný odpad a směsný komunální odpad. V roce 2014 byl v Královském Poříčí realizován projekt na zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Tento projekt zahrnoval vybudování systému komunitního
kompostování (rozmístění kompostérů a kontejnerů na bioodpad).

Základní údaje (https://www.kralovske-porici.eu/?show=page&ad=4).
Textová část (https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_stavebni_a_uzemniho_planovani/uzemni_plany/vydane/kralovske-porici-37902).
17
Textová část (http://webmap.kr-karlovarsky.cz/prvk/).
18
(https://www.geodata.cz/deska/kralovske_porici/uploads/OZV_1_2015.pdf).
19
Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladniinformace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskychcasti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
15

16
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4.2 Dopravní infrastruktura
Dle územního plánu prochází územím silnice ll. třídy č. 181 (situována v severní části
města na hranici těžební jámy). Vybudováním tohoto severního obchvatu došlo k vyčlenění přepravní dopravy ze středu obce. Bohužel stav obecních komunikací není
díky projíždění tranzitní přepravy (v minulosti) v příliš dobrém stavu. Dopravní komunikace směrem na Horní Pískovec byla zachována. Místní komunikace obce vede přes
řeku Ohři směrem na Těšovice a Sokolov (komunikace lll/00630 s novým mostem přes
řeku Ohři). Katastrální území obce končí na jihu těsně vedle rychlostní komunikace
R6. Nejbližší nájezd na rychlostní komunikaci R6 je vzdálen přibližně 4,5 km vzdušnou
čarou. Na Statku Bernard bylo vybudované parkoviště, které může sloužit místním návštěvníkům. Dopravní provoz v Královském Poříčí je klidný díky nově vybudovanému
obchvatu. Skrze obec prochází železniční trať ze Sokolova do Nového Sedla a Karlových
Varů. Dále obec křižuje cyklotrasa Ohře, která vede do Karlových Varů na jedné straně
a do Německa na straně druhé.
Tab. č. 21: Silnice
označení komunikace

kategorie silnice

technický stav komunikace

181
00630

II. třída
III. třída

vyhovující
vyhovující
Zdroj: Silniční a dálniční síť ČR20

Tab. č. 22: Železnice
číslo železniční trati
procházející obcí

kategorie silnice

technický stav komunikace

140

dvoukolejná trať

zastávka
Zdroj: Správa železnic21

Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici/rychlostní silnici – od obecního úřadu na D6 je
to 16,6 km. Obcí vede také Cyklostezka Ohře, jejíž celková délka trasy činí 222 km (v Karlovarském kraji 102 km). Jedná se o lehkou trasu téměř bez převýšení.

4.3 Dopravní obslužnost
V Královském Poříčí existuje autobusová i železniční doprava. První autobus v pracovních dnech vyjíždí v 5:20 a poslední v 18:58 (přes den jede autobus do Sokolova bez přestupu 8krát). V sobotu a v neděli jezdí denně do Sokolova dva autobusy (6:40 a 18:58).
Přes Královské Poříčí do Sokolova vede železnice. Do okresního města jede první osob-

(https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/).
Železniční mapy ČR (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/zeleznicni-mapy-cr).

20
21
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ní vlak již ve 4:43 a poslední vlak jezdí ve 22:44. Přes den jede dokonce 14 přímých
spojů do Sokolova. Do Karlových Varů jezdí 2krát denně autobusový spoj. Do krajského
města jede první vlak v 5:02 a poslední ve 23:23 (celkově jeden 17 spojů ve všední dny
a 1é spojů o víkendu). Autobusy jedou v pracovních dnech z Královského Poříčí také
například do Chodova (přímý autobus 8/den), Vřesové (přímý autobus 4/den), Nového
Sedla (přímý autobus 4/den).
Tab. č. 23: Počet spojů veřejné dopravy
do spádového sídla

druh

do krajského města

ve všední dny

o víkendu

ve všední dny

o víkendu

8
14

2
9

2
17

1
10

autobus
vlak

Zdroj: Vlastní rešerše (idos.cz)

V rámci autobusové i vlakové dopravy mohou obyvatelé Královského Poříčí jak do Sokolova, tak do Karlových Varů využít buď přímé spoje, nebo spoje s jedním přestupem.
Nejrychlejší přepravní doba do Sokolova činí vlakem 3 minuty a 8 minut autobusem
(bez přestupu). Do Karlových Varů 19 minut vlakem a 46 minut autobuse.

5. Vybavenost
5.1 Bydlení
V Karlovarském kraji žijí lidé v rodinných domech s průměrným stářím 55 let (což
představuje po Ústeckém kraji druhé nejstarší domy v ČR) a v bytech vybudovaných
průměrně před 45 lety. Sokolovsko se také potýká s velkým množstvím panelových
domů, s čímž souvisí na jednu stranu dobrá bytová infrastruktura, na druhou stranu
mají panelové domy nízkou životnost a do budoucna si vyžádají investice do oprav.
Na Sokolovsku je nízká míra bytové výstavby.
Následující tabulky podávají informace o domech a bytech v Královském Poříčí. Počet
domů činí celkem 152, z toho jejich největší část vlastní fyzické osoby. Bytové domy
opět nejčastěji vlastní stát. Nejvíce domů se začalo stavět nebo rekonstruovat na začátku 20. století.
Tab. č. 24: Počty domů a bytů k roku 2011
počet domů v obci

počet bytů v obci

celkem

z toho
neobydlených

podíl
neobydlených

celkem

z toho
neobydlených

podíl
neobydlených

152

8

5%

452

112

25 %
Zdroj: ČSÚ22

22

Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladniinformace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskychcasti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
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Tab. č. 25: Počty a podíly bytů k roku 2011
počet bytů
celkem

podíl bytů
v rodinných
domech

podíl bytů
v bytových
domech

podíl
nájemních
bytů

452

24 %

60 %

39 %
Zdroj: ČSÚ23

V Královském Poříčí došlo v roce 2009-2019 k výstavbě 8 bytů.
Tab. č. 26: Počty dokončených bytů za posledních 10 let
rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

počet
dokončených
bytů

0

1

2

0

2

2

0

0

3

0

0
Zdroj: ČSÚ24

Obec se nyní orientuje na přípravu prostor pro nové byty. Z dat z roku 2011 vyplývá, že
většina domů v obci je využívána k bydlení, k rekreaci byla k danému roku využita pouze
1 stavba.
Tab. č. 27: Podíl domů využívaných pro rekreaci k roku 2011

Počet domů celkem

152

Počet domů využívaných k rekreaci

1

Podíl domů využívaných k rekreaci

0,6 %
Zdroj: ČSÚ25

5.2 Školství a vzdělávání
Obec má vlastní mateřskou školu, která byla vybudována již v roce 1890 a rozšířena
v roce 1931. Mateřská škola funguje ve stejné budově dodnes. Od roku 2003 je MŠ samostatným právním subjektem zajištujícím celodenní provoz. Kapacita je 40 dětí. Okolí
mateřské školy je plné zeleně (zahrada, park či nedaleký les).
Existenci základní školy ve vesnici dokládá už zápis z roku 1596. S příchodem učitele Filipa Zahna v roce 1806 se škola stala takzvanou triviální: tzn. vyučovaly se zde elementární
znalosti čtení, psaní a počtů. S otevřením škol v přilehlém okolí ztratila škola svůj obvodní
charakter a stala se pouze místní školou. V roce 1886 již přestaly prostory původní školy dostačovat a byla vybudována nová škola ve východní části návsi. V letech 1905-1914
bylo vybudováno další patro a přízemní přístavba. Česká obecní škola vznikla s přibýváZákladní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Bytový fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladniinformace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskychcasti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
24
Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení - časové řady - Tab. 14 Dokončené byty v obcích (https://www.czso.cz/
csu/czso/bvz_cr).
25
Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní obvody ORP a obce (včetně
městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011 – Domovní fond (https://www.czso.cz/csu/czso/zakladniinformace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskychcasti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw).
23
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ním české menšiny až v letech 1929 (Vlasáková 1998). Dnes škola nabízí vzdělání žáků 1.
až 5. tříd. Ve škole je možné už od první třídy zapsat děti na zájmový kroužek angličtiny
a od třetího ročníku jsou jazyky vyučovány jako jeden z hlavních předmětů. V pěti třídách je vyučováno průměrně 10 žáků.
Jak již bylo zmíněno, v obci byla dostupná střední průmyslová škola, střední odborné učiliště stavební a učiliště (dnes součást ISŠTE Sokolov). Škola vznikla 07. 9. 1990 a vyučovaly
se zde obory jako: zedník, malíř, instalatér, zámečník a další. V rámci restrukturalizace
školství byla zdejší výuka stavebních oborů přesunuta v roce 2006 do Sokolova.
Tab. č. 28: Přehled školských zařízení v obci pro školní rok 2018/2019
zřizovatel

počet
ročníků

kapacita

počet
dětí/žáků

naplněnost

Mateřská škola Královské Poříčí,
okres Sokolov

obec

-

40

40

100 %

Základní škola Královské Poříčí,
okres Sokolov

obec

5

60

44

73,3 %

název školského subjektu

Zdroj: Rejstřík škol26, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Sokolov a ORP Kraslice – Databáze RT

Tab. č. 29: Vyjížďka žáků do škol k roku 2011

vyjíždějící žáků do škol celkem
v tom

41

v rámci obce

6

mimo obec

3
Zdroj: ČSÚ27

5.3 Zdravotnictví
V V obci je dostupná ordinace praktického lékaře pro dospělé. Ten poskytuje preventivní,
diagnostickou, léčebnou péči pro pacienty i pro pracovníky ﬁrem. Ordinaci má ve vedení
MUDr. Miloslav Vilím. Lékař ordinuje v budově zámečku (vila Kurta Seebohma) v ordinačních hodinách: pondělí 7:30 - 12:00, středa 14:00 - 18:00 a v pátek 7:30 - 12:00. Královské
Poříčí nemá dětského praktického lékaře ani ambulantní péči. V blízkém Sokolově existuje veškerá lékařská péče, nedostupná sice přímo v obci, ale rychle přístupná. Nemocnice v Sokolově je vzdušnou čarou vzdálena necelé tři kilometry. Pokud zvolíme automobilovou dopravu, pak je nemocnice v dosahu za 10 minut (6 km).
Tab. č. 30: Zdravotnictví v obci
lékařská
praxe v obci

zaměření
lékařské praxe

četnost
ordinačních
hodin

dostupnost
zdravotnické
záchranné služby

obec, odkud zdravotnická
záchranná služba přijíždí

ano

praktický lékař

3x týdně

ano

Sokolov
Zdroj: MUDr. Petr Vilím28, Záchrannáslužba.cz29

26
27

(https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/).
Veřejná databáze – SLDB 2011 (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl -uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__560464#).
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5.4 Sociální péče
V obci vznikl domov pro seniory a domov se zvláštním režimem (Toreal s.r.o.). Posláním
domova pro seniory je poskytnutí ubytování seniorům s důrazem na důstojné zacházení
se seniory, kteří se o sebe nemohou postarat sami. Cílem je co nejdéle udržet soběstačnost osob o které je pečováno (tzn. podpora kontaktů s rodinou, kulturní akce, uchování
individuálních zájmů atd.). Kapacita je 138 lůžek pro osoby se sníženou soběstačností,
které potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a byl jim přiznán starobní důchod.
Dále existuje domov se zvláštním režimem s kapacitou 39 lůžek pro osoby se sníženou
soběstačností z důvodů chronického duševního onemocnění (i stařecká a Alzheimerova
demence), které potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a mají přiznaný starobní důchod anebo plný invalidní důchod a jsou starší 50 let. Pro seniory se také pořádají
akce typu: zpívánky, vystoupení mateřských škol, tvorba květin s dětmi ze základní školy,
vyprávění a promítaní fotograﬁí.
Obec nenabízí žádné další sociální služby, ale veškeré služby jsou dostupné v nedalekém
Sokolově. Sokolov nabízí: agenturu osobní asistence a sociálního poradenství, centrum
pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, pečovatelskou službu, Člověk v tísni, o.p.s.,
chráněné bydlení, terénní programy Kotec o. s., azylový dům pro matky s dětmi, nízkoprahové denní centrum, intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím,
podpora samostatného bydlení Rytmus o. s., telefonická krizová pomoc a další.30
Tab. č. 31: Počet a kapacita pobytových zařízení soc. služeb pro různé skupiny lidí (k 31. 12. 2018)
počet zařízení

počet míst v zařízení

domovy pro seniory

1

138

domovy pro osoby se zdravotním postižením

-

-

azylové domy

-

-

chráněná bydlení

-

-

denní stacionáře

-

-

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

-

-

sociální poradny

-

Zdroj: ČSÚ31

5.5 Kultura
Největší část akcí se koná na Statku Bernard. Další kulturní akce probíhají také na hřišti.
V obci nejsou pořádány žádné plesy ani taneční zábavy. Kostel sv. Kunhuty také jednou
měsíčně pořádá veřejné bohoslužby v sobotu od 16:00 (koná se zde i velikonoční bohoslužba).
(http://www.doktorvilim.cz/kontakty).
Mapa výjezdových základen (https://zachrannasluzba.cz/mapa-obci-s-vyjezdovou-zakladnou-zzs/).
30
Dostupné z:http://www.sokolov.cz/assets/urad/odbory/odbor_socialnich_veci/poskytovatele_socialnich_sluzeb_s_pusobnosti_pro_mesto_sokolov.pdf
31
Veřejná databáze – Vše o území – Vybrané údaje za obec (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__560464#).
28
29
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Za kulturou typu divadlo, kina apod. obyvatelé dojíždějí do okolních měst, především
do Sokolova.
Kulturní zařízení v obci a jejich

Nejvýznamnější kulturní památky:

návštěvnost:

• Kostel sv. Kunhuty

• Statek Bernard

• Seebohmova vila – zámeček
• Statek Bernard

Nejvýznamnější kulturní aktivity v obci:

• Venkovská architektura

• Masopust

• Hornická architektura

• Pálení čarodějnic + stavění máje

• Pomník obětem 1. Světové války

• Kácení máje

• Smírčí kříže u kostela

• Veletrh tradičních řemesel

• Pomník Julia Fučíka

• Poříčská pouť

• Pomník horníků z šachet na území

• Příjezd sv. Martina

Královského Poříčí v ulici Dlouhá

• Vánoční trhy

• Socha svatého Jana Nepomuckého
• Boží muka u kostela sv. Kunhuty
• Pomník sv. Barbory

5.6 Sport a volnočasové aktivity
Pro využití volného času pro rodiče s dětmi je v obci k dispozici 2 dětská hřiště. Dále je
občanům k dispozici bowling a ﬁtness. V obci se nachází fotbalový klub, který má možnost využívat fotbalové hřiště. Obec postrádá především uzavřené sportoviště pro provozování vnitřních sportů a pro sportování v zimním období a při nepřízni počasí.
Tab. č. 32: Sportovní vybavení obce
sportovní a volnočasové zařízení

Bowling a ﬁtness
Workoutové hřiště

dětské hřiště

2x (Statek Bernard, u kostela)

sportovní kluby

TJ Baník Královské Poříčí (fotbalový klub)
HRB Královské Poříčí (futsalový klub)
Zdroj: vlastní zpracování
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6. Životní prostředí
6.1 Stav životního prostředí
Tab. č. 33: Půdní fond obce (ha)

Rok

31. 12. 2018

31. 12. 2019

1 219,77

1 219,77

Zemědělská půda

33,39

33,38

Orná půda

10,27

10,27

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

10,36

10,35

-

-

12,76

12,76

1 186,38

1 186,39

129,79

129,79

Vodní plocha

6,67

6,67

Zastavěná plocha a nádvoří

9,77

9,58

1 040,15

1 040,35

Celková výměra

Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek

Ostatní plocha

Zdroj: ČSÚ32

Královské Poříčí má územní rozlohu 1 220 ha a leží v nadmořské výšce 396 m n. m. Přibližně 80 % katastrálního území zaujímá uhelný lom, který obec ovlivňoval v minulosti i dnes.
Životní prostředí se v oblasti Královského Poříčí citelně zhoršovalo od 60. let v důsledku
dolové činnosti a chemického podniku v Sokolově. Do poloviny 70. let působilo na životní prostředí značné množství znečišťujících vod z místní prádelny. Na zvýšení nečistoty v obci se podílela i automobilová a nákladní doprava. Tento problém byl odstraněn
s tvorbou obchvatu obce. V roce 1985 došlo v blízkosti Královského Poříčí k otevření lomu
Marie a tím došlo nejen ke krajinnému poškození, ale i čistota ovzduší se výrazně zhoršila.
Zástavba ve starší části obce byla také pravidelně ohrožována záplavami. Problematika
povodní byla vyřešena stavbou protipovodňové hráze. Ochranou životního prostředí se
začal okres Sokolov zabývat již od roku 1971 tím, že nepravidelně vyhlašoval soutěž nazvanou zlepšení životního prostředí. V 70. a 80. letech se díky neekologické těžbě zhoršovala kvalita ovzduší a Sokolovsko bylo označeno jako pásmo znečistěné průmyslovými
exhalacemi. Pro děti v oblasti byly pořádány ozdravné pobyty mimo znečištěné území.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, Královské Poříčí leží na levém břehu řeky Ohře. Řeka Ohře
byla v minulosti znečištěna nešetrnou výpustí chemických látek (například i z prádelny
v Královském Poříčí) a důlní činností. Nakládání s životním prostředím kontroluje Česká
inspekce životního prostředí (ČIŽP).
32

Veřejná databáze – Vše o území – Vybrané údaje za obec (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__560464#).#).
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I přesto že měla oblast Sokolova v minulosti velmi znečištěné ovzduší, data z Českého
hydrometeorologického ústavu neukazují překročení limitu koncentrace znečišťujících
látek (21.01.2021).33 Stanice v Sokolově hlásí (ke dni 21. 1. 2021) velmi dobrou, nebo dobrou
kvalitu ovzduší. Stanice měří SO2 (oxid siřičitý), NO2 (oxid dusičitý) a PM10 (suspendované částice).34 Suspendované částice jsou pevné částice neboli popelavý prach menší než
10 μm schopný volného pohybu v atmosféře. Popelavý prach vzniká především při spalování fosilních paliv - tedy dopravě, z elektráren, spaloven a nejrůznějšího průmyslu. 35

6.2 Ochrana životního prostředí
Na území Královského Poříčí se nachází nadregionální biokoridor a také tři regionální biocentra.
Biokoridor je zóna, v rámci které, existuje systém
ekologicky stabilní krajiny. Biokoridory v naprosté většině případů tvoří strouhy, meze, aleje, souvislé pásy křovin, živé ploty apod.36 Nadregionální
biokoridory mají ochrannou zónu. Do nadregionálního biokoridoru musí být ve vzdálenosti
maximálně 5–8 km vkládána biocentra diferencovaná podle typů společenstev. Pokud jde
o regionální biocentrum ve formě lesa, pak musí
obsahovat různorodé dřeviny. Regionálním biocentrem mohou být také společenstva mokřa-

Zdroj: AOPK, http://mapy.nature.cz/ (AOPK – ÚSES)

Obr. č. 9: Ochrana přírody
vysvětlivky: růžová – nadregionální
biokoridor, hnědá – regionální
biocentrum)

dů, luční společenstva, společenstva stepních
lad anebo skalní společenstva.37
Obrázek č. 10 ukazuje chráněná ložisková území. Fialově jsou na mapě vyznačena již těžená
ložiska hnědého uhlí. Modré oblasti představují
ložiska hnědého uhlí, které patří společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
V katastru obce se nachází:
Národní geopark – Egeria
Maloplošné zvlášť chráněné území – Údolí
Ohře

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Biokoridor
Dostupné z: http://anigozanthos.biz/uses-1/parametry-uses
35
Dostupné z: http://arnika.org/poletavy-prach-pm10

Zdroj: AOPK, http://mapy.nature.cz/
(ČGS – údaje o území)

Obr. č. 10: Chráněná ložisková území
a ložiska výhradní plocha v okolí
Královského Poříčí

36
37

36

PROGRAM ROZVOJE OBCE KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ

7. Správa obce
7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obec Královské Poříčí je územně správní jednotka s obecním úřadem, v jehož čele stojí
Michal Kováč starosta obce. V zastupitelstvu obce je 9 členů. Obecní úřad se vnitřně
rozděluje také na ﬁnanční výbor, bytovou komisi a kontrolní výbor. Občané jsou o dění
v obci informováni pomocí úřední desky, elektronické úřední desky, internetových stránek města, rozhlasu a korespondence (například dotazníky sloužící pro účely programu
rozvoje, byly zaslány přímo do poštovních schránek občanů).

7.2 Hospodaření a majetek obce
V posledních 2 letech hospodaří obec Královské Poříčí s přebytkem. V roce 2017 hospodařila obec se schodkem. Dle tabulky je vidět, že ﬁnanční situace je proměnlivá. Výdaje
obce v průběhu let rostou, ale zvyšuje se ﬁnanční podpora obce pomocí dotací. V roce
2019 z dotací vzešlo 1.647.046,38 Kč.
Tab. č. 34: Bilance rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)

rok

z toho

příjmy
daňové
příjmy

nedaňové
příjmy

výdaje

kapitálové
příjmy

přijaté
transfery

z toho
běžné
výdaje

kapitálové
výdaje

saldo
příjmů
a výdajů

2016

37 536

13 397

16 087

43

8 009

31 454

29 073

2 381

6 082

2017

28 920

15 808

12 346

.

766

32 316

27 758

4 558

-3 396

2018

36 051

25 548

9 379

281

844

33 576

26 051

7 525

2 476

2019

33 696

21 741

10 300

8

1 647

33 529

28 998

4 531

167
Zdroj: ČSÚ38

Tab. č. 35: Získané nenárokové dotace
název projektu
Neinv.tran.za SR-volby do EP

dotace
17 204 Kč

Neinvestiční transfery ze SR

229 600 Kč

Ostatní neinv.přij.transfery ze SR

398 655 Kč

Aktualizace digitálního povoď. plánu

46 271 Kč

Pachové ohradníky

50 000 Kč

Hasiči – hasičské vybavení

67 584 Kč

Workoutové hřiště – invest. SR

392 296 Kč

Zahradní ulice – invest. KK

195 250 Kč

Senior taxi vozidlo – invest. KK

250 000 Kč
Zdroj: Vlastní zpracování

Finanční hospodaření – Příjmy a výdaje obcí podle SO ORP (https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystupobjekt-parametry&pvo=FIN01D001&sp=A&pvokc=&katalog=30830&z=T).
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7.3 Bezpečnost
Oproti dalším sledovaným oblastem má obec Královské Poříčí nacházející se v oblasti
Sokolov - venkov výrazně nižší index kriminality. Srovnání může být zkreslené, protože
nejsou porovnávány území s přibližně stejnou rozlohou. Ve více rozlehlých městech (jako
jsou Karlovy Vary), je kriminalita vyšší než v menších obcích. Velké regionální celky jsou
ovlivněny údaji z celého území a mohou být zkresleny. Celkově je vidět že za posledních
5 let se bezpečnost velice zlepšila a index kriminality se snížil o více jak 50 %.
Tab. č. 36: Bezpečnost
obvod Sokolovvenkov*

rok
index
kriminality
počet
trest. činů
objasněnost

územní obvod Sokolov

2005

2020**

Karlovarský kraj

2005

2020**

Česká republika

2005

2020

105,08

44,31

162,26

65,67

188,96

69,93

236,2

70,3

83

35

1 490

603

5 737

2 123

247 628

112 139

65

14

1 149

300

3 976

979

73 704

26 738

* Obvodní oddělení Sokolov-venkov za hrnuje: obce Arnoltov, Hrušková, Kostelní Bříza,
Lobzy, Podstrání, Rovná , Rudolec, Březová , Kamenice, Citice, Černý mlýn, Hlavno,
Tisová , Svatava, Královské Poříčí

2005

2020**

Zdroj: Mapa kriminality39

Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem Mikroregionu Sokolov-východ vytvořeného podle ustanovení § 49, zákona o obcích č. 128/2000 Sb., což je svazek obcí, jehož hlavním úkolem je prosazování
společných zájmů obcí v těsné blízkosti povrchových dolů. Svazek obcí společně úspěšně spolupracoval na několika projektech: SHIFT-X, ReSource a na projektech spoluﬁnancovaných ROP Severozápad.
Mikroregion Sokolov – východ byl založen v roce 2001 Sokolovem a obcemi na východ
od něj. Činnost MSV se brzy osvědčila, a proto se svazek obcí v roce 2006 rozšířil o Chodov a Mírovou a v roce 2007 o obce Mikroregionu Sokolov – západ Březová, Šabina
a Dolní Rychnov. Bez dalších výraznějších změn funguje v tomto složení MSV dodnes.
Hlavní činností Mikroregionu je: vytvoření, aktualizace a realizace programu rozvoje mikroregionu zabezpečení koordinovaného postupu orgánu místních samospráv ve věci
programu obnovy venkova, strukturálních fondů a dalších programů, kde bude účelný
společný postup v daném mikroregionu vytvářet podmínky pro hospodářský, kulturní
a sociální rozvoj mikroregionu zabezpečení společného postupu při zajišťování činností
v působnosti obce podle § 50 zákona č.128/2000 Sb., kde je uveden příklad cca 30 činností realizace opatření souvisejících s dolovou činností, která probíhá v bezprostřední
blízkosti obcí.

39

Tabulky (https://www.mapakriminality.cz/).
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Mikroregion tyto činnost naplňuje především pomocí dotovaných projektů. Předmětem
těchto projektů jsou tzv. společná témata, která spojují obce, např. cyklostezky, dále integrované projekty, kdy se řeší společná problematika pro vícero obcí (např. nákup kompostérů, vytvoření strategií obcí, nebo společná školení zastupitelů obcí a zaměstnanců
úřadů).
Mikroregion Sokolov – východ vyvíjí také systematickou dlouhodobou činnost v oblasti
strategického plánování, kdy připravuje regionálně rozvojové projekty na moderní bázi.
Řadu z nich ve spolupráci se zahraničními partnery.
Za své existence MSV realizoval mnoho desítek projektů spoluﬁnancovaných z dotací.
Jen v uplynulém roce 2020 jich souběžně probíhalo 9. V poslední době MSV poskytuje
členským obcím, především těm malým, právní služby upozorňováním na aktuální změny právních předpisů nebo organizací výběrových a zadávacích řízení.
Svazek měst a obcí Kraslicka
Mikroregion Sokolov - východ
Krajková
Josefov
Svatava
Habartov
Chlum Svaté Maří
Kaceřov
Kynšperk nad Ohří
Libavské Údolí
Dasnice
Citice
Bukovany
Horní Slavkov
Rovná
Krásno
Nová Ves

Stříbrná

SRN

Přebuz

Bublava

Šindelová
Kraslice
Rotava

Jindřichovice

Oloví

Dolní Nivy

Okres Cheb

Chodov

Vintířov

Krajková
Josefov

Svatava
Habartov

Mírová

Lomnice
Královské
Poříčí

Sokolov
Citice
Chlum
Svaté Bukovany
Dolní
Kaceřov Maří
Rychnov
Dasnice
Kynšperk
nad Ohří
Šabina
Libavské
Březová
Údolí

Rovná

Jenišov

Nové
Sedlo

Staré
Sedlo

Hory

Okres Karlovy Vary

Loket

Horní Slavkov

Krásno

Nová Ves

měřítko 1:200.000

Obr. č. 11: Členství v MAS Sokolovsko o.p.s. a v Mikroregionu Sokolov – východ
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Mikroregion zastupuje zájmy svých obcí a regionu vůči řadě partnerů, jako je např. Karlovarský kraj v celé škále činností, nebo Karlovy Vary při přípravě ITI. MSV se stal partnerem
pro projekt EU, který směřuje k přípravě území na útlum těžby uhlí. MSV patří k rozhodujícím zakladatelům a hybatelům Místní akční skupiny. Díky rozsahu a kvalitě své činnosti
patří Mikroregion Sokolov – východ dlouhodobě k nejlepším mikroregionům Karlovarského kraje.
Královské Poříčí je dále členem MAS Sokolovsko o.p.s. (Místní akční skupina Sokolovsko).
MAS Sokolovsko o. p. s., nezisková organizace založená 17 zakladateli z řad veřejného,
neziskového a podnikatelského sektoru, byla úspěšně zapsána do rejstříku 16. září 2006.
Územně pokrývá správní území celého okresu Sokolov (Tatrovic a Vřesové) a z okresu
Karlovy Vary přijímá území obcí Jenišov, Mírová a Hory.
Společnost byla zřízena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Sokolovsko. Jejími hlavními činnostmi jsou:
• koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech
• rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu
• vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
• ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot pro rozvoj turistického ruchu
• podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
• služby při ﬁnancování projektů k rozvoji regionu
• součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k regionu
• spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
• zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje
• atestování služeb poskytovaných svými členy pro zajištění kvality a standardu služeb
• činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu
• obnova místních doprovodných komunikací včetně infrastruktury, kulturních
památek, významných budov, základního občanského vybavení, aj.
Nyní MAS čítá na 80 partnerů (obcí, podnikatelů, neziskových společností i dobrovolníků).
Prostřednictvím společnosti je obec členem aktivního subjektu, díky kterému získává
spoustu cenných informací a rad. Mají možnost rovněž snáze dosáhnout na ﬁnanční příspěvky (dotace), které MAS spravuje a které přes ní plynou z mnoha operačních pro40
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gramů (IROP, PRV, OPŽP, OPZ). Na jednáních partnerů jsou probírána aktuální témata,
která se týkají konkrétních obcí a jejich potřeby jsou dále např. zohledňovány v přípravě
strategických dokumentů, plánů aj. Mnohdy jsou jednání výjezdní a zástupci obce se tak
mají možnost podívat, inspirovat zkušenostmi z jiných obcí, vyměnit si zkušenosti, názory i tipy na fungování obcí, či řešení konkrétních témat. Jednání jsou organizována nejen
po celé České republice, ale konají se i v zahraničí.
MAS zastupuje zájmy a potřeby území při jednáních na celorepublikové úrovni.
Prostřednictvím MAS se v regionu realizovalo 18 projektů, z nichž některé byly i přeshraničního rázu. V současné době MAS realizuje např. projekty tzv. místních akčních plánů na území ORP Sokolov, Kraslice a Karlovy Vary. Cílem těchto projektů je pokračovat
v navazování a prohlubování spolupráce mezi aktéry ve výchově a vzdělávání dětí a žáků
a realizovat konkrétní vzdělávací a osvětové aktivity (pro ředitele škol, učitele, žáky i jejich
rodiče). Do projektů jsou zapojeny téměř všechny mateřské, základní a základní umělecké školy z výše jmenovaného území. Do budoucna se počítá mj. s realizací tzv. strategie
komunitně vedeného místního rozvoje v rámci níž, bude MAS vyhlašovat vlastní dotační
výzvy vázané na IROP, Státní zemědělskou politiku (dnešní PRV), a další.
Více informací o MAS a její spolupráci s územím (vč. obcí) je k dispozici na www.mas-sokolovsko.eu.
Obec Královské Poříčí nemá přímo navázané partnerství se zahraniční obcí, spolupracuje ale, často s přeshraničními obcemi v rámci projektů Mikroregionu Sokolov – východ.
V minulosti se zapojila Základní škola do mezinárodní spolupráce formou Erasmus. Díky
které měli pedagogičtí pracovníci možnost seznámit se s kantory z jiných zemí (např.:
Rumunsko, Estonsko, Španělsko).
Komunikace s občany
Obec komunikuje s občany nepřetržitě po celý rok. Místní obyvatelé mají možnost osobně kontaktovat zástupce obce v úředních hodinách na obecním úřadě. Ti jsou jim ovšem
k dispozici i v mimo vymezené hodiny např. na telefonu, jak už to na malých obcích bývá
zvykem. Dále pak mohou komunikovat elektronickou formou e-mailem, přes webové
stránky obce či přes facebookový proﬁl obce. Rovněž lze využít i klasickou písemnou
formu v listinné podobě.
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Pokud jde o komunikaci ze strany obce, probíhá obdobně jako u občanů. Při osobní komunikaci s jednotlivými osobami je využívána fyzická forma, dále elektronická a telefonická. Pokud se jedná o plošná sdělení širší veřejnosti, jsou obyvatelé Královského Poříčí
oslovováni prostřednictvím obecního rozhlasu, dále na webových stránkách, facebooku,
úřední desce aj.
Komunikace s občany probíhá také během veřejných zastupitelstev nebo při dílčích projednáváních konkrétních záměrů obce s obyvateli dotčených pozemků, staveb atd.
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8. Souhrnné výsledky ankety
V říjnu 2020 byla provedena anonymní a dobrovolná anketa, která zkoumala kvality života občanů v obci Královské Poříčí jako součást zpracování Strategického plánu a zvyšuje tak jeho transparentnost a významnost. Pomocí ankety mezi občany bylo možné
provést určité srovnání objektivních zjištění vycházejících z „tvrdých“ dat a subjektivního
vnímání problémů v obci ze strany jejich občanů. Zjištění z ankety byla brána v potaz při
zpracování shrnutí u jednotlivých kapitol a SWOT analýzy.
Anketa byla zaměřena na všechny trvale žijící obyvatele obce. Vyplňování probíhalo jak
elektronicky on-line, tak i v listinné podobě. Aby anketa oslovila co nejširší spektrum obyvatel, bylo zvoleno velké množství informačních kanálů. Informace o probíhající anketě
byla zveřejněna na webových i facebookových stránkách obce a dále proběhla distribuce
listinné ankety. Vyplněné anketní lístky bylo možné odevzdat či zaslat poštou na Obecní
úřad v Královském Poříčí. Díky tomuto zvolenému postupu se ankety zúčastnilo a anketu vyplnilo celkem 73 osob, což činí 11,42 % z dospělé populace obyvatel (v roce 2019
měla obec 639 plnoletých obyvatel). Počet obyvatel zapojených do ankety je na základě
zkušenosti z jiných obcí průměrný. Anketa byla rozdělena na tři tematické části:
Základní charakteristiky respondenta
Kvalita života
Rozvoj obce
1. část ankety – Základní charakteristika respondenta
Z hlediska pohlaví anketu vyplnilo více žen než mužů. Přesně 29 mužů (39,73 %) a 44 žen
(60,27 %). Nejvíce byla zastoupena věková kategorie 31-45 let (celkem 23 osob). Druhou
nejčetnější skupinou byla kategorie ve věku 46-60 let (26 % respondentů, tj. celkem 19
respondentů). Třetí skupinou byly občané ve věku 19-30 let (15 osob).
Graf č. 1: Věková struktura
možnosti odpovědí

responzí

podíl

do 18 let

2

2,74 %

19–30 let

15

20,55 %

31–45 let

23

31,51 %

45–60 let

19

26,03 %

nad 60 let

14

19,18 %
Zdroj: vlastní šetření

Ve Královském Poříčí od narození žije 38,36 % respondentů ostatní (61,64 %) se do obce
přistěhovali.
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Graf č. 2: Struktura přistěhovalých a narozených v obci
možnosti odpovědí

responzí

podíl

od narození

28

38,36 %

přistěhoval/a jsem se

45

61,64 %
Zdroj: vlastní šetření

2. část ankety – Kvalita života
Z ankety vyplynulo, že občané jsou se životem v obci převážně spokojeni (84,93 %).
Pouze 11 respondentů je nespokojeno. Většina respondentů je spokojena s mezilidskými vztahy, celkovým vzhledem obce, bezpečnostní situací, parkovacími místy a informovaností o dění obci. Naopak respondenti byli nejvíce nespokojeni s nabídkou pracovních příležitostí.
Graf č. 3: Spokojenost s životem v obci
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

62

84,93 %

ne

11

15,07 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 4: Spokojenost s mezilidskými vztahy
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

46

63,01 %

ne

27

36,99 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 5: Spokojenost s nabídkou pracovních příležitostí v obci
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

17

23,29 %

ne

56

76,71 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 6: Spokojenost se vzhledem obce
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

54

73,97 %

ne

19

26,03 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 7: Spokojenost s parkovacími místy v obci
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

41

56,16 %

ne

32

43,84 %
Zdroj: vlastní šetření
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Graf č. 8: Spokojenost s bezpečností situací v obci
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

51

69,86 %

ne

22

30,14 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 9: Spokojenost s informovaností o dění v obci
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

59

80,82 %

ne

14

19,18 %
Zdroj: vlastní šetření

Graf č. 10: Upřednostňovaný druh podávání informací o obci
možnosti odpovědí

responzí

podíl

internet

54

73,97 %

osobní kontakt

19

26,03 %

jiný způsob

19

26,03 %
Zdroj: vlastní šetření

Respondenti nejvíce upřednostňují podávání informací přes internet (74 %).
Graf č. 11: Ochota obyvatel udělat něco pro rozvoj obce
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

43

58,9 %

ne

30

41,1 %
Zdroj: vlastní šetření

Většina obyvatel je ochotna udělat něco pro rozvoj obce (59 %).
Graf č. 12: Spokojenost s odvozem odpadu
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

57

78,08 %

ne

16

21,92 %
Zdroj: vlastní šetření
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Graf č. 13: Třídění odpadu obyvateli
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

65

89,04 %

ne

8

10,96 %
Zdroj: vlastní šetření

Celkem 65 respondentů (89 %) odpovědělo, že třídí odpad.
Graf č. 14: Spokojenost s rozmístěním a počtem sběrných nádob
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

40

61,54 %

ne

25

38,46 %
Zdroj: vlastní šetření

S rozmístěním a počtem sběrných nádob po obci je spokojeno 61,5 % respondentů.
Graf č. 15: Využívání volnočasových aktivit v obci
možnosti odpovědí

responzí

podíl

ano

51

69,86 %

ne

22

30,14 %
Zdroj: vlastní šetření

Cca 70 % odpovědělo, že využívají volnočasové aktivity v obci.
Respondenti dále hodnotili stav obce v jednotlivých kategoriích. Spokojeni jsou s bydlením, školstvím, rozvojem obce, veřejným osvětlením, kvalitou cest a komunikací,
bezpečností silničního provozu, zapojením do rozvoje obce, zdravotní péčí, sportovním, kulturním vyžitím včetně zázemí pro rodiny s dětmi, i se sociálními službami.
Nejvíce občanů bylo nespokojeno s kvalitou ovzduší, podmínkami pro podnikání
a dostupností obce hromadnou dopravou.
Graf č. 16: Další zhodnocení stavu obce
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

Bydlení

30

36

4

3

0

Školství

19

24

7

3

20

Podmínky pro podnikání

4

12

19

2

36

Rozvoj obce

20

39

9

4

1

Znečištění ovzduší
exhalacemi a prachem

4

13

37

18

1
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Veřejné osvětlení

27

37

6

3

0

Kvalita cest a komunikací

23

41

8

0

1

Dostupnost obce
hromadnou dopravou

9

21

19

14

10

Bezpečnost silničního
provozu v obci

13

37

18

5

0

Možnost účastnit se místního plánování, rozhodování či
veřejných projednávání

12

30

14

3

14

Zdravotní péče

23

26

10

6

8

Sportovní využití v obci

21

35

9

1

7

Sportovní plochy a zařízení

26

28

9

1

9

Kulturní vyžití v obci

17

34

14

5

3

Vyžití pro rodiny s dětmi

13

42

9

3

6

Sociální služby

11

43

3

2

14
Zdroj: vlastní šetření

3. část ankety – Rozvoj obce
Následující graf ukazuje, jakou obcí by se podle respondentů měla obec Královské Poříčí
stát. Na prvních 3 místech je klidnou obcí pro příjemné bydlení, obcí zeleně a kvalitního
životního prostředí a čistou a bezpečnou obcí.
Graf č. 17: Jakou obcí by se Královské Poříčí mělo stát v budoucnu?
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

obcí cestovního ruchu

8

10.96 %

obcí tradic a lidové kultury

23

31.51 %

obcí s bohatým společenským životem

19

26.03 %

obcí sportu a volnočasových aktivit

24

32.88 %

obcí zeleně a kvalitního životního prostředí

38

52.05 %

klidnou obcí pro příjemné bydlení

48

65.75 %

obcí s kvalitními službami občanům

14

19.18 %

čistou a bezpečnou obcí

35

47.95 %

obcí potřebnou pro nové obyvatele

8

10.96 %

obcí spolupracující s místními i zahraničními obcemi a městy

10

13.7 %

jiné

2

2.74 %
Zdroj: vlastní šetření
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Finanční prostředky obce by občané nejčastěji využili na podporu bytové výstavby, podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit a na péči o veřejnou zeleň a prostředí.
Graf č. 18: Na co by obyvatelé využili ﬁnanční prostředky obce
Možnosti odpovědí
podpora bytové výstavby (bytové a rodinné domy)
zlepšení podmínek pro podnikání

Responzí

Podíl

44

60.27 %

3

4.11 %

veřejná doprava (autobusy)

20

27.4 %

zřízení dalších obchodů a služeb v obci

17

23.29 %

rekonstrukce místních komunikací (chodníků, silnic,
parkovacích možností)

16

21.92 %

podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit

39

53.42 %

rozvoj škol a volnočasových aktivit

17

23.29 %

podpora cestovního ruchu

6

8.22 %

péče o veřejnou zeleň a prostředí

28

38.36 %

oprava památek

17

23.29 %

bezplatný odvoz velkokapacitních kontejnerů na odpad

7

9.59 %

jiné

3

4.11 %
Zdroj: vlastní šetření

A.2 Východiska pro návrhovou část
Pro reálné zhodnocení situace v obci bylo využito analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu obce Královské Poříčí (analýzy „Potřeba – Příčina – Řešení“), která pojmenovává jednotlivé potřeby a problematické oblasti v obci a zároveň pomáhá nalézt jejich
řešení. Pro komplexní ohodnocení silných a slabých stránek v obci s jejími příležitostmi
a potenciálními hrozbami byla sestavena SWOT analýza, která byla stejně jako analýza
rozvojových potřeb zpřehledněna do tabulky. Obě metody vycházely z poznatků zpracovaných během tvorby analytické části tohoto dokumentu včetně veřejných projednání
s obyvateli obce, kde byly prezentovány dosavadní výsledky šetření.
Přestože většina respondentů 1. ankety byla celkově spokojena s životem v obci a jejím
rozvojem, tak při vyplňování 2. ankety, která probíhala v lednu 2021 a zúčastnilo se jí 31 %
dospělých obyvatel obce, vzešel seznam dalších témat, která je třeba zapojit do budoucího rozvoje obce. Záměry, které vzešly z analytické části a od týmu zpracovatelů strategického plánu, byly v rámci druhé ankety představeny občanům, aby se k nim mohli
vyjádřit. Představené záměry byly respondenty odsouhlaseny v plném rozsahu. Díky 2.
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veřejnému projednání tak mohla vzniknout následující tabulka všech potřeb obce Královské Poříčí.
Tab. č. 37: Analýza – Potřeba – Příčina – Řešení
Potřeba, problém

Příčina

Řešení

Přilákání nových a mladých obyvatel

Demograﬁcký vývoj.

Příprava ploch pro vytvoření
nových bytů

2. Zlepšení odpadového hospodářství

Málo sběrných nádob

Navýšení

3. Lepší vyžití a občanská vybavenost

Absence krytého sportovního
zařízení

Vybudování sportovní haly

4. a dostupnosti, více parkovacích míst

Nákladní doprava a málo
autobusových spojů

Opravy komunikací, budování
parkovacích stání, vyjednávání
ohledně hromadné dopravy

5. Méně chátrajících budov

Nevyužité prostory

Prodej prostor a příprava
projektů za cílem využít
nemovitosti

6. Zlepšení životního prostředí a zeleně

Dopady těžby uhlí na lokalitu,
neefektivní úklidové práce
a péče o zeleň

Zhodnocení péče o obec
a vyvození závěru, využití
dotačních titulů na zlepšení
životního prostředí

7.

Konec důlní činnosti

Podpora podnikatelů

1.

Zlepšení dopravní infrastruktury

Nárůst nezaměstnanosti

Zdroj: vlastní zpracování

Tab. č. 38: SWOT-Analýza

SILNÉ STRÁNKY
• Spokojenost občanů s životem v obci
• Celkový vzhled obce a životní prostředí
• Dobrá informovanost o dění v obci
• Dobrá občanská vybavenost
• Spokojenost s vedením obce
• Vyvážené hospodaření obce
• Cyklotrasa podél řeky Ohře
• Možnost využít aktivních obyvatel
k rozvoji obce

SILNÉ STRÁNKY
• Špatná dostupnost obce hromadnou
dopravou
• Nedostatek pracovních příležitostí
• Špatné mezilidské vztahy
• Nákupní možnosti
• Absence kulturního domu,
společenského sálu a krytého
sportoviště
• Znečištěné ovzduší
• Negativní dopady těžby uhlí

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

• Podpora kulturních a společenských
aktivit
• Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
• Zájem o výstavbu nových bytů
• Připravenost místních obyvatel k aktivní
pomoci při rozvoji obce
• Podpora nových živnostníků
• Pořízení nových nádob na tříděný odpad či
zajištění častějšího vývozu těch stávajících
• Přistěhování nových obyvatel

• Odliv obyvatel kvůli nedostatku pracovních
příležitostí
• Stárnutí obyvatelstva
• Vysoká míra nezaměstnanosti v rámci kraje
• Dopady koronavirové krize
• Nevyužívané objekty
• Možná dopravně nebezpečná místa v obci
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B. Návrhová část
B.1 Strategická vize
Strategická vize rozvoje obce Královské Poříčí vyjadřuje základní strategické zaměření obce a deklaruje směr, kterým se chce obec ubírat a čeho chce realizací rozvojové
strategie dosáhnout v daném časovém horizontu, tj. do roku 2030. Jedná se o budoucí
dlouhodobou představu, jak se bude obec rozvíjet a vypadat. K tomu účelu jsou následně deﬁnovány cíle obce.
Obec s ohledem na výstupy a šetření v rámci analytické části a výsledky ankety mezi
občany stanovilo následující vizi rozvoje:

Deﬁnice vize rozvoje obce navazuje na výstupy výše uvedených aktivit, které jsou shrnuty ve SWOT analýze. Obec chápe formulaci vize jako elementární vyjádření směru,
kterým by se mělo dále ubírat, aniž by při tom bylo využito okázalých a složitých slovních formulací.
V zájmu obce je podpora a rozvoj silných stránek uvedených ve SWOT analýze. Pro
naplnění vize je pak nutné eliminovat slabé stránky obce. Cílová vize obce by pak měla
být naplňována prostřednictvím příležitostí, kterými obec disponuje.
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B.2 Strategické cíle
K plnění strategické vize jsou stanoveny následující střednědobé strategické cíle, které
vychází z výsledků SWOT analýzy, ankety mezi občany a podnětů shromážděných v průběhu zpracovávání strategie. Časově jsou tyto cíle stejně jako celá strategie navrženy
na střednědobý horizont přesahující volební období a reﬂektující programové období
Evropské unie do roku 2030. Tyto cíle byly deﬁnovány na základě identiﬁkovaných problémových okruhů i potřeb subjektů v daném území a vyjadřují budoucí zamýšlený stav
obce do konce platnosti dokumentu.
A Rozvoj dopravní a technické infrastruktury
V rámci tohoto strategického cíle chce obec dosáhnout zklidnění a zvýšení bezpečnosti
dopravy, rekonstrukce technicky nevyhovujících komunikací a infrastruktury pro pěší.
Zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel patří k základním povinnostem veřejné správy.
Obec Královské Poříčí se také chystá pokračovat v rozšiřování a zlepšování technické
infrastruktury v obci.
B Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit občanů
Dle výsledků ankety lidem v obci chybí některé volnočasové aktivity. Obec se proto bude
snažit vytvořit pro obyvatele příjemnější místo, kde by se daly tyto aktivity provozovat.
Nadále chce také organizovat oblíbené aktivity. Smysluplné využití volného času vede
ke spokojenosti obyvatel a může také napomáhat k lepšímu začleňování nově přistěhovalých do místní komunity.
C Podpora územního rozvoje a občanské vybavenosti
Občanská vybavenost a služby jsou oblastí rozvoje vedoucí ke zlepšení celkové kvality
života v obci. Zajištění jejich celkové dostupnosti a kvality je pro místní obyvatele stěžejní.
Stávající úroveň služeb a občanské vybavenosti je dle výsledků ankety na úrovni, která
by stála za zlepšení. Důležitost jejich zkvalitňování a rozvoje je ještě umocněna zmiňovaným rozšiřováním obce o nové obyvatele. Hlavními cíli bude rozvoj služeb poskytovaných obyvatelům, a to jednak těch poskytovaných přímo obcí a současně snaha o podporu a koordinaci služeb poskytovaných soukromými subjekty. S tím souvisí i aktivity
v oblasti informovanosti a komunikace ze strany samosprávy/veřejné správy směrem
k občanům. V tomto směru hodlá obec i nadále pokračovat v trendu otevřeného řízení
obce a vstřícného dialogu s občany.
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D Ochrana a zkvalitnění životního prostředí a celková péče o vzhled obce
Obec pečuje o životní prostředí a vzhled obecní zeleně. V této oblasti je ovšem stále ještě
prostor pro zkvalitnění prostředí. Dle účastníků anketního šetření by obec měla zlepšit
svou péči o životní prostředí, zaměřit se na nakládání s odpady a také zlepšit celkový
vzhled obce. Problémem obce v této oblasti je také kvalita ovzduší a krajina poznamenaná těžbou uhlí.
E Vytváření podmínek pro zkvalitnění bydlení a podnikatelského prostředí v obci
Obec pečuje o životní prostředí a vzhled obecní zeleně. V této oblasti je ovšem stále ještě
prostor pro zkvalitnění prostředí. Dle účastníků anketního šetření by obec měla zlepšit
svou péči o životní prostředí, zaměřit se na nakládání s odpady a také zlepšit celkový
vzhled obce. Problémem obce v této oblasti je také kvalita ovzduší a krajina poznamenaná těžbou uhlí.

B.3 Opatření a aktivity
Strategické cíle uvedené v předchozí kapitole jsou nadřazeny opatřením. Tato opatření tematicky vychází z výsledků provedené ankety mezi občany obce a také z výsledků analytické části strategie, která popisuje dosavadní vývoj charakteristik obce (vybavenost obce, demograﬁcké údaje o obyvatelstvu, hospodaření obce s ﬁnancemi atd.).
Na opatření následně navazuje databáze projektů vč. tzv. akčního plánu.
Databáze projektů pak obsahuje již konkrétní projekty a aktivity, které obec hodlá zrealizovat za účelem naplnění vytyčených strategických cílů. Akční plán následně stanovuje
časový horizont a předpokládané náklady projektů vč. možných zdrojů ﬁnancování (dotační operační programy).
Celkem bylo stanoveno 11 opatření (A 1 až E 3). Obec si je velmi dobře vědoma nákladnosti různých plánovaných činností, a proto bude v nadcházejícím období aktivně využívat
ﬁnancování z národních i evropských dotačních programů.Databáze projektů pak obsahuje již konkrétní projekty a aktivity, které obec hodlá zrealizovat za účelem naplnění
vytyčených strategických cílů. Akční plán následně stanovuje časový horizont a předpokládané náklady projektů vč. možných zdrojů ﬁnancování (dotační operační programy).
Celkem bylo stanoveno 9 opatření (A 1 až D 2). Obec si je velmi dobře vědoma nákladnosti různých plánovaných činností, a proto bude v nadcházejícím období aktivně využívat
ﬁnancování z národních i evropských dotačních programů.
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Strategický cíl A
ROZVOJ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Opatření A1

Opatření A3

Zkvalitnění silnic, místních komunikací
a dopravy s důrazem na bezpečnost

Rozšíření a zkvalitnění sítí technické
infrastruktury

Strategický cíl B
PODPORA ROZVOJE KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBČANŮ
Opatření B2

Opatření B1

Podpora rozvoje sportovních
a volnočasových aktivit

Podpora rozvoje kulturních aktivit

Strategický cíl C
PODPORA BYDLENÍ, ÚZEMNÍHO ROZVOJE
A OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Opatření D1

Podpora bydlení a územního rozvoje

Opatření D2

Rozvoj občanské vybavenosti a služeb

Strategický cíl D
OCHRANA A ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A CELKOVÁ PÉČE O VZHLED OBCE
Opatření C1

Ochrana a zkvalitnění životního prostředí

Opatření C2

Celková péče o vzhled obce

Strategický cíl E
VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ZKVALITNĚNÍ BYDLENÍ
A PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V OBCI
Opatření E1

Podpora bydlení

Opatření E2

Zvýšení zaměstannosti
a podpora podnikání v obci

Opatření E3

Podpora cestovního
ruchu
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Aktivity jsou konkrétně formulované a jsou podrobnější než opatření. Dle logické struktury je hierarchie následující. Nejdůležitější jsou strategické cíle, které uskupují opatření.
Opatření se rozčleňují na podrobně uvedené aktivity.
Uskupení všech aktivit se nazývá akční plán. Prostřednictvím akčního plánu dochází
k plnění strategického programu rozvoje. Tento akční plán je funkční pro střednědobé
období (existuje možnost tvořit i akční plány krátkodobé, které se věnují změnám v horizontu maximálně 1 roku). Akční střednědobý plán je potřeba neustále obnovovat a doplňovat, přestože na programové období vytváří základ pro plánování obecních změn.
Aktualizace a doplňování projektů do akčního plánu je v kompetenci výkonného činitele
a podléhá vždy schválení řídícího subjektu. Při zařazování projektů do akčního plánu je
důležité vždy dbát na to, aby respektovali schválený Strategický plán rozvoje, aby měli
jasně určenou podobu a odpovědnou osobu za jejich realizaci.
Příprava a realizace projektů z akčního plánu probíhá následovně:
a. Vytvoření projektového záměru
b. Posouzení a dopracování projektového záměru
c. Schválení projektů do akčního plánu/databáze projektů
d. Realizace projektu
e. Monitoring projektu
f. Evaluace projektu
Konkrétní aktivity, které jsou součástí akčního plánu, musí zahrnovat:
• Název aktivity
• Stručnou anotaci
• Rozpracovanost (doporučené vybrat jednu z následujících možností: záměr, studie
proveditelnosti, stavební povoleni, projektová dokumentace (PD), příprava PD, podnikatelský záměr, před realizací, projekt v přípravě, probíhá, zahájena spolupráce v realizaci probíhá výběr provozovatele a další podobné)
• Předpokládaný zdroj ﬁnancování
• HMG (Harmonogram) - předpokládaný rok uskutečnění
Tato struktura by měla být dodržena i v případě rozšiřování
akčního plánu o další projekty/aktivity. Při tvorbě dalších aktivit by měla být opět oslovena i veřejnost (forma např. anketa,
jednání zastupitelstva aj.). U každého níže uvedeného projek-

*
Dvě
hvězdičky **
Tři
hvězdičky ***

Jedna
hvězdička

Nízká
priorita
Střední
priorita
Nejvyšší
priorita

tu je vyznačena priorita (od nízké po nejvyšší).
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Opatření A – Rozvoj dopravní a technické infrastruktury
Tab. č. 39: A1 – Zkvalitnění silnic, místních komunikací a dopravy s důrazem na bezpečnost
Název aktivity

důležitost

termíny

Rekonstrukce ulice Na Sídlišti
včetně parkovacích míst

rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

Příprava PD

6 mil. Kč

MMR

1 mil. Kč

MMR

3 mil. Kč

MMR

Rekonstrukce MK pod rybníkem
ke garážím
Demolice kůlen a výstavba
šikmého stání ulice Šachetní

Výběr
zhotovitele PD

Komentář: Na rekonstrukci komunikací včetně jejich příslušenství lze žádat z MMR ČR (Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR) z dotačního titulu Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací.
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 40: A2 – Rozšíření a zkvalitnění sítí technické infrastruktury
Název aktivity

důležitost

Vybudování inženýrských sítí
včetně komunikace ZS V1
Vybudování plynové kotelny
Sídliště

termíny

rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

Příprava PD

10 mil. Kč

MF

10 mil. Kč

OPŽP

Komentář:

Náměty vzešlé z 2. dotazníkového šetření:

Zdroj: Vlastní zpracování

 Zlepšení hlavní komunikace např. stromky, květiny
 Rekonstrukce autobusové zastávky v ulici Na Sídlišti
 Vybudování chodníku podél silnice pod márnici až k cyklostezce
 Zakázat nákladní dopravu ve spodní části obce
 Parkoviště a chodníky (u ZŠ, pod mostem - směr hřbitov, pod viaduktem)
 V ulici Zahradní, U kostela - dát dopravní značky Obytná zóna
 Vyvézt nepojízdná vozidla v kolonce obývající Romy
 Vytvořit parkovací místa pro vozidla nájemníků bydlících na sídlišti
 Zavedení městské dopravy ze Sokolova
 Zpomalovací retardér na silnici u školy
 Autobus ke Kauﬂandu nebo k Tescu
 Asfalt na cestě mezi statkem a stodolou
 Rekonstrukce mostu přes řeku do Těšovic
 Kamerový systém v obci, měření rychlosti
 Rekonstrukce pouličního osvětlení (použití moderní LED technologie
pro snížení spotřeby elektřiny a snížení světelného smogu)
 Udělat novou smlouvu na stávající teplo s hnědouhelnými doly
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Opatření B – Podpora rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit
Tab. č. 41: B1 – Podpora rozvoje kulturních aktivit
Název aktivity

důležitost

termíny

Demolice objektů bývalé SPŠ
včetně přestavby tělocvičny na
kulturní dům

rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

Výběr
zhotovitele PD

5 mil. Kč

MMR

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 42: B2 – Podpora rozvoje sportovních a volnočasových aktivit
Název aktivity

důležitost

Vybudování sportovní haly

termíny

rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

PD v přípravě

25 mil. Kč

NSA

1 mil. Kč

MMR / MF

Vybudování inline dráhy v parku
p.č. 26/1 a p.č. 28
Skatepark p.č. 453, 454/1
Sportovní areál ZŠ
Střelnice

1,5 mil. Kč MMR / MF
Zpracovaná PD

4 mil. Kč

MMR

5 mil. Kč

MMR

Záměr

Poskytnutí prostorů pro sportovní
činnosti
Rekreační bazén – Statek Bernard

Záměr

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Náměty vzešlé z 2. dotazníkového šetření:
 Předělání tělocvičny na kulturní místnost
 Venkovní cvičící stroje
 Vyplatit Vietnamce a zprovoznit kulturu v Královském hostinci
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Opatření C – Podpora územního rozvoje a občanské vybavenosti
Tab. č. 43: C1 – Podpora územního rozvoje
Název aktivity

důležitost

termíny

Zvýšení komunikace s občany

průběžně

Hlášení rozhlasem

průběžně

Zpravodaj

průběžně

Pravidelné veřejné setkání
vedení obce s veřejností

průběžně

rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

Komentář: Obec vnímá posun v rozvoji komunikačních technologií a hodlá proto s občany
komunikovat více přes sociální síť facebook. Obec hodlá stabilně plnit obsah tipy na zajímavé
události v obci, vyzývat občany k interaktivitě a tím i zvýšit zájem o dění v obci.
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 44: C2 – Rozvoj občanské vybavenosti
Název aktivity

důležitost

termíny

rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Náměty vzešlé z 2. dotazníkového šetření:
 Lepší obchod v obci
 Pošta více otevírací doby
 Lékař velmi nedostačující ordinační hodiny
Opatření D – Ochrana a zkvalitnění životního prostředí
a celková péče o vzhled obce
Tab. č. 45: D1 – Ochrana a zkvalitnění životního prostředí
Název aktivity

Vybudování sběrného dvora

důležitost

termíny

do 2025

rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

7 mil. Kč

OPŽP

Dokončení stavby rybníka na
p.č.375/2, 375/3, 375/19, 375/15
Revitalizace nadregionálního
koridoru řeky Ohře
Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tab. č. 46: D2 – Péče o celkový vzhled obce
termíny

rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

Rajská zahrada

2025

Zpracovaná PD

3 mil. Kč

OPŽP

Rekonstrukce stodoly
u Statku Bernard

2025

Záměr

Název aktivity

důležitost

2,5 mil. Kč Rozpočet
obce

Revitalizace 3 studánek
u cyklostezky řeky Ohře
Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Náměty vzešlé z 2. dotazníkového šetření:
 Více nádob nebo častější odvoz tříděného odpadu (v dolní částí chybí
důstojné umístění)
 Popelnice na olej chybí
 Kompostárna – zmizí černé bioskládky na hranicích obce
 Koše na psí výkaly po obci se sáčky
 Příprava území po době pouhelné
 Využití plochy po zbourané prádelně
Opatření E – Vytváření podmínek pro zkvalitnění bydlení
a podnikatelského prostředí v obci
Tab. č. 47: E1 – Podpora bydlení
Název aktivity

důležitost

termíny

Přestavba č.p. 172 na bytový dům
D3

rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

Výběr
zhotovitele PD

15 mil. Kč

MMR / MF

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 48: E2 – Zvýšení zaměstnanosti a podpora podnikání v obci
Název aktivity

Podpora podnikání poskytnutím
pronájmu rekonstruovaných
prostor

důležitost

termíny

rozpracovanost

náklady

zdroje
ﬁnancování

2025

Záměr

150 tis. Kč

Rozpočet
obce

Krajské coworkingové centrum
uměleckých řemesel
Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování
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Tab. č. 49: E3 – Podpora cestovního ruchu
Název aktivity

důležitost

termíny

rozpracovanost

náklady

Statek Bernard – rozšíření
ubytovacích kapacit penzion 3
Rozhledna

zdroje
ﬁnancování

6 mil. Kč MMR / PRV
Záměr

1,9 mil. Kč

Rozpočet
obce

Komentář:
Zdroj: Vlastní zpracování

Náměty vzešlé z 2. dotazníkového šetření:
 Využít prostory domu č.p.193 (bývalý bar a večerku)
 Vyšší podpora bydlení pro mladé
 Výstavbu nových domů/bytů či rekonstrukci stávajících prostor bývalé SPS na byty
 Přestavba nových bytů pro mladé na bývalém učilišti
 Z bývalého učiliště udělat byty a domy s pečovatelskou službou
 Obytná zóna v ulici U Kostela a Zahradní

B.4 Podpora realizace programu
Vytvořením Strategického plánu rozvoje obce Královské Poříčí by proces plánování v oblasti rozvoje neměl skončit. Po vytvoření tohoto dokumentu následuje naopak stěžejní
část celého procesu strategického plánování, kterou je samotná implementace (realizace) plánu. Aby se totiž jednalo o skutečně platný a využívaný dokument, nikoliv jen dokument k „založení“, je zapotřebí průběžně po celou dobu jeho platnosti aktivně pracovat
na realizaci vytýčených aktivit a také průběžně aktualizovat obsah programu rozvoje.
Realizace je závislá na obou částech dokumentu: 1. část analytická a 2. část návrhová
(strategická).
Při implementaci dokumentu je nutno spojit komunitní, strategické i územní plánování
v obci. Zároveň je zde nutná aktivní podpora vedení obce, řádná příprava realizace, vysoká úroveň komunikace, plynulá aktualizace plánu, kvalitní složení týmu a průběžná kontrola plnění výstupů (monitoring). Hlavním faktorem pro dosažení pozitivních výsledků
vyplývajících z provedeného strategické plánování je personální zajištění jeho realizace
a celkové administrace. Je proto třeba určit konkrétní způsob jakým bude probíhat naplňování stanovených záměrů a kdo bude mít za danou činnost odpovědnost (je v kompetenci obecního úřadu).
59

PROGRAM ROZVOJE OBCE KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ
Schválením tohoto dokumentu zastupitelstvem obce dne 27. 1. 2021 byla ukončena fáze
tvorby dokumentu a započata fáze realizace projektů. Nejedná se o konečnou podobu
dokumentu. Výkonný subjekt bude v průběhu platnosti dokumentu přijímat podněty
a návrhy na jeho změny či doplnění a každoročně jeho Návrhovou (strategickou) část
aktualizovat. Každá aktualizace bude podléhat schválení řídícího subjektu. Realizace jednotlivých projektů bude probíhat dle akčního plánu s tím, že náročné projekty budou
na návrh řídícího subjektu výkonným subjektem zpřesňovány v konkrétních projektových záměrech, které budou následně schvalovány zastupitelstvem obce.
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C. Soulad a provázanost
s místními strategiemi
Mikroregion Sokolov-východ
https://www.sokolov-vychod.cz/studie-a-jine-materialy
Strategický dokument je v souladu se Strategií Mikroregionu Sokolov-východ.
Str. 47 Aktuální projekty MSV – Průběžný rozvoj vázaný na dotační nabídku EU a ČR
(cyklostezky, zeleň v obcích, biodiverzita a další).
Str. 74 Základní/strategické cíle rozvoje – propojení sítě cyklostezek, koordinované přístupy
v rámci sociálního vyloučení, volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Str. 75 – PO 3 Cestovní ruch – SC3.2 – rozvoj územních atraktivit, SC3.3 – cyklostezky –
turistika a sport; PO 04 Sociální rozvoj a podmínky pro život – SC4.3 – volný čas dětí a
mládeže, SC4.4 – sociální vyloučení a SVL; PO 05 Dopravní systém – SC5.1 – místní
komunikace, SC5.2 – cyklostezky – doprava do zaměstnání; PO 06 Samospráva – SC6.7 –
společné komunitní akce.

MAS Sokolovsko o.p.s.
http://mas-sokolovsko.eu/wp-content/uploads/2020/01/SCLLD-MAS-Sokolovsko-zmana-OPZ-2018_IROP_PRV-po-evaluaci_cistopis.pdf
Strategický dokument je v souladu se Strategií MAS Sokolovsko.
Str. 534 4.1.1 Infrastruktura v obcích – počet nově vytvořených parkovacích míst
Str. 535 4.1.1 Infrastruktura v obcích – délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras,
místní komunikace
Str. 540 5.1.1 Rozvoj mezinárodní, národní a místní spolupráce

IPRÚ – Integrovaný plán rozvoje území
http://mas-sokolovsko
A. Udržitelná doprava – A2.1 Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu,
vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel; A3.1 Rozvoj
a modernizace silnic II. a III. tříd
B. Ekonomický potenciál založený na atraktivitě prostředí – Zatraktivnit a chránit životní
prostředí, Systémová péče o zeleň

Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2021
http://www.kr-karlovarsky.cz/region/Documents/SEA_PR_KV_2014_2020.pdf
Soulad s prioritní oblastí 4 Životní prostředí, 4.3 Obnova/zachování přírodního prostředí
a kulturní krajiny a dále Pilíř 1 C Kvalitní podnikatelské prostředí
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D. Seznam použitých zdrojů
Cykloportál – Informační portál Karlovarského kraje, dostupné z: https://www.krkarlovarsky.cz/cyklo/vylety/Stranky/ProRodiny2.aspx.
ČSÚ • Veřejná databáze
• Finanční hospodaření – Příjmy a výdaje obcí podle SO ORP, dostupné z: https://vdb.czso.
cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt-parametry&pvo=FIN01D001&sp=A&pvokc=&katalog=30830&z=T.
• Malý lexikon obcí ČR 2019, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=MLO201905&z=T&f=TABULKA&skupId=2767&katalog=32753&pvo=MLO201905&pvokc=101&pvoch=40444.
• Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
faces/cs/index.jsf?page=proﬁluzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__560464#w=.
• Statistiky – Obyvatelstvo, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=DEM03&z=T&f=TABULKA&skupId=526&katalog=30845&pvo=DEM03&pvokc=101&pvoch=40444&c=v3~2__RP1991MP12DP31.• Vše o území – SLDB 2011,
dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__560642#.
• Vše o území – SLDB 2011, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31288&u=__VUZEMI__43__560464#.
• Vše o území – Vybrané ukazatele za obec, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/
index.jsf?page=proﬁl-uzemi&uzemiproﬁl=31588&u=__VUZEMI__43__560464#w=.
• Vybrané ukazatele pro územně analytické podklady za obec, dostupné z: https://vdb.czso.
cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=UAP01&z=T&f=TABULKA&katalog=31716&c=v94~3__RP2019&u=v4__VUZEMI__43__560464.
• Základní informace o území - Obyvatelstvo podle pohlaví a podle ekonomické aktivity
v obci, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB113&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v133__VUZEMI__43__560464.
• Základní informace o území - Zaměstnaní podle pohlaví a podle odvětví ekonomické činnosti a podle nejvyššího ukončeného vzdělání v obci, dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/
faces/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=OTOB114&z=T&f=TABULKA&katalog=30814&u=v101__VUZEMI__43__560464.
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• Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní
obvody ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011
– Domovní fond, Bytový fond, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw.
• Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB - ČR, kraje, okresy, správní
obvody ORP a obce (včetně městských částí územně členěných statutárních měst) – 2011
– Domovní fond, Bytový fond, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zakladni-informace-o-vybranych-uzemnich-celcich-podle-sldb-2011-cr-kraje-okresy-spravni-obvody-orp-a-obce-vcetne-mestskych-casti-uzemne-clenenych-statutarnich-mest-2011-dml5agynjw.
• Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení - časové řady - Tab. 14 Dokončené byty
v obcích, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr.
• Data pro MAS 2008 – 2013, 2014 – 2019, dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/data_pro_
mistni_akcni_skupiny_mas.
Galerie pro Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Územně analytické podklady,
dostupné z: https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modiﬁed.
Geoportál ŘSD – Silniční a dálniční síť ČR, dostupné z: https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/
apps/7/.
IDOS.cz – Spojení, dostupné z: https://idos.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/.
Karlovarský kraj – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, dostupné z: http://webmap.kr-karlovarsky.
cz/prvk/.
Karlovarský kraj - Životní prostření - Zvláště chráněná životní prostředí, dostupné z: https://www.
kr-karlovarsky.cz/zivotni/Stranky/ochrana_prirody/ZCHU_kvk.aspx.
MAP ORP Sokolov a ORP Kraslice – databáze RT, dostupné na vyžádání.
Mapa kriminality – Tabulky, dostupné z: https://www.mapakriminality.cz/.
Mapy.cz, dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=14.5148000&y=50.0766000&z=11.
MAS Sokolovsko o.p.s., dostupné z: http://mas-sokolovsko.eu/.
Mapy.cz, dostupné z: https://mapy.cz/zakladni?x=14.5148000&y=50.0766000&z=11.
MÚ Sokolov – Vydané územní plány, dostupné z: https://www.sokolov.cz/urad/odbory/odbor_
stavebni_a_uzemniho_planovani/uzemni_plany/vydane/kralovske-porici-37902.
Obecně závazná vyhláška – Obec Královské Poříčí – č. 1/2015, dostupné z: https://www.geodata.
cz/deska/kralovske_porici/uploads/OZV_1_2015.pdf.
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Rejstřík škol, dostupné z: https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/.
Správa železnic – Železniční mapy ČR, dostupné z: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/zeleznicni-mapy-cr.
Statek Bernard, dostupné z https://www.statek-bernard.cz/.
Záchranná služba.cz – Mapa výjezdových základen, dostupné z: https://zachrannasluzba.cz/mapa-obci-s-vyjezdovou-zakladnou-zzs/.
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