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V Ústí nad Orlicí, 31.5.2011 
 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko vznikl v roce 2000 transformací ze Sdružení 
Orlicko-Třebovsko, a to v souvislosti se novým zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.  

Základním dokumentem upravujícím činnost svazku jsou Stanovy v aktualizovaném znění 
č.4 ze 14.12.2007 a s dodatkem č. 1 z 20.6.2008. Pro činnost svazku jsou platné zákony ČR, 
zejména vztahující se k územně-samosprávným celkům, a standardy Evropské unie. Činnost svazku 
obcí Region Orlicko - Třebovsko v roce 2010 zajišťoval jeho výkonný orgán - správní rada v 
souladu s plánem činnosti na rok 2010, schváleným valnou hromadou dne 10.12.2009, s 
využitím externích služeb odborných firem. Kontrolu činnosti zajišťovala revizní komise.  
 

Orgány svazku pracovaly v roce 2010, do valné hromady 10.12.2010, v tomto složení: 
 

Valná hromada:  starostové všech 22 obcí  
Předseda:   Mgr. Luboš Bäuchel (Město Ústí nad Orlicí) 
 
Místopředsedové:  Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)  
   Josef Škeřík (Obec Sloupnice)  
 
Správní rada: Mgr. Luboš Bäuchel (Město Ústí nad Orlicí) 

Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)  
   Josef Škeřík (Obec Sloupnice) 

Jaromír Šebetka (Město Brandýs nad Orlicí)  
   František Šalda (Obec České Libchavy) 
   Josef Novák (Obec Orlické Podhůří)  
   Antonín Jedlička (Obec Řetová) 
 
Revizní komise: Jan Smola (Obec Semanín) – předseda revizní komise 

Jaroslav Kašpar (Obec Dlouhá Třebová) 
Ing. Radoslav Budil (Město Česká Třebová)  

 

Na Valné hromadě svazku ROT 10.12.2010, v souvislosti s výsledky říjnových komunálních voleb, 
byly orgány svazku zvoleny následovně: 
 

Předseda:   Petr Tomášek (Město Brandýs nad Orlicí) 
Místopředsedové:  Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)  
   Josef Škeřík (Obec Sloupnice)  
 

Správní rada: Petr Tomášek (Město Brandýs nad Orlicí) 
Dobromil Keprt (Město Česká Třebová)  

   Josef Škeřík (Obec Sloupnice) 
Miloš Barvínek (Obec velká Skrovnice)  

   Libor Gremlica (Obec Třebovice) 
   Josef Novák (Obec Orlické Podhůří)  
    

Revizní komise: Jan Antušek (Obec Sopotnice)  
Jaroslav Kašpar (Obec Dlouhá Třebová) 
Ing. Radoslav Budil (Město Česká Třebová)  
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Externí služby související se zajištěním základního chodu svazku obcí:  
Manažer svazku obcí: OHGS s.r.o. - RNDr. Renata Šedová a Pavel Neumeister, částečně 
Lenka Bezděková (POV) a Silvie Králová (propagace)  
Manažerská organizace zajišťuje základní administrativní chod svazku obcí: přípravu podkladů, 
svolávání jednání, pořizování zápisů z jednání orgánů svazku a dalších souvisejících jednání, 
komunikaci s ekonomickým úsekem (příprava a čerpání rozpočtu, analytické účetnictví apod.), 
tipování možností na přípravu projektů a využití dotací, přípravu a administraci drobných žádostí o 
dotace (krajské granty aj.), pracovní zastupování svazku navenek, včetně publicity o činnosti ROT, 
vedení archivu svazku obcí, agenda daně z nemovitostí, doplňování informací na web svazku, 
vedení archivu a distribuce propagačních materiálů, pošta fyzická  i elektronická. 
Ekonom svazku obcí: Město Ústí nad Orlicí - Ing. Josef Polák, účetní Věra Zemanová  
Ekonom svazku vede kompletní účetní a ekonomickou agendu svazku včetně rozpočtu svazku a 
jeho změn, související statistiku, ekonomický archiv svazku, analytickou evidenci o jednotlivých 
projektech, připravuje podklady a sjednává úvěry, komunikuje s projektovým manažerem a s 
orgány svazku, zajišťuje audit, předkládá závěrečný účet. 
Pozemkové agendy, posudky: VAFEL s.r.o. Ústí nad Orlicí - JUDr. Václav Felgr (komplexní 
agenda pozemků, především na cyklostezkách); Ing. Rudolf Junger (znalecké posudky na 
oceňování nemovitostí pro finanční úřady). 
Údržba a opravy na cyklostezkách: Tepvos Ústí nad Orlicí, TS Letohrad, TS Choceň, Eko Bi 
Česká Třebová na základě dlouhodobých smluv provádějí v daných termínech standardní činnosti 
(zametání, sečení, prořezy, odmetání, odvodňovací systémy,  kontrola dopravního značení, revize 
lávek a prolézaček, odvoz odpadků, nátěry, drobné opravy). KČT Horal Ústí nad Orlicí  na 
základě roční smlouvy provádí na výzvu služby cestářské (reakce na důsledky dešťů a vichřic či 
vandalů). 
Pojištění: Kooperativa VIG (živelní pojištění, odcizení, vandalismus, odpovědnost za škodu). 
Bankovní služby: Komerční banka a.s.Praha (běžný účet, zvláštní účty, úvěrové účty). 
Drobná architektura: K ČT Horal (údržba a opravy souboru externí drobné architektury = 
mapovnice, ukazatele, značky, odpočívky, útulny, geologické a přírodní muzeum v přírodě, 
odpadkové koše). 
Internetové služby: Orange-Green Resal Ústí nad Orlicí (doména, technické provozování webu, 
inovace webu). 
Ostatní dodávky: doplňkové investice, propagační materiály, organizace některých akcí (Cyklo 
Glacensis, Orlické cykloklání, Den regionu, oslavy 10 let trvání svazku), geometrické oddělovací 
plány jsou zadávány individuálně případ od případu. 
 

V roce 2011 se uskutečnilo celkem: 
•   2 x zasedání Valné hromady 
• 10 x zasedání Správní rady 
•   1 x zasedání Revizní komise  

 

K 31.12.2010 má svazek obcí ROT celkem 22 členů (19 obcí a 3 města) s celkem 46,5 tisícem 
obyvatel. 
 
Členský příspěvek je několik let neměnný a činí 20 Kč na obyvatele. 
Svazek ROT je spoluzakladatelem destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. 
 
 

2. HOSPODAŘENÍ SVAZKU A DOTACE 2010 
Výkonný orgán - Správní rada - postupovala podle schváleného plánu a rozpočtu na rok 

2010 a dále v souladu s pověřením Valné hromady z prosince 2009 prováděla potřebné rozpočtové 
změny, zejména v souvislosti s využitím konkrétních získaných dotací v roce 2010.  
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Souhrnný přehled přijatých dotací a dalších druhů příjmů v kontextu všech příjmů v roce 2010: 
 

účetnická 
organizace 

Příjmy a dotace svazku ROT v roce 2010 v Kč 

0000 Dotace od obcí na činnost ROT (členské příspěvky) 931 280 
0000 Vratky mylných plateb z roku 2009 334 980 
0000 Ostatní příjmy z finančních operací 0 
0010 Prodej obrazových publikací 0 
0070 Investiční dotace od obcí  - partnerů cyklostezek 2 217 163 
0071 Neinvestiční dotace od obcí – partnerů cyklostezek 2 385 585 
0071 Ostatní příjmy – z pronájmů v souvisl. s cyklostezkami 194 801 
0074 Neinv. dotace ROP na cyklostezku Bezpráví - Choceň 26 418 
0074 Invest. dotace ROP na cyklostezku Bezpráví - Choceň 17 112 097 
0079 Přijaté dary – fond údržby cyklostezek 0 
0123 Dotace od partnerů na Cyklo Glacensis 2010 47 000 
0140 Dotace Pardubického kraje na poradenskou činnost  75 000 
0151 Přijaté náhrady – pohledávky z minulých let 0 
0180 Dotace na obnovu veřejných prostranství ROT od obcí 429 171 
0180 Dotace na obnovu veřejných prostranství ROT od PK 400 000 
0190 Dotace od obcí - Cyklostezka ÚO – Potštejn 446 520 
0195 Dotace od obcí - Cyklostezka Valdštejn - Šušek 100 000 
xxxx Příjmy a dotace celkem 24 700 465 

 

Strukturované výdaje jsou zřejmé ze závěrečného účtu svazku za rok 2010, který je přílohou této 
výroční zprávy. 

Rozpočet svazku byl v roce 2010 následující:  

 Kč Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek 

Příjmy celkem  9 179 026 28 270 266 24 700 465 
Výdaje celkem  12 499 026 13 216 021 9 050 010 
Saldo příjmů a výdajů 15 650 455 
Financování - 15 650 455 
 

Základní běžný účet : stav k 1.1.2010 stav k 31.12.2009 
    1 541 520,- Kč  9 918 Kč 

Výrazné rozpočtové změny byly dány jednak posunutím v čerpání dotace ROP, jednak zrychlením 
a zlevněním realizace dotovaných investic. Naopak finančně i časově náročnějšími se ukázaly 
výkupy pozemků pro cyklostezky.  Financování bylo zabezpečeno čerpáním dlouhodobých úvěrů, 
příjem dotace ROP byl beze zbytku využit k úhradě krátkodobého úvěru cyklostezky Bezpráví – 
Choceň.   

 

 

3. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI V ROCE 2010 
Rok 2010 byl pro svazek obcí Region Orlicko - Třebovsko opět velice činorodým a živým. 

Svazek obcí působil již standardně v oblasti péče o zájmy menších obcí prostřednictvím zapojení do 
programu obnovy venkova, péče o turistickou architekturu vlastněnou a udržovanou svazkem v 
regionu a v propagaci celého území, rutinní je již společný vztah k OSA pro obecní rozhlasy. 
Investičním aktivitám tradičné vévodily cyklostezky, dále program obnovy venkova (grant 
Pardubického kraje) a průzkum společných možností např. v nakládání s odpady - sběrných 
dvorech.  
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Novou aktivitou byl průzkum zájmu škol zapojit se do projektu se 100% dotací 
z Operačního projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož podstatou je tvorba výukových 
materiálů. V současné době, přes zakolísání na přelomu roku způsobené změnou ve vymezení cílů 
projektu z úrovně ministerstva, příprava žádosti o dotaci pokračuje. 

Nadregionální marketingový projekt Aktivní turistika v Česku, realizačně ukončený v roce 
2007, pokračoval v roce 2010 stejně jako v letech 2008 a 2009 fází udržitelného provozu  
zajišťovanou areály partnerů. Administrativu v době provozu (byla podána monitorovací zpráva, 
uskutečnila se kontrola z CRR a byla provedena inventura) zajišťovala OHGS s.r.o. a externí 
manažer, bez finančních požadavků na rozpočet svazku ROT. Provozní fáze projektu v roce 2010 
skončila, evidovaný majetek byl v 1.pololetí 2011 předán partnerům dle původních smluv a projekt 
tak z hlediska ROT definitivně skončil. 

V roce 2010 pokračoval rutinní provoz projektu „Aktivní turistika na Orlicko – 
Třebovsku“ (cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky) oběma svými fázemi, tedy fází 
prvou, realizovanou v programu SROP a dokončenou 18.4.2008, a druhou fází – Cyklostezkou z 
Bezpráví do Chocně - realizovanou v programu ROP a předanou veřejnosti do užívání dne 
4.9.2009 a finančně ukončenou 30.4.2010. Síť cyklostezek a in-line drah pořízená svazkem ROT 
tím dosáhla celkové délky 40 km a ve spojení s úseky sousedních svazků (Choceň – Vysoké Mýto a 
Letohrad - Žamberk) jsou uživatelům k disposici cyklostezky dlouhé 60 km.  

Pokračovala projekční příprava cyklostezky Ústí n.O. – Potštejn ve stupni DSP, obstarání 
SP a předání investorství, příprava spojky Valdštejn – Šušek ve stupni DÚR; obojí s převažujícím 
financováním obcemi „na trasách“. 

V roce 2010 svazek obcí pokračoval ve své běžné činnosti zahrnující informační servis, 
vztah k OSA, koordinaci a propagaci. Získal dotaci z krajského grantu Programu obnovy venkova, 
tentokrát na Obnovu veřejných prostranství Regionu Orlicko – Třebovsko a standardně na 
poradenskou činnost. Opět byly úspěšně zorganizovány i tradiční akce Dny Regionu Orlicko – 
Třebovsko, který byl současně zdařilou oslavou deseti let existence svazku, a Cyklo Glacensis 
2010. Jako nové se představilo Orlické cykloklání – propagující v jediné integrované roční akci 
cyklostezky svazku. Propagace ROT na veletrzích proběhla v koordinaci s projektem Destinační 
společnosti Orlické hory a Podorlicko, jejímž je ROT spoluzakladatelem.   

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko se svými aktivitami a realizací velkých 
nadregionálních projektů (a jejich úspěšným provozem), spolufinancovaných v realizační fázi z 
evropských fondů, řadí mezi zcela výjimečné svazky obcí. Tyto aktivity kladou obrovské nároky na 
práci a odpovědnost orgánů svazku a stále větší úkoly na management svazku. Výsledky projektů 
však znamenají pro občany regionu a jeho návštěvníky značné přínosy a v rámci kraje i státu 
stále roste prestiž regionu.  

 

4.  KRAJSKÉ GRANTY, PROGRAM  OBNOVY       
 VENKOVA  

Region Orlicko – Třebovsko pravidelně využívá krajského grantu Pardubického kraje, 
zaměřeného na obnovu venkova (POV) s následujícím detailem:  
Realizace projektů z Programu obnovy venkova v roce 2010  
Dotační titul 6: Poradenské služby pro svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko 
  celkové náklady 200 000,- Kč 
  schválená dotace 75 000,- Kč  (37,50%) 
  vlastní zdroje ROT  125 000,- Kč  (62,5%) 
 

Dotační titul 7: Obnova veřejných prostranství Regionu Orlicko – Třebovsko                                                                                    
  celkové náklady  694 333,- Kč 
  schválená dotace    400 000,- Kč  (57,6%) 
  vlastní zdroje  294 333,- Kč  (42,4%)  
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Detail POV 2010 , DT 7 - obnova veřejných prostranství: 
 

Vlastní zdroje 
minimálně 

Přidělená dotace 
s paritním dělením 

Náklady po  redukci 
Aktivity projektu 

v Kč v Kč v Kč 

 Brandýs nad Orlicí - úprava veřejných prostor – 
 úprava zeleně, oprava oplocení 

 
40 000 

 
80.000 120.000 

 Česká Třebová - veřejné prostranství Kozlov –  
 terénní úpravy, oprava komunikace, zpevněné plochy  
 pro kontejnery, osazení laviček 
- veřejné prostranství Skuhrov - na nevyužité části 
sportovního hřiště osazení malého dětského hřiště 

34.286 80.000 114.286 

České Libchavy - oprava prostranství před 
konzumem - vývěsní skříňky, lavičky, zámková 
dlažba 

114.655 80.000 194.655 

Sloupnice - úprava veřejného prostranství - oprava 
schodiště u ZŠ 

34.286 80.000 114.286 

Velká Skrovnice - zřízení odpočívadel na 
vycházkové trase a úpravy a ozelenění veřejných 
prostranství v obci 

71.106 80.000 151.106 

Celkem 294.333 400 000 694.333 

Poznámky: 
V příloze je k dispozici přehled dotací POV (čerpání členy svazku i po letech) v celé historii.  
Na rok 2011 bylo v DT 6 (poradenství) žádáno o 110.000 Kč, přiděleno bylo 75.000 Kč. V DT 7, 
prioritě 1 (veřejná prostranství) bylo žádáno o dotaci 733.312 Kč při rozpočtovaných nákladech 
1.047.596 Kč; přiděleno bylo 400.000 Kč a ty jsou umístěny následovně: 

  
Ostatní granty a dotace od krajů a obcí v roce 2010: 

 Dotace na Cyklo Glacensis 2010:   102.000,- Kč celkem, v tom 
dotace Královéhradeckého kraje        20 000,- Kč 
dotace hejtmana Pardubického kraje        25 000,- Kč 
dotace svazků a měst        57 000,- Kč 

 Dotace od obcí, ve kterých se realizoval POV 2010  
 (DT7 - Obnova veřejných prostranství)    294 333,- Kč  

 

náklady celkem 
minimálně 

 dotace  
vlastní zdroje 

minimálně Obec Aktivity projektu 
Kč % Kč % Kč % 

Jehnědí 
opravy chodníků novým asfaltovým 
povrchem, úpravy prostranství u kaple a 
před školou 

114 286 100 80 000 70 34 286 30 

Dlouhá 
Třebová 

rekonstrukce veřejného osvětlení 114 286 100 80 000 70 34 286 30 

Řetůvka 
obnova centra obce Řetůvka - parková 
úprava 

114 286 100 80 000 70 34 286 30 

Rybník 
zřízení odpočinkového místa pro 
cyklostezku č. 4050 - Rybník - 
Třebovské stěny 

114 286 100 80 000 70 34 286 30 

Němčice 
úprava veřejného prostranství v obci - 
chodníky, oplocení, mobiliář 

114 286 100 80 000 70 34 286 30 

Celkem   571 430   400 000   171 430   
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5.  INVESTIČNÍ AKCE A VELKÉ PROJEKTY 
Z EVROPSKÝCH FONDŮ  

 
 
 

Aktivní  turistika v Česku (projekt SROP, opatření 4.1.1) 
 

Tento národní marketingový projekt (www.aktivni-turistika.cz), spolufinancovaný 
z programu SROP, opatření 4.1.1, Pardubickým krajem a 25 partnerskými areály aktivní turistiky, 
byl realizačně a finančně ukončen v roce 2007. V letech 2008 - 2010 pokračoval fází 
udržitelného provozu zajišťovanou jednotlivými partnerskými areály,  administraci (monitorovací 
zpráva, kontrola, inventura) zajišťovala  OHGS s.r.o. a externí manažer, vše bez finančních 
požadavků vůči ROT. Provozní fáze projektu v roce 2010 skončila, evidovaný majetek byl 
v 1.pololetí 2011 předán partnerům dle původních smluv a projekt tak z hlediska ROT definitivně 
skončil. 
 
 

Aktivní turistika na Orlicko – T řebovsku (Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky), 
projekt SROP, opatření 4.2.1  + projekt ROP, oblast podpory 1.2 
 

Infrastrukturní nadregionální projekt  SROP, opatření 4.2.1., spolufinancovaný v investiční fázi 
Pardubickým krajem, SFDI, 10 partnerskými obcemi a OKČT Horal; v provozní fázi je financování 
zajištěno příspěvky partnerů.  V letech 2007 a 2008 byly realizovány větve Ústí nad Orlicí – 
Letohrad, Ústí nad Orlicí - Česká Třebová a Ústí nad Orlicí – Bezpráví. Projekt byl fyzicky 
ukončen k 30.6.2008, zařazen do majetku svazku, v září 2007 byl zahájen provoz., který se od 
následujícího roku stal rutinním.  
Cyklostezka Bezpráví - Choceň (projekt ROP, oblast podpory 1.2) 
Jedná se o druhou část projektu, spolufinancovaného 10 obcemi na základě partnerské smlouvy. 
Projekt má registrační číslo CZ.1.13/1.2.00/06.00410 a dne 14.10.2008 obdržel dotaci 74 % na 
způsobilé výdaje. Stavba byla fyzicky zahájena v dubnu 2009 a veřejnosti předána k užívání v září 
téhož roku. Finančně byl projekt ukončen 30.4.2010 a následně byla čerpána dotace a vzniklý 
majetek zařazen. 

Další informace se vztahují k projektu cyklostezek jako k celku: 
• Na účtu 021 – stavební díla je m.j. evidován majetek vzniklý z projektů SROP a ROP a 

vlastního doplňkového investování v úhrnné hodnotě  145.968.143,40 Kč následovně: 
    10. cyklistická a víceúčel. komunikace Ústí nad Orlicí – Letohrad 76 253 530,93 Kč 
 11. turistická ubytovna Cakle 3 010 155,51 Kč 
 12. zpřístupnění hradu Lanšperk 979 079,87 Kč 
 13. cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí n.O.-Č.T.                  23 602 517,92 Kč 
 14. cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí n. O. – Choceň 14 760 475,77 Kč  
 18. cyklostezka Bezpráví – Choceň 24 446 819,56 Kč 
 19. parkoviště Letohrad 457 079,84 Kč 
 20. přivaděč Mítkov 2 458 484,00 Kč 

• Na účtu 031 jsou k 31.12.2010 evidovány pozemky v úhrnné hodnotě 4.470.399,00 Kč. 
• Provoz projektu je financován pouze z přípěvků partnerů (10 měst a obcí „na trase“. 



 
 
 

  8 

• Od roku 2009 je majetek pojištěn (krádež, katastrofa, vandal, odpovědnost). Provoz je 
zajištěn smlouvami uzavřenými s odbornými organizacemi služeb v oblasti údržby (Tepvos 
Ústí nad Orlicí, TS Letohrad, EkoBi Česká Třebová, TS Choceň) i administrativy (OHGS 
ÚO, Město ÚO, Vafel). Sjednána byla služba cestáře (smlouva s KČT Horal). Finančně je 
provoz zabezpečen dlouhodobou partnerskou smlouvou s 10 městy a obcemi. 

• Z úrovně donátora je provoz sledován prostřednictvím Monitorovacích zpráv a externích 
kontrol. 

• Na řízení projektu se na rozhodovací úrovni podílí Řídící tým projektu (zástupci 10 + 1 
partnera, SR ROT a managementu), v roce 2010 proběhla 2 jednání, a na výkonné úrovni 
SR ROT.  

• Z rozhodnutí Řídícího týmu byly v letech 2009- 2010 pořízeny doplňkové investice a 
bezpečnostní prvky takto: 
č. akce lokalita dodavatel cena poznámka 

1/2009 zábradlí Tichá Orlice Wagner 50.000 hotovo 
2/2009 zrcadlo Valdštejn BoCo 9.996 hotovo 
3/2009 značky Choceň Blažek 24.000 hotovo 
4/2009 parkoviště – DSP a SP Letohrad Transconsult 29.750 hotovo 
5/2009 parkoviště - stavba Letohrad Rekop 418.328 kolaudace v 04/2010 
6/2009 značky BnO, Perná Mados 11.900 hotovo 
7/2009 přivaděč – asfalt. povrch Mítkov Strabag HK 2.278.484 hotovo 
8/2009 přivaděč - krajnice Mítkov Strabag HK 180.000 hotovo 
9/2009 parkoviště – DSP a IIČ Klopoty Transconsult 59.500 zmařená investice 

10/2009 pozemky u stezek vlastníci 1.213.053 hotovo 
  

č. akce lokalita dodavatel cena poznámka 
1/2010 billboardy 2 ks Brandýs n.O. Mados 15.039 hotovo 
2/2010 svodidla  Libchavy Ob. Libchavy 41.000 hotovo 
3/2010 zábradlí Dl. Tř. a Valdšt. Wagner 67.000 hotovo 
4/2010 sedák a koš Bezpráví BoCo 9.540 hotovo 
5/2010 sedák a koš Kubátův most BoCo 9.540 hotovo 
6/2010 lavičky, značky Česká Třebová BoCo 9.600 hotovo 
7/2010 značky svislé a vodorov. Valdštejn BoCo 3.432 hotovo 
8/2010 značky u parkoviště Letohrad BoCo 9.002 hotovo 
9/2010 parkoviště – DSP a IIČ  Černovír Transconsult 84.000 placeno 2011 

10/2010 cyklostezka – DÚR a ÚR Valdšt. - Šušek Transconsult 231.000 odklad 2011 
11/2010 3 odpadkové koše Brandýs n.O. BoCo 8.820 hotovo 
12/2010 lavičky Peliny, Mítkov BoCo 5.280 hotovo 
13/2010 pozemky u stezek vlastníci 3.257.346 hotovo 

• V rámci oprav bylo v roce 2010 m.j. provedeno: náhrada za vandalsky zničené stromky 
(Smyčka, 3.600), úprava odtokového kanálku u Červené (BoCo, 10.344), oprava povodní 
poničeného mostku „za pejskaři“ (BoCo, 10.944). 

• Administrativně doběhly agendy vynětí ze ZPF a PUPFL náročné časově i finančně. 
• V roce 2010 bylo v rámci projektu „Cyklostezka Bezpráví – Choceň“ vydáno 3000 ks 

barevných letáků k volnému rozdání (partneři, IC, školy, turisti). Nové inovované letáky 
byly vydány ve spolupráci s OHP a zahrnují i úseky Letohrad – Žamberk a Choceň – 
Vysoké Mýto.  

• Stejně jako v roce 2010 byly a ještě budou i v letošním roce 2011 cyklo&in-line stezky 
propagovány v rámci propagace Východních Čech  a destinace OHP (to je mimo rozpočet 
ROT i ŘT). V červnu bude vydána pro území OHP cyklobrožura obsahující též cyklostezky. 

• Prezentace se uskutečnily např. 13.1.2010 na veletrhu Region Tour Brno za účasti královské 
družiny, dále na konferenci 24.2.2010 v Praze a For Bikes dne 5.3. rovněž v Praze. 

• Samozřejmostí jsou tiskové zprávy rozesílané mediím, články jsou zveřejňovány v místních 
periodicích a regionálních denících, relace v rozhlase a kabelové televizi. 
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• V roce 2011 bude zahájení/ukončení sezony, podobně jako tomu bylo loni 26.6.2010, 
koncipováno do jedné centrální akce „Orlické cykloklání“ dne 25.6.2011 v Cakli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Orlické cykloklání v Cakli 26.6.2010 – účastnice   Orlické cykloklání  – přeborník 
 

• Specifikace výdajů na propagaci: cyklo&in-line klání dne 26.6.2010 v Cakli (cca 30 tis. Kč), 
účast královské družiny na veletrzích a na cyklo Glacensis dne 20.5. a na Dni regionu dne 
9.9. (cca 10 tis. Kč). 

• Cyklostezky ROT v roce 2010 uspěly v soutěži „Česká dopravní stavba 2009“, kde 
v konkurenci miliardových elitních děl získaly nefinanční ocenění SFDI následně 
publikované v tisku a rozhlase.  V roce 2011 zorganizovala Evropská komise pro dotované 
projekty fotosoutěž Regiostars, kde mezi deset finalistů byl nominován snímek Petra 
Wagenknechta z cyklostezek ROT, po celoevropském elektronickém hlasování bude vítěz 
vyhlášen v Bruselu. 

• ROT uplatňuje své zkušenosti s cyklostezkami při aktivitách sousedních svazků 
připravujících vlastní projekty, dále vůči CDV ve smyslu republikového číslování a při 
jednáních s PK, KHK, JM o krajských prioritách (směr Brno, propojení měst, 
cyklogenerely, průjezdy městy). 

• Podrobné informace o projektu jsou trvale rovněž na webu ROT www.orlicko-trebovsko.cz, 
kde mají cyklostezky vlastní rubriku 

• Doplňkovými příjmy jsou pronájmy billboardů (smlouvy s firmami), pronájem ubytovny 
(smlouva s KČT), pronájem zemědělských pozemků, fond údržby (dobrovolní dárci). 

• Pravidelný květnový monitoring opět potvrdil smysluplnost projektu: účastnické frekvence 
atakovaly tisícovku průjezdů za den. Cyklostezky lze považovat za mimořádně zdařilý 
dotovaný projekt  - v podstatě se jedná o celoročně bez omezení volně přístupné venkovní 
hřiště pro všechny kategorie obyvatelstva včetně handicapovaných. 

 

Spojka Valdštejn – Šušek 
SoD na DÚR+ÚR+IIČ s f. Tranconsult HK (cena je 231 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč sdruženo obcemi 
„na trase a v blízkosti“, 31 tis. Kč z prostředků ŘT) je podepsána od r.2009. DÚR je hotova, 
komplikované a zdlouhavé je jednání s úřady a s vlastníky pozemků (např. evidujeme požadavek na 
vykoupení celého lesa nebo podmínku doplnit značky na stávající stezce). Předpokládá se získání 
ÚR do konce roku 2011 a po té úhrada smluvní ceny.  
K financování další fáze přípravy, tedy DSP+SP+IIČ, stanovil Řídící tým cyklostezek požadavek na 
částečné spolufinancování obcemi „na trase“. Ten je po několika jednáních podepsáním smluv o 
sdružení financí v objemu 75 tis. Kč splněn. DSP/DZS (předběžná cena 240 tis. Kč) bude moci být 
zadána po získání ÚR a po té zajišťováno též stavební povolení. Vzhledem k nemožnosti získání 
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realizační dotace z ROP, protože současné vedení PK má jinak nastaveny priority, je projekt pojat 
jako „cyklostezka“, aby bylo možno v roce 2012 žádat o příspěvek ze SFDI (ten činí 75% z přísně 
stanovených uznatelných nákladů) a projekt s odhadnutými náklady 8 mil. Kč realizovat. Znamená 
to vlastní podíl řádově 3 mil. Kč (partneři, PK, ...). Poznámka: dne 26.5.2011 Řídící tým 
z finančních důvodů pozastavil další přípravu této i jiných velkých akcí. 

Informace o cyklostezce Ústí nad Orlicí – Potštejn 
V roce 2010 pokračovala přípravná fáze projektu s 5 pracovními výbory zainteresovaných obcí 
(Libchavy, České Libchavy, Sopotnice, Potštejn, Záchlumí + Ústí n.O.). Na počátku roku 2010 bylo 
obstaráno pravomocné ÚR na celou trasu, překračující hranice krajů i „trojkových“ měst, z ÚO do 
Potštejna. DÚR byla financována výhradně z prostředků sdružených obcemi „na trase“. Z dalších 
sdružených prostředků plus podílu ROT byla objednána DSP, ale s ohledem na finanční možnosti 
účastníků pouze pro správní území Českých Libchav a Potštejna. Sdruženo bylo 809.798 Kč, 
celkové výdaje na DSP/DZS +obstarání SP+IIČ činily 811.605 Kč. Libchavám je potřeba 
z rozpočtu ROT vrátit jejich podíl 85.915 Kč. Cíle bylo dosaženo: pro území Českých Libchav 
existuje pravomocné stavební povolení, pro území Potštejna byl zajištěn souhlas s ohlášením. 
V roce 2011 byla zahájena realizace „salámovou metodou“, tedy na území Českých Libchav, 
z iniciativy a prostředků Českých Libchav, kterým bylo 17.12.2010 dohodou převedeno investorství 
s právy a povinnostmi na jejich správním území. 
 
 

6.  AKCE, PROPAGACE A PUBLICITA  
 

 V roce 2010, který byl pro svazek jubilejním, byly opět pořádány různé akce zaměřené na 
propagaci regionu a jeho činnosti na veřejnosti.  
 

První velkou propagační akcí roku 2010 byla prezentace svazku 
na mezinárodním veletrhu Region Tour Brno ve dnech 13. až 
15. ledna 2010. Prostřednictvím královské družiny, pohybující se 
na veletržním podiu, ve stánku a po celé hale byli diváci zváni do 
našeho regionu, k jeho nejvýznamnějším památkám, kulturním a 
sportovním atraktivitám. Součástí veletrhu byly četné kontakty 
s politickými reprezentacemi a osobnostmi a distribuce 
propagačních materiálů. 

 
Pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu byla určena konference 
„Poznejte regiony“ v Národním domě na pražských Vinohradech  
24.2.2010.  Ve dvacetiminutové prezentaci jim byl představen náš 
region a využity byly rovněž tištěné propagační materiály. 
 

 
 
 
Cyklodoprava je součástí programového prohlášení několika posledních 
vlád naší země, vypadá to, že je oprávněně brána s větší vážností než dříve. 
Doufáme, že se projeví i nějak hmatatelněji, například v reálné 
získatelnosti finanční podpory. V rámci veletrhu For Bike  byly 5.3.2010 
prezentovány též cyklostezky ROT a další turistické atraktivity. 
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Tradiční mezinárodní propagační cyklojízda Cyklo Glacensis 2010 se konala ve dnech 21. - 22. 
května 2010. Již 9. ročník byl uspořádán ve spolupráci se 
Sdružením obcí Orlicko, mikroregiony Vysokomýtsko a 
Lanškrounsko, městy Choceň a Náchod, DSO Regionem Orlické 
hory a s okresem kladským. Tato akce zahajuje cykloturistickou 

sezónu a koná se za finanční podpory zúčastněných regionů a Pardubického a Královéhradeckého 
kraje. Osobní záštitu nad devátým ročníkem přijal vícehejtman Pardubického kraje Roman Línek. 
 Akce se zúčastnilo 18 týmů startujících v pátek 21. 5. 2010 z 18 různých míst pořádajících 
českých a polských regionů - z českých měst se tradičně startovalo z Ústí nad Orlicí, České 
Třebové, Brandýsa nad Orlicí, Žamberka, Králík, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Chocně, Náchoda a 
Bačetína.  

V cíli, tentokrát na polském území ve Starém Gieraltowu,  se sešlo na čtyři sta cyklistů. Pro 
všechny zúčastněné byl připraven společenský večer s prezentací činnosti českých i polských 
pořádajících regionů. Tato spanilá jízda tak otevřela novou cyklistickou sezónu 2010 v česko-
polském příhraničí.  
 
 
 
  

 
 

 
 
 
Renomé svazku je příznivě vnímáno na nejrůznějších úrovních, příležitost k veřejné prezentaci ROT dostal 
například při otevření cyklopůjčovny Českých drah v Letohradu 23.června 2010, ve vysílání Českého 
rozhlasu Pardubice dne 2.7.2010. Královská družina propagovala svazek nejen několika jízdami po 
cyklostezkách, ale také na Staroměstském náměstí v Praze dne 20.8.2010. 
 
Veřejnost si doslova přivlastnila výsledek největší investice svazku – cyklostezky, které jsou vlastně 
celoročně volně přístupným otevřeným hřištěm ve smyslu více než sto let starého a přesto aktuálního 
doporučení olympijského výboru.  Naše cyklostezky už snad ani propagaci nepotřebují, i proto je na nich 
rokem 2010 počínaje pořádána jediná akce spojující symbolické otevření i zahájení sezóny. V roce 2010 se 
tak stalo v sobotu 26.6. akcí Orlické Cyklo&in-line klání , centrem mnohočetných aktivit bylo osvědčené 
tábořiště v Cakli. Tam dorazili účastníci cyklosoutěží, jízdy na bruslích nebo se konaly soutěže výtvarné a 
dovednostní. Vítězové byli po zásluze odměněni,  všichni se mohli pobavit na moderovaném odpoledni 
s několika kapelami na podiu a setkat se s královskou družinou. 

 
 

Nejvýznamnější propagační akcí roku 2010 byl slavnostní Den regionu spojený 
s oslavami 10 let trvání svazku ROT. Každým rokem region na svých dnech 
představuje činnost za uplynulé období, turistické atraktivity a další zajímavosti. 
Letos se zaměřil na rekapitulaci své desetileté úspěšné činnosti, s vyvrcholením na 
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slavnosti  dne  10.9.2010 v Brandýse nad Orlicí, v prostoru „U Konťáku“. Do místa konání dorazil 
tradičně peloton cyklistů, v poněkud menším počtu i bruslaři a symbolicky i vodáci. Za přítomnosti 
vedení svazku, starostů a starostek členských obcí regionu, politické reprezentace kraje a 
parlamentu se několik set diváků bavilo při vystoupeních kejklíře Tomáše Křupaly, šermířů ze 
sdružení Balestra, imitátora Václava Faltuse, břišních tanečnic a moderátora. Oceněni byli vítězové 
výtvarné soutěže pro žáky základních škol „Region Orlicko-Třebovsko očima dětí“  a cenu 
obdrželo i družstvo starostů, které vyhrálo zábavné ROTovské hrátky. Při hudbě a tanci, 
s výborným stravovacím a pitným servisem brandýských hasičů, oslavy pokračovaly až do půlnoci. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U příležitosti oslav 10. výročí Regionu Orlicko-Třebovsko byly vyrobeny upomínkové a propagační 
předměty (pastelky, pexesa, pohlednice, samolepky, propisky), které byly v průběhu celého roku 
rozdávány na akcích v jednotlivých členských obcích.  
 
V roce 2010 se zástupci svazku ROT zúčastňovali jednání destinační společnost Orlické hory a 
Podorlicko. Toto zájmové sdružení právnických osob bylo založeno v roce 2009, má 21 členů, 
jedním z nich je svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko. Jedná se o neziskové sdružení založené 
za účelem marketingových aktivit cestovního ruchu a společné propagace destinace Orlických hor a 
Podorlicka. Výroční zpráva OHP je přiložena k podkladům.  
 
 V roce 2010 byly webové stránky www.orlicko-trebovsko.cz  kompletovány modulem 
fotogalerie a průběžně naplňovány aktuálními daty k cyklistice, turistice, kultuře a událostem 
v regionu. 
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7.  OSTATNÍ ČINNOST   
 

V roce 2010 vyvíjel Region Orlicko – Třebovsko také další činnosti v souladu se 
schváleným plánem a související s cíli a posláním svazku obcí. Jedná se o aktivity, pečující 
o majetek svazku (drobnou turistickou architekturu), aktivity prospěšné pro všechny členské obce, 
pro občany regionu a směřující k přípravě dalších projektů regionu. Výčet těchto činností je, aniž by 
si činil nároky na úplnost, následující:  

• proběhla údržba a obnova rozsáhlého sortimentu drobné turistické architektury  vlastněné 
regionem: 

- 2x sečení trávy u odpočívadel, nátěry, úklid odpadků 
- 14x ročně drobné opravy odpočívadel, a to z vlastních prostředků svazku mimo 

dotační granty. 
• ROT se nadále podílel na pokračování v přípravě regionálního projektu Vodácká řeka Orlice 
• pro obce, které projevily zájem, zajistil ROT uzavření kolektivní smlouvy s OSA, týkající se 

provozu veřejných rozhlasů v obcích 
• ROT přispěl na provoz cyklobusů z Podorlicka do Orlických hor 
• ROT přispěl na provoz INFOBUSU 
• ROT dlouhodobě přispívá na údržbu lyžařských tras a jejich značení 
 

Doplňující a podrobnější informace k uvedeným informacím a k projektům poskytne na 
vyžádání manažerská firma OHGS s.r.o. na níže uvedeném kontaktu. V sídle OHGS je také na 
základě smlouvy veden centrální archiv svazku obcí, do kterého mohou členové svazku obcí 
nahlížet a v případě potřeby pořizovat kopie vybraných částí dokumentů.  

 
 
 

 RNDr. Renata Šedová a Pavel Neumeister 
     OHGS s.r.o., za management svazku obcí ROT  
 
     Petr Tomášek – předseda svazku obcí ROT 
 
 
 
Kontakt :  
OHGS s.r.o. , 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 
tel. 465 526 075, sedova@ohgs.cz 


