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Úvod      
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb.,

o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Program

rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto

představ dosáhnout.

Program rozvoje obce Hukvaldy je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové

priority  obce.  Podkladem  pro  vznik  Programu  rozvoje  obce  je  „Metodika  tvorby

Programu  rozvoje  obce,“  kterou  zpracovalo  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj.

Při zpracování  dokumentu  se  vycházelo  z  již  existujících  dokumentů  obce  jako

je Územní plán obce, předešlé programy rozvoje obce a také z veřejně dostupných

internetových databází a jiných stránek.  Dokument obsahuje současné potřeby obce

a výhledové náměty,  kterými  se obec postupně zabývá a řeší  nebo bude řešit  v

budoucnosti. 

Program  rozvoje  obce  obsahuje  analytickou  část,  která  obsahuje  popis  obce

a ve SWOT analýze jsou pak shrnuty silné a slabé stránky obce a dále ohrožení

a hrozby.  V další  části  je  pak  uvedena  návrhová  část  programu  rozvoje  obce

Hukvaldy, která obsahuje nejen vizi obce, ale také jednotlivé aktivity a opatření. 

Obrázek č. 1: Katastrální území obce Hukvaldy

Zdroj: googlemaps.com, 2020
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A. Analytická část

A.1. Charakteristika obce

Tato kapitola soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení

situace  v  obci,  současný  stav,  charakteristiku  stavu  a  vývoje  jednotlivých  oblastí

života  obce.  Charakteristika  má  7  kapitol  členěných  na  dílčí  témata.  Informace

pro tvorbu této části byly získány z veřejně dostupných dat o obci.

1. Území

Obec Hukvaldy se nachází ve východní až severovýchodní části České republiky ve

správním obvodu Moravskoslezského kraje.  Obec je  samostatná obec se  sídlem

obecního úřadu, spadá pod okres Frýdek-Místek. Obec se dělí na dvě katastrální

území, a to konkrétně na KÚ Rychaltice a KÚ Sklenov. Dnešní obec Hukvaldy se

skládá z pěti místních částí: Hukvaldy, Horní Sklenov, Dolní Sklenov, Rychaltice a

z části  Krnalovice,  která  vznikla  v  roce  2016  spojením  části  Rychaltic  a  části

sousední obce Fryčovice.

Celé katastrální území obce Hukvaldy hraničí s katastrálním územím sedmi obcí, jde

o  obce  Kozlovice,  Kateřinice,  Fryčovice,  Palkovice  a  města  Příbor,  Kopřivnice  a

v neposlední řadě také okresní město Frýdek Místek. KÚ má rozlohu 2031 ha a leží v

průměrné nadmořské výšce 367 m n. m. Obec se nachází zhruba 30 kilometrů jižně

od krajského města Ostravy. 

Tabulka č.1: Souhrnné informace o obci Hukvaldy.

Typ obce obec

Obec s rozšířenou působností Frýdek-Místek

Pověřený obecní úřad Frýdek-Místek

Pracoviště finančního úřadu Frýdek-Místek

Katastrální pracoviště Frýdek-Místek

Matriční úřad Hukvaldy

Katastrální plocha (ha) 2 031

Počet katastrů 2

Počet částí obce 5

Nadmořská výška (m nad mořem) 367

První písemná zpráva (rok) 1228
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Zdroj: kurzy.cz, 2020

Centrum obce tvoří tzv. Podzámčí a stojí na něm mimo jiné budova obecního úřadu,

kostel sv. Maxmiliána a areál bývalého arcibiskupského zámku. Obcí protéká řeka

Ondřejnice,  která  se  vlévá  do  Odry.  Součástí  obce  je  Obora  Hukvaldy,  jejímž

vlastníkem  je  Biskupství  ostravsko-opavské.  Tato  jedinečná  přírodní  památka  se

nachází  na  území  kolem  hradního  kopce  na  Hukvaldech  a  sahá  až  na  vrchol

Kazničov, jenž se zvedá do výšky 600 m. n. m a tvoří tak její nejvyšší bod. Vytváří

unikátní přírodní prostředí pro stovky druhů živočichů a rostlin, z nichž mnohé jsou

odborníky velmi ceněny.

Hukvaldy jsou poslední čistě lašská obec na rozhraní valašsko-lašském, jíž vévodí

jeden z nejmohutnějších hradů na Moravě, který byl  založen v první polovině 13.

století  za  vlády  krále  Přemysla  Otakara  I.  (1197  –  1230).  Romantická  hradní

zřícenina  hradu  Hukvaldy  je  jednou  z  největších  ve  střední  Evropě  a  třetí

nejrozlehlejší  v  České  republice.  První  zmínka  o  hradu  pochází  z  roku  1285,  v

následujících čtyřech staletích pak rozšířili  olomoučtí  biskupové hrad Hukvaldy na

mohutnou pevnost s pěti dělovými bastiony. Roku 1762 hrad vyhořel a od té doby

postupně chátral.  Hukvaldský hrad je postupně rekonstruován a pečlivě udržován.

Při návštěvě si mohou návštěvníci prohlédnout expozici o historii a stavebním vývoji

hradu, zachovalé místnosti  strážnice či  barokní kapli  sv. Ondřeje nebo posedět v

hradní vinárně. Část paláce byla upravena na rozhlednu.

K procházkám láká i překrásná obora založená v 16. století, v níž prý čerpal inspiraci

pro svou operu „Liška Bystrouška“ i  český hudební  skladatel  a hukvaldský rodák

Leoš  Janáček.  Jedním  z  nejlákavějších  míst  obory  je  bronzová  socha  lišky

Bystroušky. Socha lišky Bystroušky zdobila bludný balvan v oboře Hukvaldy od roku

1959.  Na  pamětní  desce  bylo  napsáno:  „Leoši  Janáčkovi  na  paměť  prvního

provedení  opery  Liška  Bystrouška  na  Hukvaldech  20.  VI.  1959  věnují  myslivci

a lesníci  ostravského  kraje.“  Terčem zlodějů  se  poprvé  stala  už  dva  měsíce  po

instalaci. Nový bronzový odlitek byl na kámen umístěn v roce 1962. I tato socha byla

v květnu 2015 z obory odcizena. Poté byla zhotovena nová bronzová socha, která od

8.  dubna  2016  zdobí  původní  kámen  na  odbočce  k  hradu.  Kopii  sochy,  jejímž

autorem byl  Karel  Vávra,  vytvořil  podle fotografií,  které se podařilo  sesbírat  mezi

lidmi,  sochař  Adam  Krhánek  z Kuřimi.  Nová  liška  opět  láká  k  pohlazení  liščího

ocásku návštěvníky, kteří uvěřili, že dotek jim přinese štěstí a splní všechna přání, na

která právě myslí.
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Obec proslavil hudební skladatel Leoš Janáček (1854 – 1928). Ten se v posledním

roce svého života o svém rodišti vyjádřil slovy: „Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké,

jak by máslo krájel.“

V barokní hradní kapli a na prostranství mezi hradními zdmi se v létě konají koncerty,

od roku 1993 jsou Hukvaldy dějištěm mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovy

Hukvaldy, který se v roce 2018 spojil s festivalem Janáčkův máj v nový Mezinárodní

hudební festival Leoše Janáčka.

Obrázek č. 2: Mapa polohy obce vůči ČR

Zdroj: vlastní zpracování, 2020

Historické souvislosti

Hukvaldy  byly  ještě  do  1.  července  1982  v  lexikonu  obcí  vedeny  pod  jménem

Sklenov.  Hukvaldy  jsou  známy  především  jako  rodiště  světového  hudebního

skladatele Leoše Janáčka, což bylo hlavním důvodem pro změnu názvu obce ze

Sklenova na Hukvaldy.  První zmínka o obci Sklenov je v zakládací listině sousední

obce Kozlovice, na níž je uvedeno: „NIcolaus index de villa Glosseri“ (Mikuláš dědiny

sklenowské).  O  pojmenování  se  soudí,  že  má  původ  v  existenci  skelných  hutí.

Hukvaldský hrad sloužil zejména jako strážní hrad při obchodní cestě z Olomouce do

Krakova. 

Symboly obce

Obrázek č. 3: Symboly obce
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Zdroj: kurzy.cz, 2020 

Znak obce tvoří štít dělený cimbuřovým řezem o pěti stínkách, nahoře stříbrný, dole

červený.  Nahoře  červená  liška  sedící  na  dělící  čáře,  v  levém  horním  rohu

doprovázená  modrou  lyrou,  v  dolní  části  čtyři  stříbrné  kužele.  Vlajka  vychází

z městské znaku. Liška na obou symbolech je připomínkou rodáka Leoše Janáčka.

Toto provedení znaku a vlajky mají Hukvaldy od roku 1993.  
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2. Obyvatelstvo

Demografická situace:

V roce 1910 byl  počet  obyvatel  Hukvald  větší  než dnes,  po  poválečném výkyvu

v roce  1921  vzrůstal  až  k počtu  nad  2100  obyvatel  v třicátých  letech  dvacátého

století.  Během 2.  světové  války  až  do  padesátých  let  dvacátého  století  došlo  k

poklesu  počtu  obyvatel  na  zhruba  2000,  což  bylo  způsobeno  zejména  odsunem

Němců, následně se Hukvaldy díky dosídlovací politice dostaly nad 2100 obyvatel,

což bylo také maximum, po kterém se počet obyvatel dále snižoval až na hranici

kolem 1900 obyvatel v roce 2011. 

Graf č.  1: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Hukvaldy od roku 1910

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Graf č.  2: Vývoj počtu obyvatel obce Hukvaldy v letech 2009 - 2018

Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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Po  roce  2011  dochází  znovu  k růstu  počtu  obyvatel,  který  dosáhl  v roce  2019

hodnotu 2 080 obyvatel. 

Tabulka č. 2: Demografická situace v obci Hukvaldy, stav k 31.12.2019

Celkem Muži Ženy

Počet obyvatel 2 080 1 044 1 036

v tom ve věku (let)

0-14 364 199 165

15-64 1 291 656 635

65 a více 425 189 236

Průměrný věk (let) 42,8 41,5 44,2

Zdroj: csu.cz, 2020

Průměrný věk obyvatel Hukvald v roce 2019 byl 42,8 což znamená, že obec má 

mladší obyvatelstvo i když věková struktura 65 let a více převyšuje počet obyvatel 

v kategorii 0 -14 let. V grafu č. 3 je znázorněna věková struktura obyvatelstva.

Graf č.  3: Věková struktura obyvatel obce Hukvaldy na konci roku 2019

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Statistická data vzdělanostní struktury obyvatelstva za obec jsou k dispozici pouze

z posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, novější data za jednotlivé obce

nejsou v současné chvíli  známé. Vzdělanostní struktura obyvatel byla v roce 2011

sledována  od  15  a  více  let.  Nejpočetnější  byla skupina  obyvatel  se  středním

vzděláním bez maturity, dále obyvatelstvo s úplným středním vzděláním s maturitou,

dále pak obyvatelstvo s úplným středním vzděláním. Srovnání vývoje vzdělanostní
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struktury obyvatel obce bude možné až po dalším sčítání lidu, domů a bytů, které

proběhne v roce 2021.

Pohyb obyvatelstva v obci je závislý zejména na migraci. Z tabulky č. 3 a grafu č. 4 je

patrné,  že k přirozenému  přírůstku  došlo  pouze  v roce  2017,  ve  všech  níže

uvedených  letech  došlo  k přírůstku  obyvatel  díky  migraci,  což  je  také  hlavním

důvodem celkového nárůstu počtu obyvatel v posledních letech. 

Tabulka č. 3: Pohyb obyvatel v obci Hukvaldy od roku 2014 do roku 2019

2015 2016 2017 2018 2019

Živě narození 14 18      33 17 14

Zemřelí 20 25 19 22 35

Přistěhovalí 42 48 37 73 67

Vystěhovalí 26 33 27     53 29

Přírůstek/úbytek

přirozený -6 -7 14 -5 -21

stěhováním 16 15 10 20 38

celkový 10 8 24 15 17

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Graf č.  4: Pohyb obyvatel v obci Hukvaldy od roku 2015 do roku 2019

Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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Sociální situace:

Nejnovější  informace  k národnosti  občanů  za  jednotlivé  obce  jsou  z posledního

sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. Obyvatelstvo v obci Hukvaldy se v roce 2011

řadilo nejvíce k národnosti české, určitá část obyvatel k národnosti moravské. Malé

zastoupení  má v obci  i  Slovenská  a  Polská  menšina,  jeden  obyvatel  uvedl  svoji

národnost jako slezskou. Velký počet obyvatel (378) svoji národnost neuvedlo, jelikož

nešlo o povinný údaj, ale tento jev se v Hukvaldech dá vysvětlit snad i tím, že by se

část těchto obyvatel řadila k národnosti Lašské. Srovnání vývoje národnosti občanů

obce bude možné až po dalším sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce

2021.
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3. Hospodářství

Ekonomická situace:

Podle údajů Českého statistického úřadu se v obci nacházelo k 31. 12. 2019 celkem

428  registrovaných  ekonomických  subjektů,  a  z toho  223  subjektů  se  zjištěnou

aktivitou.  Mezi  podnikatelskými  subjekty  převažuje  činnost  v obchodní  sféře,

průmyslu,  v profesní,  vědecké  a  technické  činnosti  a  díky  turistickému  významu

Hukvald je zde také velké zastoupení podniků zaměřených na ubytování, stravování

a pohostinství. 

Tabulka č. 4: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti, rok 2019

Registrované

podniky

Podniky se zjištěnou

aktivitou

Celkem 428 223

Zemědělství, lesnictví, rybářství 27 14

Průmysl celkem 64 37

Stavebnictví 35 15

Velkoobchod a maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel
98 43

 Doprava a skladování 6 2

Ubytování, stravování a pohostinství 28 20

Informační a komunikační činnosti 3 2

 Peněžnictví a pojišťovnictví 4 1

Činnosti v oblasti nemovitostí 8 6

Profesní, vědecké a technické činnosti 62 37

 Administrativní a podpůrné činnosti 7 3

Veřejná správa a obrana; povinné sociální 

zabezpečení
3 2

 Vzdělávání 8 4

 Zdravotní a sociální péče 9 7

 Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 16 7

 Ostatní činnosti 35 17

Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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Graf  č.  5  poukazuje  na  rozložení  podnikatelských  subjektů  podle  odvětví  v roce

2018, kdy převažovaly podniky ve službách, skoro čtvrtina podniků byla v průmyslu

a stavebnictví a 7 % v zemědělství a lesnictví.

Graf č.  5: Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví  v roce 2018

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

V podnikatelské  činnosti,  která  je  rozdělená  dle  právní  normy,  převažují  fyzické

osoby,  těchto  osob  je  na  území  obce  registrováno  186  se  zjištěnou  aktivitou.

Aktivních právnických osob v obci působí celkem 37, přičemž aktivních obchodních

společností je celkem 27.

Tabulka č. 5: Podnikatelské subjekty podle právní formy, rok 2019

 
Registrované

podniky 

Podniky se zjištěnou

aktivitou

Celkem 428 228

Fyzické osoby 367 186

Fyzické osoby podnikající dle 343 167
Fyzické osoby podnikající dle jiného 16 14
Zemědělští podnikatelé 7 5

Právnické osoby 61 37

Obchodní společnosti 29 27

Akciové společnosti - -

Družstva - -

Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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Co se týká zemědělství, tak v obci Hukvaldy obhospodařuje většinu pozemků firma

Beskyd Agro Palkovice, která má své hlavní sídlo v Palkovicích a také Mléčná farma

se sídlem v Lubině. Pastviny využívají pro odchov masného skotu. 

V rámci  řemesel  a  dalšího  podnikání  působí  v  obci  řada  firem  a  drobných

podnikatelů, kteří poskytují služby jak občanům obce, tak návštěvníkům Hukvald.

Od  roku  2005  v  obci  působí  Hukvaldská  pekárna,  která  peče  tradiční  koláče

lopaťáky. V roce 2015 získal jejich borůvkový lopaťák označení Regionální potravina

a v kategorii  cukrářských výrobků se umístil  na 1.  místě.  Jsou zde dvě prodejny

potravin,  restaurace  a  penzion  U  námořníka  s tradicí  od  roku  1997,  která  bývá

každoročně  zařazována  do  Maurerova  výběru  Grand  Restaurant,  který  hodnotí

nejlepší  restaurace  v Česku.  V místní  části  Dolní  Sklenov  je  Pohostinství  Na

zastávce s mini pivovarem Hukvaldy založeným v roce 2003, který vyrábí hukvaldské

kvasnicové pivo.

V Hukvaldech působí firma Tropic, která provozuje skleníky s exotickými rostlinami a

expozici zajímavé fauny. V Hukvaldech je také prodejna keramiky Zdenica, prodejna

sportovních potřeb a půjčovna kol, Krámek s použitými oděvy a malou fotogalerií.

V rámci služeb v obci působí také dva autoservisy, několik stolařů, firma zajišťující

služby v rámci vody, plynu a elektra, dále kadeřnictví, pedikúra a manikúra a masáže.

Na  Hukvaldech  působí  Hotel  Hukvaldy  s  ubytovací kapacitou  pro  50  osob,  další

ubytovací  kapacity  nabízejí  menší  penziony  U  námořníka,  Roubenka  a  Green.

Ubytování  je  možné také v soukromí.  Ubytovací  kapacity  ve velké míře přispívají

k rozvoji cestovního ruchu na Hukvaldech a okolí.

Trh Práce: 

Nezaměstnanost  v obci  od roku 2009 významně klesla  ze 112 osob na 32 osob

v roce 2018 a následně i v roce 2019. Podíl nezaměstnaných v grafu č. 7 poukazuje

na klesající tendenci v posledních letech.
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Graf č.  6: Vývoj počtu nezaměstnaných osob v obci Hukvaldy

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Graf č.  7: Podíl nezaměstnaných osob v % od roku 2014 do roku 2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

6,1

4,2 4,4

3
2,5 2,5

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Tabulka č. 6: Nezaměstnanost v obci Hukvaldy v roce 2019

Uchazeči o zaměstnání v
evidenci

úřadu práce

Podíl
nezaměstnaných

osob (v %) 

Pracovní
místa v
evidenci

úřadu prácecelkem ženy celkem ženy

32 10 2,47 1,58 2
Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Sama obec  vytváří  pracovní  místa  při  údržbě  veřejných  prostranství,  zeleně,  při

provozu parkoviště a při administraci úřadu a další institucí zřizovaných obcí.
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Cestovní ruch:

Jak již bylo řečeno, hlavní dominantou, která láká velký počet turistů do Hukvald je

samotná  hradní  zřícenina,  která  je  největší  svého  druhu  na  Moravě  a  fakt,  že

hukvaldských rodákem byl Leoš Janáček, díky čemuž se v Hukvaldech koná několik

kulturních  akcí,  spojených především s hudbou a divadlem.  Za zmínku také stojí

obora  v Hukvaldech,  která  je  otevřena  celoročně  či  naučná  stezka  a  Janáčkův

chodníček  u  Hukvald  nebo  rovnou  rodný  dům  tohoto  významného  skladatele.

Hukvaldy  leží  v podhůří  Beskyd  a  jsou  od  východu  lemovány  malebnými

Palkovickými hůrkami. Za zmínku stojí i zajímavé obce v okolí jako například rodiště

Sigmunda Freunda – Příbor či historické město Štramberk. 

Obrázek č. 4: Zřícenina hradu Hukvaldy

Zdroj: www.hukvaldy.cz, 1.11.2020
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4. Infrastruktura

Technická infrastruktura:

Vodovod

V obci Hukvaldy je vybudován veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava

a.s. - oblast Frýdek-Místek. Vodovod je součástí skupinového vodovodu Hukvaldy -

Sklenov - Rychaltice - Fryčovice, který byl postupně realizován od roku 1946 až do

poloviny šedesátých let. Do provozu byl uveden v roce 1948. Zdrojem pitné vody je

přivaděč OOV DN 500 Chlebovice – Hájov. Dříve byla obec zásobená pitnou vodou z

vlastních zdrojů, které jsou dnes mimo provoz.

Kanalizační síť

Podstatná část obce má vybudovanou kanalizaci – obec má za sebou první etapu

vybudované  kanalizace  v celkovém  rozsahu  14  km  kanalizačních  stok  a  400

kanalizačních  přípojek.  V  současnosti  se  připravuje  projektová  dokumentace  na

rozšíření kanalizace na dalších 7 km.

Nově byl vybudován kanalizační řad v Krnalovicích o délce 1,4 km a ke hřbitovu v

Rychalticích o délce 456 m.

Síť se napojí na splaškovou kanalizaci obce Fryčovice a likvidace odpadních vod je

navržena na ČOV města Brušperk.  Stávající  kanalizační  stoky budou ve výhledu

využity k odvedení dešťových vod do recipientu.

Energetika

Hlavním přívodním vedením el. energie do obce zůstává vedení vysokého napětí 22

kV,  linka č.  54.  Systém stávajících  dvanácti  distribučních trafostanic  zásobujících

zastavěné území postačuje svým rozmístěním pro zásobení zastavěného území i

zastavitelných ploch elektrickou energií.

Veřejné osvětlení

Obec  Hukvaldy,  je  zásobována  elektrickou  energií  z  rozvodné  soustavy  22  kV,

odbočkou z hlavní linky VN (vysoké napětí) 05 mezi TS 110/22 kV Lískovec – Příbor.

Tato odbočka je provedena v dimenzi 3 x 120 AlFe na betonových a příhradových

podpěrných  bodech.  Na  uvedenou  odbočku  VN  05  je  v  Hukvaldech  vzdušnými

přípojkami napojeno 12 distribučních trafostanic s celkovým výkonem 2 590 kVA.
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Plynofikace

Do místní plynovodní sítě, která je provedena jako středotlaká, v tlakové úrovni do

0,3 Mpa, dodávají zemní plyn obě uvedené regulační stanice, které jsou vzájemné

propojeny  středotlakým  plynovodem  DN150/100  z  ocelových  trubek.  Z rozvodné

stanice  Kozlovice  je  páteřním středotlakým plynovodem DN 250 napojena místní

plynovodní síť v obci Kozlovice. 65 Na území Hukvaldy je z místní sítě napojeno cca

450 bytů v RD a BD, včetně převážné část vybavenosti a podnikatelských aktivit.

Zemní plyn se využívá pro vaření a zejména pro vytápění.

Zásobování teplem

Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s 

individuálním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotelnami pro 

objekty vybavenosti. Významnější tepelné zdroje v území jsou kotelny Základní 

školy, Obecního úřadu, MŠ, bytového domu a kotelny objektů obchodů a restaurací. 

Tepelná energie je zajišťována především spalováním plynu. Vytápění elektrickou 

energií je dále rozšířeno pro cca 30 bytů. 

Přenos informací

Telefonní  účastníci  ve  správním území  obce  Hukvaldy  jsou  napojeni  na  digitální

ústřednu Hukvaldy prostřednictvím účastnické přístupové sítě (ÚPS), včetně rezervy

pro další zákaznická napojení. Tato ústředna, jako základní prvek telekomunikační

sítě  je  napojena  na  řídící  digitální  hostitelskou  ústřednu  (HOST)  Frýdek-Místek

prostřednictvím dálkové přenosové optické sítě a.s.  Telefónica O2. Územím obce

Hukvaldy prochází optické kabely dálkové přenosové sítě ve správě a.s. Telefónica

02, Českých radiokomunikací, Sitel, Self Servis, GTS Novera, RWE Transgas Net,

ČEZ Net a Telia Sonera. 

Obecní integrovaný informační systém (OIIS) je tedy systém, který poskytuje přístup

k internetu, vysílání kabelové televize a systému rychlého varování obyvatelstva. Na

webových stránkách www.hukvaldy.eu jsou zveřejňovány informace z OÚ i z dění v

obci,  zájemci  se  mohou  zaregistrovat  do  systému  rozesílání  zpráv  na  e-mail  a

prostřednictvím SMS zpráv.

Obec využívá Geografický informační  systém – AME server pro potřeby OÚ, pro

občany je dostupná aplikace ObčanServer. Pro potřeby informování o platném znění

zákonů je využíván právní informační systém Codexis.
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Nakládání s odpady

Obec má zajištěný pravidelný svoz komunálního a tříděného odpadu,  které sváží

Frýdecká skládka a.  s.   dle  harmonogramu.  Popelnice  jsou umístěny u každého

domu, kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, sklo) jsou rozmístěny na celkem 15

stanovištích. V obci se sbírá také textil  (4 ks nádob), plechovky a drobné kovové

předměty (4 ks nádob) a použitý jedlý olej (5 ks nádob), biologicky rozložitelný odpad

(2 velkoobjemové kontejnery, které se vyvážejí po naplněnosti). Dvakrát ročně obec

ve  spolupráci  s  Frýdeckou  skládkou  a.  s.  zajišťuje  sběr  nebezpečného,

velkoobjemového odpadu. Na obecním úřadě lze odevzdat vyřazená elektrozařízení

z domácností. Na území obce jsou k dispozici také místo pro sběr větví, které obec

nechává podle potřeby štěpkovat. V rámci dotace získali občané a majitelé chat do

pronájmu kompostéry, které mohou využívat na svých zahradách a u svých domů,

přičemž bylo rozdáno cca 750 kompostérů. V roce 2020 byl vybudován sběrný dvůr v

areálu Rychaltického dvora, na který obec získala dotaci na výstavbu. V provozu

bude po kolaudaci od roku 2021.

Dopravní infrastruktura a místní komunikace

Hukvaldy prochází významná silnice I/48. Jedná se o silnici I. třídy, která je historicky

částí někdejší císařské silnice z Olomouce do Lvova. Jedná se o jednu z páteřních

silnic  Moravskoslezského  kraje.  Místním  umožňuje  dobré  dopravní  spojení  do

okresního města Frýdku-Místku nebo do města Příbor.  Další významnou komunikací

v obci je Silnice II/486, která je kolmá na silnici I/48 a vede z Krmelína do Kopřivnice. 

Tabulka č. 7: Intenzita dopravy na silnici I/48 (roční průměr, vozidel/den) za rok 2016

Typ vozidel

Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy 12 106

Lehká nákladní vozidla (do 3,5 t) 1 556

Těžká motorová vozidla 4 059

Autobusy 108

Traktory 8

Jednostopá motorová vozidla 73

Všechna motorová vozidla celkem 16 238

Cyklisté 16

zdroj: Ředitelství silnic a dálnic, 2020
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Intenzita dopravy na silnici II/486 je prakticky neporovnatelná se silnicí I/48, která je

doslova dopravní tepnou procházející Hukvaldami. 

Od roku 2015 zajišťuje pro seniory (např. k lékaři, na úřad) dopravu Ing. Lubomír

Piskoř z Dolního Sklenova.

Pro  parkování  osobních  automobilů návštěvníků  občanské  vybavenosti  a

sportovišť je v obci vybudováno na několika účelově zřízených plochách cca 180

stání. Do výčtu nejsou zahrnuty parkovací kapacity malého rozsahu, parkoviště pro

zaměstnance  uvnitř  výrobních  a  podnikatelských  areálů  a  parkovací  místa,  která

nejsou  řádně  vyznačena  dopravním  značením  (např.  tolerované  parkování  na

jízdních  pruzích  apod.).  Ostatní  plochy  pro  parkování  nákladních  a  speciálních

vozidel  jsou  realizovány  v  rámci  výrobních  a  podnikatelských  areálů.  V  centru

Hukvaldy  jsou  pro  návštěvníky  zřízena  dvě  parkoviště,  obecní  a  biskupské  s

kapacitou 300 automobilů.

Hromadná doprava osob: 

Hromadná  doprava  osob  je  provozována  pravidelnou  příměstskou  autobusovou

dopravou, kterou t.č. zajišťuje Veolia Transport Morava, a.s., ČSAD Frýdek-Místek,

a.  s.,  a  ČSAD  Vsetín,  a.s.  Obcí  prochází  hned  9  autobusových  jízdních  řádů,

nejvýznamnější je zejména MHD linka č. 305 vedoucí do Frýdku-Místku, jedná se o

MHD tohoto okresního města, ale čipovou kartu na využívání této MHD mohou získat

i obyvatelé Hukvald. Železnice obcí neprochází. 

Pěší doprava: 

Součástí  komunikační  sítě  jsou  i  komunikace  pro  chodce.  V  zastavěném  území

Hukvald je vybudován jednostranný chodník podél silnice II/486 v úseku od mostu

přes Ondřejnici ke křižovatce se silnicí III/4861 a v centrální části obce. V ostatních

případech  chodci  využívají  zpevněné  i  nezpevněné  části  krajnic  podél  silnic,

místních, resp. účelových komunikací, případně stezky pro pěší. 

Turistické trasy: 

žlutá (Hukvaldy – Měrkovice – Tichá – Frenštát pod Radhoštěm). Trasa je

vedena od hotelu Hukvaldy jižním směrem na Měrkovice. 
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zelená (Hukvaldy  –  Pod  Babí  horou).  Trasa  je  vedena  od  hotelu  Hukvaldy

směrem na Babí horu. 

modrá (Štramberk  –  Kopřivnice  –  Lubina  –  Hukvaldy  –  Frýdek-Místek).

Územím je vedena podél silnic III/4863, II/486 a III/4861 a pokračuje

dále směrem na Babí horu. červená Místní okružní trasa kolem hradu

Hukvaldy, vedená souběžně s naučnou stezkou „Hradní vrch“. 

Řešeným územím dále prochází dvě naučné stezky: 

Hradní vrch: okružní naučná stezka, dlouhá 2 km. Vede z hukvaldského náměstí

přes oborní bránu ke zřícenině hradu a lesním chodníčkem zpět k bráně. 

Janáčkův chodníček: naučná stezka, která ukazuje návštěvníkovi přírodu, historii a

památky  okolí  Hukvald.  Vede  po  žluté  značce  oborou  k  bývalé  Myslivně  a  dále

pokračuje směrem na Kozlovice.

Cyklistický provoz

Pro cyklistický provoz jsou v obci využívány všechny komunikace. Pro cykloturistiku

jsou v řešeném území vyznačeny následující cyklotrasy: 

č. 502 (Starý Jičín,  rozc.  – Nový Jičín – Kopřivnice – Horní  Sklenov ,rozc.)

Regionální  trasa  je  vedena  západní  částí  řešeného území  po silnici

III/4863 a je ukončena v Horním Sklenově. 

č. 6001 (Příbor – Mniší – Hukvaldy) Místní cyklotrasa vedená po silnici II/486 a

ukončena poblíž hotelu Hukvaldy. 

č. 6006 (Olešná – Palkovice – Hukvaldy – Brušperk – Olešná) Místní cyklotrasa,

je vedena po silnici III/4861 od Kozlovic, prochází přes centrum obce a

pokračuje po silnici II/486 směrem na Brušperk.

Obrázek č. 5: Mapa s turistickými a cyklistickými trasami v Hukvaldech a okolí
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Zdroj: Mapy.cz, 2020

5. Vybavenost

Bydlení

Nejstarší zástavba v době svého vzniku byla kolem cest, poblíž vodního toku, a to po

obou stranách – jedná se o typ dlouhé francké vsi. Domy byly dřevěné. Následovala

výstavba,  kterou  tvořily  rodinné  statky  s obytnými  a  hospodářskými  budovami  a

zahradami s ovocnými stromy. Zahrady obklopovala pole. Ve 2. polovině 20. století

došlo k další výstavbě rodinných domů, přičemž se dochovalo jen málo původních

staveb. Výstavba nových rodinných domů probíhá průběžně po celou dobu. Od roku

1989 jich bylo postaveno 98.

Zástavba  obce  vytváří  několik  poměrně  kompaktních  celků  podél  vodního  toku

Ondřejnice,  která protéká územím obce od jihu k severu a další  souvislá  obytná

zástavba je situována v jižní části území kolem místních komunikací. 

Rodinné domy,  usedlosti  a  občanská vybavenost  jsou stavby převážně jedno až

dvoupodlažní  s  podkrovím.  U  staveb  rodinné  rekreace  převládají  jednopodlažní

objekty s podkrovím. 

V  k.  ú.  Sklenov  je  několik  památkově  chráněných  staveb  –  filiální  kostel  sv.

Maxmiliána  s  areálem,  areál  bývalého  zámečku,  budova  školy,  bývalý  panský

pivovar, několik domů a chalup, větrný mlýn. V k. ú. Rychaltice je to farní kostel sv.

Mikuláše. V severovýchodní části území je místní část Krnalovice, která je odtržena

od souvislé zástavby obce a je tvořena několika rodinnými domy. 

Nejvýznamnější  dominantou  obce  je  areál  zříceniny  hradu  Hukvaldy,  který  je

situován v jihovýchodní části území obce v k. ú. Sklenov. Kolem hradního kopce na

Hukvaldech se nachází jedinečná přírodní památka – obora Hukvaldy - sahající až

na vrchol Kazničov, jenž se zvedá do výšky 600 m n.m. a tvoří tak její nejvyšší bod.

Obora tvoří nedílnou součást krajiny kolem hradu Hukvaldy a je cílem mnoha výletů.

Vytváří unikátní přírodní prostředí pro stovky druhů živočichů a rostlin, z nichž mnohé

jsou odborníky velmi ceněny.
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Dle výsledků Sčítání  lidu,  domů a bytů v roce 2011 se v Hukvaldech nacházelo

celkem 616 domů, z toho 595 rodinných domů. V obci bylo 10 bytových domů a 11

ostatních  budov.  Bližší  srovnání  počtu  domů a  bytů  bude až  po roce 2021,  kdy

proběhne nové sčítání lidu, domů a bytů.

Počet  dokončených  bytů  v  obci  je  v přepočtu  na  1000  obyvatel  ve  srovnání

s Moravskoslezským krajem a ČR o mnoho vyšší, jak je patrno z tabulky č. 8.  Je to

dáno především vhodnou polohou v blízkosti Ostravy a příjemnou krajinou v okolí. 

Tabulka č. 8: Vývoj bytové výstavby v obci Hukvaldy v období 2009–2018

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet dokončených 

bytů v Hukvaldech
8 5 8 7 8 6 8 5 6 13

Počet dokončených 

bytů v přepočtu na 

1000 obyvatel v kraji

2,52 2,43 2,16 2,11 1,97 1,6 1,8 1,73 1,87 2,12

Počet dokončených 

bytů v přepočtu na 

1000 obyvatel v ČR

3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 2,27 2,38 2,58 2,69 3,18

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Zastavěné území  je  využito  převážně jako smíšené obytné,  tzn.  rodinné domy a

zemědělské usedlosti jsou promíseny s objekty občanského vybavení a služeb.

V roce 2018 bylo zkolaudováno 13 nových rodinných domků a objektů, z toho 9 v

místní  části  Dolní  Sklenov,  1  v  místní  části  Krnalovice,  1  na  Hukvaldech,  2  v

Rychalticích a 1 na Horním Sklenově.

Služby

Během  sezóny  je  otevřena  cukrárna  U  lišky  Bystroušky.  Celoročně  pak  četné

restaurace, pohostinství a stánky s občerstvením. Například Restaurace a penzion U

námořníka s tradicí od roku 1997 bývá každoročně zařazována do Maurerova výběru

Grand Restaurant, který hodnotí nejlepší restaurace v Česku. V místní části Dolní

Sklenov je Pohostinství Na zastávce s minipivovarem Hukvaldy založeným v roce

2003, který vyrábí hukvaldské kvasnicové pivo. V rámci služeb v obci působí dva

autoservisy, několik stolařů, firma zajišťující služby v rámci vody, plynu a elektra, dále

kadeřnictví,  pedikúra  a  manikúra  a  masáže.  V  obci  funguje  pošta  a  zdravotní
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středisko s ordinací praktického, dětského a zubního lékaře a lékárnou. Je tu také

ordinace veterináře. V Hukvaldech působí Hotel Hukvaldy s ubytovací kapacitou pro

50 osob, další ubytovací kapacity nabízejí menší penziony U námořníka, Roubenka a

Green a Ráj na zemi. Ubytování je možné také v soukromí. Ubytovací kapacity ve

velké míře přispívají k rozvoji cestovního ruchu na Hukvaldech a okolí. 

Budova Obecního úřadu je historická a stojí na tzv. Podzámčí v centru obce. Byla

zrekonstruována v roce 2007. V budově jsou kanceláře a obřadní síň.

V Rychalticích na pozemcích farnosti Rychaltice byla v roce 2010 zrekonstruována

zchátralá stodola, která se tak proměnila ve Společenské centrum, které je určeno

zejména mládeži a rodinám s dětmi.

V Rychalticích a na Hukvaldech jsou dvě hasičské zbrojnice, o jejichž stav se obec

pečlivě stará.

Zpravodaj a publikace vydané obcí

Obec Hukvaldy již od roku 1991 vydává Hukvaldský občasník, který vychází v tištěné

podobě  4x  ročně  a  je  zdarma  distribuován  do  všech  domácností.  Zpravodaj  se

umístil  na  3.  místě  v  soutěži  o  nejlepší  obecní  zpravodaj  roku 2018 v  katergorii

obecních zpravodajů.

V roce 2016 obec Hukvaldy společně s dědici Jana Václava Sládka připravila vydání

závěrečného dílu trilogie vzpomínek Jana Václava Sládka nazvaného Hukvaldská

štafeta (předchozí díly Hukvaldské miniatury a Hukvaldské siluety) a nyní připravuje s

podporou  Moravskoslezského  kraje  vydání  další  knihy  u  příležitosti  110.  výročí

narození  umělce pod názvem „Hukvaldské obrazy Jana Václava Sládka“.  V roce

2018   obec  vydala  opět  za  podpory  Moravskoslezského  kraje  knihu  obrazů

akademického malíře  Antonína Kroče s  názvem "Antonín Kroča – malíř  života  a

duše"  a  v  roce  2019  u  příležitosti  100  let  založení  Československa  mimořádný

občasník "100 let na Hukvaldech. Každoročně je vydáván obecní kalendář s různou

tématikou, který dostává každá domácnost zdarma.

Obec  Hukvaldy  má  obecní  kroniku,  která  byla  založena  v roce  1898  tehdejším

starostou, rolníkem Janem Smolíkem z Dolního Sklenova, do roku 2019 byla vedena

kronikářkou  paní  Karlou  Klečkovou,  od  roku  2020  má  novou  kronikářku  Mgr.

Michaelu  Hrčkovou.  Své  kroniky  vedou  také  obecní  spolky  (např.  Kronika  KČT,

Kronika  Klubu  seniorů,  Kronika  Sboru  dobrovolných  hasičů,  Kronika  souboru

lidových písní a tanců Lašan), farnosti (Rychaltice od roku 1901, Hukvaldy od roku
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1911) a základní škola (kromě kroniky škola připravuje také foto knihu za každý rok).

Knihovna

V roce 1995 došlo ke sloučení Hukvaldské a Rychaltické knihovny v jednu a byly pro

ni upraveny prostory bývalé kotelny v základní škole. Z počátku knihovna fungovala

jako zařízení obce. Od vzniku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská

škola Leoše Janáčka v Hukvaldech v roce 2001 je její součástí. Mezi knihovnou a

školou je tedy úzká spolupráce. Nabízí program ve formě besed a čtenářských dílen

žákům  základní  školy  i  dětem  v mateřské  školce.  Spolupracuje  na  organizaci

zážitkové noci s tvůrčími a čtenářskými aktivitami. Knihovna je zapojena do projektu

Knížka  pro  prvňáčka.  Pro  rodiče  a  děti,  které  ještě  nechodí  do  školky,  pořádá

hudební  a  čtenářské  lekce.  Senioři  mohou  do  knihovny  docházet  na  přednášky

z Virtuální  univerzity  třetího  věku.  Skupinka  studentů  seniorů  má  za  sebou  čtyři

semestry a stále se rozšiřuje. Knihovna pořádá tematické přednášky např. o konopí,

esenciálních olejích nebo cestování, zájemci si mohli také vyzkoušet pletení z pedigu

nebo výrobu mýdel. Knihovna má 9 122 svazků a 200 registrovaných čtenářů.

Celkovou vybavenost obce shrnuje tabulka č. 9. 

Tabulka č. 9: Vybavenost obce Hukvaldy, rok 2019

Zdroj: Obec Hukvaldy, 2019
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Školství a vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy sdružuje základní školu,

mateřskou školu, školní jídelnu, školní družinu, školní klub, společenský sál a obecní

knihovnu.  Budova  školy  byla  postavena  v roce  1980.  Školu  navštěvují  žáci

z Hukvald, Horního Sklenova, Dolního Sklenova, Rychaltic a Krnalovic.

Ve školním roce 2018/2019 bylo k 30. 9. 2018 ve škole zapsáno 198 žáků (z toho 8

žáků se vzdělávalo v zahraničí - §38 školského zákona), v mateřské škole 80 dětí

(jedno dítě bylo vzděláváno podle § 41 školského zákona – individuální vzdělávání).

Ve školní  družině bylo  zapsáno 60 dětí  a ve školním klubu 74 dětí.  Škola velmi

intenzivně  podporuje  vzdělávání  ve  všech  směrech,  podporuje  čtenářskou  a

matematickou  gramotnost,  enviromentální  vzdělávání  a  v neposlední  řadě  také

rozvoje technických dovedností žáků na 2. st. ZŠ. Součástí školy je školní klub, který

sdružuje kroužky, do kterých se mohou žáci zapojit.  Jsou to kroužky: myslivecký,

turistický,  floorbal,  volejbal,  tenis,  folklorní  Lašánek,  francouzština,  logopedie,

pěvecký sbor, keramika, mediální výchova, programování a lodní modelář. Žáci školy

se  podílejí  také  na  akcích  v rámci  obce  (např.  vítání  občánků,  kladení  věnců,

rozsvěcení vánočního stromu, atd.) 

Základní  škola  a  Mateřská  škola  Leoše  Janáčka  Hukvaldy,  p.  o.,  je  výrazně

komunitní školou a jako taková se zapojuje do projektů financovaných MŠMT a EU

na zlepšení kvality ve vzdělávání. Za školní rok 207/2018 a 2019/2020 získala škola

certifikát společnosti SCIO „Pečujeme o vzdělání“. ZŠ se také velmi aktivně věnuje

rozvoji své činnosti v rámci rozvojových programů, např. ZAME GRANT 2018, Rozvoj

komunitní školy Hukvaldy III, Světová škola, apod.

V rámci právního subjektu provozuje v doplňkové činnosti společenský sál, obecní

knihovnu,  vaření  pro  cizí  strávníky  a  pronájem prostor  školy.  Společenský sál  je

pravidelně  využíván  vedením  obce,  složkami  obce  i  cizími  subjekty  k  pořádání

různých akcí, a to většinou o víkendech a volných dnech, což je pro zaměstnance,

kteří se na doplňkové činnosti v rámci DPP a DPČ podílejí, hodně náročné. Pro školu

jsou  však  tyto  akce  její  nejlepší  prezentací  na  veřejnosti.  Návštěvníci  nezřídka

procházejí  její  prostory,  a  mají  tak  možnost  seznámit  se  s  výchovně  vzdělávací

činností a s aktivitami, jež vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků.
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Obecní knihovna je otevřena 2 x týdně, a to časově tak, aby ji mohly navštěvovat děti

po ukončení výuky. Pracovnice obecní knihovny organizuje univerzitu třetího věku,

besedy,  přednášky,  workshopy a další  akce pro  občany obce,  učitele  i  žáky.  Ke

zlepšení provozu obecní knihovny jsou využívány granty a dotace.

Obrázek č. 6: Základní a mateřská škola Hukvaldy

Zdroj: webové stránky ZŠ Hukvaldy, 2020

Zdravotnictví

V obci se nachází ordinace praktického lékaře, která je otevřena každý všední den,

stejně jako ordinace pro děti a dorost. V obci se nachází i zubní lékař, který ordinuje

v pondělí, středu a pátek. Dále se zde nachází i lékárna či veterinář. 

V roce 2002 byla dokončena stavba Domu s pečovatelskou službou, kde se nachází

24 bytů  pro  seniory.  V  roce 2011 byla  pro  jeho obyvatele  vybudována venkovní

pergola a v roce 2014 proběhla výměna vstupních dveří. V roce 2016 v něm došlo

k výměně venkovních i vnitřních zvonků, čímž se zvýšila bezpečnost obyvatel DPS.

Kultura

Nový rok začíná Novoročním výstupem na Kubánkov pod hlavičkou KČT Hukvaldy,

který se koná ve spolupráci s KČT Palkovice a Fryčovice. Počátkem ledna začíná

bohatá plesová sezóna v režii  místních spolků. Myslivecké sdružení pořádá velmi

oblíbený Myslivecký ples, SDH Hukvaldy Hasičský ples, SDH Rychaltice Pochování

basy,  jemuž  předchází  masopustní  průvod  masek  v  doprovodu  dechové  hudby

rovněž v režii rychaltických hasičů. Unie rodičů pořádá Karnevalový rej pro dospělé,

jehož výtěžek je každoročně věnován žákům místní školy. Mateřská škola pořádá

Maškarní karneval pro děti s klaunem a soutěžemi. U příležitosti výročí ukončení II.
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světové  války  se  koná  kladení  věnců  u  pomníku  padlých  v  Hukvaldech  a  v

Rychalticích a většinou také lampionový průvod.

Místní spolky a občané pořádají stavění a kácení „májky“,  které probíhá hned na

několika místech. Následuje pravidelný Mejdan za školou, který pro děti pořádá Unie

rodičů. Již tradičně se akce koná ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem

Frýdek-Místek, který v tutéž dobu pořádá ve škole výstavu loveckých trofejí, kde jsou

vystavovány trofeje lovné zvěře, jelenů, daňků, muflonů, srnců, jelenců běloocasých,

divokých prasat, lišek a jezevců z okolních honiteb. Součástí této výstavy jsou práce

dětí místní základní školy, fotografie myslivců a jiné aktivity spojené s přírodou (např.

v rámci lesní pedagogiky).

Členové SDH Rychaltice organizují Dětský den v Rychalticích s ukázkou hasičské

techniky a soutěžemi  a také letní  večer  s  hudbou a tombolou.  V nově připojené

místní  části  Krnalovice  působí  spolek  Krnalovice  o.  s.,  které  na  tamní  louce

každoročně pořádá prázdninový Den dětí.

O prázdninách se koná také zahradní dožínková slavnost u společenského centra

farnosti v Rychalticích. Obec Hukvaldy pořádá v areálu Hospůdky na koupališti Den

obce,  každoročně  je  spolupořadatelem Mezinárodního  hudebního  festivalu  Leoše

Janáčka, který navazuje na umělecký odkaz hukvaldského rodáka Leoše Janáčka a

který se koná se již od roku 1993 za účasti mnoha významných umělců z Čech i ze

světa a podporuje mladé umělce z celého regionu. Festival pořádá Janáčkův máj ve

spoluprací  s  obcí  Hukvaldy,  Statutárním  městem  Ostrava  a  Moravskloslezským

krajem.

Období adventu zpříjemňuje oblíbené Rozsvěcení vánočního stromu, které probíhá

zároveň v Hukvaldech a v Rychalticích a jeho účastníci se pak sejdou na Vánoční

akademii  žáků v místní škole,  kde si  mohou kromě kulturního programu zakoupit

rukodělné  výrobky  místních  žáků.  V  tomto  období  se  také  konají  v  kostele  v

Rychalticích adventní koncerty.

V Horním Sklenově se v adventním období pravidelně koná Vánoční jarmark pro

dobrou věc, který pořádá Spolek nezávislých vesnických žen za pomoci Sdružení

rodičů a přátel školy. Výtěžek darují spravedlivě dětem místní školy, malým hasičům

obou sborů, skautům a dětskému oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku. V neděli

nejblíže svátku sv.  Ondřeje se v Hukvaldech a na Hradě Hukvaldy koná tradiční

Ondřejská pouť, přátelské setkání u vařonky a hukvaldských preclíků s tradicí již před

rokem 1989.
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Provozovatelem Hradu Hukvaldy je Muzeum Beskyd Frýdek-Místek p. o. Každoročně

je připravován bohatý program, který láká návštěvníky (čarodějnice na hradě, rytířské

slavnosti, dobývání hradu, sokolníci na hradě, koncerty a divadelní představení).

 V obci  žije  a  tvoří  akademický  malíř  Antonín  Kroča,  jehož  dílo  je  zastoupeno

v mnoha  významných  galeriích  po  celém  Česku,  v  zahraničí  a  v soukromých

sbírkách. Významným rodákem byl také malíř Jan Václav Sládek, jehož tvorbu do

značné  míry  inspirovaly  skladby  světově  uznávaného  hukvaldského  rodáka,

hudebního skladatele Leoše Janáčka. Malíř Ivo Ševčík, který se věnuje esoterické

malbě, rovněž žije a tvoří na Hukvaldech.

Obrázek č. 7: Jeviště na hradu Hukvaldy. 

Zdroj: Wikipedia, 2020

Obrázek č. 8: Janáčkovy Hukvaldy

Zdroj: Beskydský portál, 2020
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V  obci  se  nachází  tyto  prohlášené  kulturní  památky evidované  v  Ústředním

seznamu kulturních památek České republiky:

Pivovar

Arcibiskupský pivovar založen na Hukvaldech v roce 1567 olomouckým biskupem

Vilémem Prusinovským. Z areálu pivovaru se sladovnou zůstala jen kamenná stavba

původního  pivovaru  přestavěná  na  sýpku  bez  sloupů  dříve  zastřešeného

renesančního schodiště.

Kostel sv. Maxmiliána 

Zděný pozdně barokní kostel z let 1760-1769 situovaný v podhradí hradu Hukvaldy.

Prostředí kostela doplňují drobné sochařské památky z 18. století.

Areál hradu Hukvaldy

Areál rozsáhlého hradu situovaný na tzv. Hradním kopci nad obcí. Hrad založen na

konci 13. století, výrazně zasažen požárem v r. 1762. Na úbočí kopce se rozkládá

chráněná obora ohrazená kamennou zdí se vstupní branou.

Obrázek č. 9: Hrad Hukvaldy 

Zdroj: Národní památkový ústav, 2020

Zámek

Byl postaven jako vrchnostenský úřad a následně přebudován na letní arcibiskupské

sídlo, nyní ve vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského. Byl zbudován po polovině

30



18. století a dále upravován během 19. století, především v 50. letech. Areál sestává

z budovy zámku, domu č. p. 81 a z přírodně-krajinářského parku.

Rodný dům Leoše Janáčka - Škola s pamětní deskou

Zděná patrová budova školy postavená v r.  1877 na základech požárem zničené

školní budovy, v níž se r. 1854 narodil L. Janáček. Na průčelí objektu byla v r. 1926

osazena pamětní deska od sochaře A. Handzela s bronzovým reliéfem busty Leoše.

Janáčka.

Památník Leoše Janáčka 

Zděný omítaný přízemní dům z poč. 20. století obklopený zahradou, postavený na

základech starší stavby a v r. 1928 zvýšený nad jihozápadním traktem. V domě v

závěru svého života pobýval světoznámý skladatel Leoš Janáček.

Venkovský dům č.p. 64

Zděný  venkovský  dům  trojdílné  dispozice,  završený  sedlovou  střechou  s

polovalbami. Hodnotná lidová architektura z roku 1725, upravovaná v 19. a ve 20.

století. Součást původní zástavby obce.

Venkovský dům č.p. 46

Zděný venkovský klasicistní dům postavený v roce 1827. Doklad původní zástavby

obce.

Venkovský dům č.p. 52

Zděný přízemní venkovský dům završený valbovou mansardovou střechou. Kvalitní

zlidovělá  architektura  ze  začátku  19.  století.  Vstup  do  objektu  byl  osazen

renesančním portálem datovaným do r. 1537, pocházejícím z hukvaldského hradu.

Venkovský dům č.ev. 113

Roubený  venkovský  dům  trojdílné  dispozice  završený  sedlovou  střechou  s

podlomenicí.  Lidová  architektura  z  roku  1783,  upravená  v  1.  třetině  19.  století.

Doklad původní zástavby obce. Tento dřevěný dům obec v roce 2018 koupila a v

současnosti probíhá postupně rekonstrukce a je zde plánováno zřízení muzea. 

Kostel sv. Mikuláše 

Zděný  barokní  jednolodní  venkovský  kostel  s  pravoúhlým presbytářem,  sedlovou

střechou a věží vystupující z roviny vstupního průčelí. Objekt nechal v letech 1726 -

1729 postavit olomoucký biskup Wolfgang Hannibal von Schrattenbach.
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Větrný mlýn 

Větrný mlýn holandského typu postaven na počátku 19. století. Stavba se zděným

omítaným pláštěm na kruhovém půdorysu má jehlancovou střechu krytou šindelem.

Objekt bez technického zařízení a lopatek slouží k rekreačním účelům.

Spolková činnost v     obci   

TJ Sokol Hukvaldy 

Tělovýchovná jednota Sokol v Hukvaldech byla založená roku 1919, má v současné

době čtyři složky: fotbal, tenis, Klub českých turistů a Asociace sportů pro všechny

(ASPV).  Celkem TJ  Sokol  sdružuje  310 členů  a  významnou měrou se  podílí  na

sportovním životě  v  obci  pořádáním sportovních  akcí  a  také  společenském dění

pořádáním plesů – Sokolský ples, Turistický večírek, Mikulášský večírek.

KČT je velmi aktivní členská základna s cca 130 členy a pravidelně pořádá lyžařské,

cyklistické či pěší výlety a akce po celé republice, ale i do zahraničí. Mimoto pořádá i

společenské  večírky.  Také  pořádají  již  tradiční  každoroční  výšlapy  po  okolních

vrších, jak již bylo zmíněno v předešlé pod kapitole,

Futsalový tým Růžové tlapičky

Tento futsalový tým provozovaný v obci byl založen roku 2006, hraje v netradičních

růžových dresech, díky kterým vynikají. Sportovně se týmu taky poměrně daří „A“

tým hraje futsalovou divizní soutěž a „B“ tým hájí barvy klubu v okresním přeboru. 

SDH Rychaltice

Jedná se o sbor dobrovolných hasičů, který provozuje i  hasičský sport pro děti  a

mládež. Pravidelně se účastní hasičských soutěží v okolí.

SDH Hukvaldy

Tento sbor byl založen v roce 1887 a patří k nejstarším sborům v okrese. Od roku

2007  funguje  při  SHD  Hukvaldy  tým mladých  hasičů,  kteří  se  účastní  například

soutěží v rámci Beskydské ligy. Aktivní je rovněž dětský tým.

Běžecký spolek Hukvaldy

Běžecký spolek Hukvaldy vznikl z iniciativy milovníků běhu a nadšenců sportu jako

takového. Spolek se snaží sdružovat stejně zapálené lidi všech věkových kategorií,
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účastnit  se organizovaných závodů a pořádat sportovní akce pod svou hlavičkou.

Každoročně organizuje závod Prvomájová hukvaldská desítka. 

Spolek Krnalovice 

Základními  účely  spolku  je  trvalé  zvelebování,  ochrana  a  obnova  vedoucí  ke

zlepšování  životních  podmínek a  životního prostředí  občanů žijících  v  části  obce

zvané Krnalovice, náležící z části k obci Hukvaldy a z části k obci Fryčovice, a to

minimálně tak, aby nedocházelo ke zhoršení stávajícího stavu. Realizace sloučení

Krnalovic pod jeden katastr a správu, a to pod obec Hukvaldy, k čemuž došlo v roce

2016. 

Myslivecký spolek Hukvaldy

Myslivci jsou sloučení ve spolku, který působí na honitbě Hukvald, která čítá 1056ha

plochy a díky členitému přírodnímu prostředí se zde vyskytuje rozmanitá druhová

skladba zvěře. Spolek spolupracuje s obcí při údržbě krajiny, pomáhá s výsadbou

stromů a keřů.

Golf klub Hukvaldy 

V obci  provozuje  soukromý  subjekt  11ti  jamkové  golfové  hřiště.  V  rámci  klubu

probíhá  dětská  golfová  školička  a  o  letních  prázdninách  také  dětský  golfový

příměstský tábor,  promítání  filmů pod širým nebem, na podzim se na hřišti  koná

Drakiáda – pouštění draků. Konají se také pravidelné golfové turnaje jako Hukvaldy

Open, Vánoční turnaj, O pohár prezidenta atd.

Základní organizace Českého svazu včelařů

V současnosti  sdružuje 22  členů a jejich cca 180 včelstev.  Včelařský  spolek byl

založen v roce 1931 a jeho úkolem je podpora místních včelařů a udržení dobrého

zdravotního stavu včelstev.

Sport a tělovýchova v     obci  

Obec  Hukvaldy  nabízí  svým  obyvatelů  bohaté  sportovní  vyžití.  Pro  sportování

využívají obyvatelé Hukvald tělocvičnu v areálu školy, nové víceúčelové hřiště a dále

pak je možné využít fotbalové hřiště, tenisové kurty, golfové hřiště. Mezi sportovní

oddíly pod TJ Sokol Hukvaldy patří  fotbal,  tenis,  Klub českých turistů a Asociace

sportů pro všechny (ASPV).

Fotbalový oddíl je rozčleněn do několika kategorií.

a. Nejstarší – tzv. stará garda se schází a trénuje pravidelně 1x týdně, účastní se
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vybraných letních i zimních turnajů v Česku a na Slovensku. Na Slovensku je

dlouhodobě ve družbě s Kometou Prešov a nově navázala družbu také se

slovenským týmem ŠK Slaská ze Žiaru nad Hronom.

b. Muži  -  z  dlouhodobého  hlediska  je  mužský  tým nejdéle  fungujícím  týmem

hukvaldské kopané. Tato kategorie funguje bez přestávek již 80 let. Poslední

roky hrají muži především okresní přebor, některé roky hráli také krajskou I.B

třídu.  Pravidelně  se  2x  týdně  scházejí  na  tréninzích  a  i  když  dochází  ke

každoroční  obměně  kádru,  stále  se  funkcionářům  klubu  daří  udržet  počet

aktivních hráčů okolo 15 - 17. 

c. Dorostenecký oddíl - po čtyřleté přestávce způsobené nedostatkem hráčů se

podařilo v roce 2018 opět dorostenecký tým přihlásit do okresního přeboru. V

současné době je registrováno 18 aktivních hráčů, pravidelně 2x týdně trénují

a i do další sezóny jsou přihlášeni do okresního přeboru.

d. Žákovský tým – je rozdělen na dvě kategorie, mladší žáci (12 hráčů) a starší

žáci  (9  hráčů).  Obě kategorie hrají  v  systému 7+1.  Také se  dvakrát  týdně

scházejí  na  tréninku  a  jsou  přihlášení  do  okresního  přeboru  mladších  a

starších žáků.

e. Přípravka  –  dlouhodobě  se  daří  doplňovat  tuto  nejmladší  kategorii  novými

hráči.  Přípravka  se  dělí  na  starší  a  mladší  přípravku.  Oboje  hrají  tzv.

Brušperskou ligu. Koncepce mladší přípravky je postavena na spolupráci (ve

formě přátelských utkání)  s  týmem MFK Frýdek-Místek a ostatními  týmy z

Moravskoslezského kraje. V přípravce je evidováno 31 hráčů.

f. Dívčí kategorie – samostatný tým na Hukvaldech sice nemáme, ale děvčata

hrají společně s kluky. Celkem je evidováno 5 hráček, největším úspěchem byl

postup Terezy Kociánové do týmu FC Baník Ostrava a její účast na olympiádě

dětí  a  mládeže  v  Liberci,  kde  reprezentovala  dívčí  kopanou  za

Moravskoslezský kraj.Fotbalový oddíl má k dispozici travnaté fotbalové hřiště

v areálu TJ Sokol Hukvaldy. Fotbalové hřiště je v majetku TJ Sokol Hukvaldy.

V letech 2010 – 2012 byly zrekonstruovány fotbalové kabiny včetně chodníků,

které jsou v majetku obce a TJ Sokol je má ve vypůjčce. V dalších letech pak

obec nechala celý  areál  oplotit,  vybudovala  zavlažovací  zařízení  a  zajistila

vykopání studny pro zajištění dostatku vody na zavlažování. V dalších letech

opět  bude obec  pomáhat  TJ  Sokol  s  opravou  povrchu celého fotbalového

hřiště, který je nutnou investicí.
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Tenisový oddíl má k dispozici tenisové kurty a zázemí v areálu fotbalového hřiště,

kde mohou hrát a trénovat. Tenisté hrají jak mužskou, tak ženskou soutěž družstev

neregistrovaných  hráčů  (amatérů).  Tenisová  sekce  pravidelně  pořádá  veřejné

tenisové  turnaje  (rodinný  Family  Open,  mužský  Tenisový  memoriál  Zdeňka

Adamovského, mužský Tenisový memoriál Jaroslava Strakoše, ženský turnaj Prasklé

rakety, ženský turnaj O domácí štěstí, ženský turnaj Babinec a dětský Baby Cup).

Asociace sportu pro všechny zahrnuje 5 složek:

a) Volejbal  soutěžní  „sobota“  se  schází  každou sobotu  v  počtu  8-10 hráčů v

tělocvičně  základní  školy,  kde  hrají  v  přátelském  duchu  ve  s  míšených

sestavách.  V  době  letních  prázdnin  využívají  venkovní  hřiště  v  areálu

Hospůdky  na  koupališti.  Několik  účastníků  se  účastní  za  tým  „Hukvaldy“

amatérské volejbalové ligy smíšených družstev s názvem „Region Beskydy“

ve Frýdku-Místku.

b) Volejbal rekreační „středa“ se schází každou středu v tělocvičně v počtu 6 –

10 účastníků  (muži  i  ženy)  bez rozdílu  věku k  sehrání  přátelských utkání.

Během  letních  prázdnin  využívají  travnaté  hřiště  v  areálu  Hospůdky  na

koupališti.

c) Zdravotní cvičení probíhá každé úterý(20 cvičenek) a středu (22 cvičenek)v

předsálí  základní  školy.  Cvičení  je  zaměřeno  na  podporu  pohybového

aparátu, posílení a protažení příslušných partií těla, harmonizaci a uvolnění. K

předcházení  a  odstraňování  bolesti  zad a kloubů jsou využívány poznatky

zdravotní  tělovýchovy,  harmonizační  cvičení  a  prvky  východních  cvičení  i

klasické  čínské  medicíny.  Cvičení  bývá  zakončeno  relaxací  nebo  masáží,

probíhá s hudbou a využívá overbaly,  masážní a tenisové míčky, popruhy,

terabandy, kruhové gumy, balanční podložky, tyče a gymbally.

d) Kruhový  trénink  probíhá  každý  pátek  za  účasti  nejméně  15  cvičenců  a  je

zaměřen na  posilování  a  vytrvalost.  Cvičí  se  za  zvuku hudby na  několika

stanovištích  a  po  ukončení  cviku  v  časové  limitu  na  jednom stanovišti  se

přechází na vedlejší stanoviště stále dokola, proto „kruhový trénink“.

e) Badminton – se hraje  během školního roku v tělocvičně základní  školy  ve

formě dvouhry nebo čtyřhry. Hráči se účastní různých turnajů pořádaných v

okolí.

Dále se sportu věnuje běžecký spolek, který každoročně pořádá běžecký závod na

10 km, v  jehož rámci  se konají  také dětské běžecké závody.  Členové spolku se

35



pravidelně  účastní  běžeckých  závodů  po  celé  republice  (1/2  maraton  v Praze,

Olomouci,  maraton  v Ostravě  atd.)  a  futsalový  klub jehož  hlavní  činnost  byla

popsána výše.

Významných úspěchů ve sportu dosáhl Lukáš Šplíchal, český reprezentant ve sjezdu

na horském kole (downhillu) a Radim Drlík, reprezentant v motocyklovém sportu –

Enduro,  v  jízdě  na  horském kole  obec  reprezentují  Radka  Březinová  a  Markéta

Giergielová.
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6. Životní prostředí

Stav životního prostředí:

Zástavba obce Hukvaldy se nachází především v údolní nivě podél řeky Ondřejnice a

jejich přítoků, protažené ve směru toku z jihu na sever. Zastavěné území obce se

nachází v nadmořské výšce 280 - 360 m n.m., nejvýše v Horním Sklenově, nejníže

na severu Rychaltic. 

Značná část řešeného územ podél Ondřejnice se nachází na fluviálních sedimentech

údolní  nivy.  Severní  část  území  je  překryta  sprašovými  hlínami  a  sprašemi.

Jihovýchodní část území prudce stoupá do Palkovických hůrek, tvořených především

mezozoickými  horninami  -  alpínsky  zvrásněné  pískovce,  břidlice.  Geologické  a

geomorfologické  podmínky  řešeného  území  významněji  neomezují  jeho  využití

(pouze lokálně), jsou zčásti zdrojem jeho rekreační atraktivity.

Převážná  část  území  spadá  do  povodí  Ondřejnice.  Do  Ondřejnice  se  vlévá

Sklenovský potok,  Rybský potok  a  několik  bezejmenných toků.  Do Ondřejnice  je

zaústěn také Mlýnský náhon, který protéká střední zastavěnou částí Hukvald. Rybský

potok tvoří část východní hranice mezi obcemi Hukvaldy a Palkovice. Košice tvoří

část severovýchodní hranice mezi obcí Hukvaldy a Frýdkem-Místkem. V jižní části

obce pramení Svěcený potok, který je pravobřežním přítokem Lubiny a vodní tok

Brusná, která je levobřežním přítokem Ondřejnice. Jižní části území u vrchu Skalka

protéká Telecí potok, který je levobřežním přítokem Ondřejnice.

V obci Hukvaldy jsou tři větší vodní plochy a několik drobných vodních ploch. První

dvě vodní plochy se nacházející v oboře, vlastní je Lesy ČR a slouží k chovu ryb.

Třetí  větší  vodní plocha se nazývá „V Drážkách“ a nachází se ve východní části

Horního  Sklenova  na  levobřežním přítoku  Sklenovského  potoka.  Vlastníkem této

plochy je Beskyd Agro, a. s. a slouží k chovu ryb a k protipožárním účelům.

Znečištění ovzduší je značným problémem z hlediska ochrany životního prostředí v

řešeném území. Vliv na kvalitu ovzduší mají zejména místní a velké zdroje v regionu

(např.  ostravské  hutní  podniky,  Biocel  Paskov,  výtopna  Sviadnov,  zdroje  v

Kopřivnici).  V  případě  špatných  rozptylových  podmínek,  kdy  jsou  překračovány
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nejvyšší  přípustné  koncentrace  škodlivin  v  ovzduší,  dochází  k  regulaci

nejvýznamnějších zdrojů znečišťování v regionu. 

V obci  Hukvaldy mají  negativní  vliv  na čistotu ovzduší  místní,  především malé a

střední zdroje znečištění, částečně i doprava (Rychaltice). Situaci příznivě ovlivňuje

plynofikace obce.  Obecně nepříznivě působí  zejména nestabilní  cenová (dotační)

politika v oblasti paliv. Při použití dřeva a uhlí pro vytápění dochází ke zvýšení emisí

částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. Pokud je v lokálních topeništích

spalován odpad, dochází navíc k emitování nebezpečných dioxinů.

Na území obce převažují lesní pozemky, které tvoří 45,2 % půdního pokryvu. Dále je

půda v Hukvaldech využívána zejména jako půda orná (25,4 %), trvale travní porosty

zabírají  14,6 % katastru, zbytek tvoří ostatní plochy, zastavěné plochy, zahrady a

vodní plochy.

Lesy  jsou  ve  vlastní  Biskupství  ostravsko-opavské.  Lesnická  činnost  v  lesích  je

zajišťována vlastním lesnickým personálem. Těžební, pěstební a stavební činnost je

prováděna  živnostníky  a  firmami  na  základě  smluvních  ujednání.  Myslivost  je

provozována ve vlastní režii, s nabídkou poplatkových lovů pro tuzemské i zahraniční

lovce.

Graf č.  8: Struktura využití půdy na katastru obce Hukvaldy

Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami

(jako  jsou  lesy,  zahrady  atd.)  a  plochami  zastavěnými  či  intenzivně  zemědělsky

obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější

stav,  hodnota  vyšší  než  1  znamená  vyváženou  (stabilní)  krajinu.  V  Hukvaldech

dosahuje koeficient hodnoty 1,95. Takže jde o vysoce stabilní krajinu.

Územním  plánem  nejsou  navržena  konkrétní  protierozní  opatření.  Částečně  tuto

funkci bude plnit plochy přírodní – územního systému ekologické stability, především

v západní části území, kde jsou jednotlivé prvky – biocentra a biokoridory vymezeny

z  velké  části  na  zemědělsky  obhospodařované  půdě  (orná  půda,  trvalé  travní

porosty).  Také navrhované a realizované úseky ÚSES – pokud leží ve svahu nebo

krajinné  depresi  a  jsou  dnes  využívány  jako  orná  půda  –  budou  mít  protierozní

účinky, stejně jako současné zalesnění. 

Ochrana životního prostředí:

V obci Hukvaldy se vyskytují zvláště chráněná území, a to přírodní rezervace - PR

Palkovické hůrky, přírodní památka - PP Hradní vrch Hukvaldy a také území obecné

ochrany  přírody,  např.  významné  krajinné  prvky,  památné  stromy,  přírodní  park

Podbeskydí a územní systém ekologické stability. V rámci soustavy Natura 2000 do

správního území Hukvaldy zasahuje evropsky významná lokalita (EVL) Hukvaldy a

EVL  Palkovické  hůrky.  Nedílnou  součástí  EVL  je  starobylá  obora  se  zříceninou

Hradu  Hukvaldy.  Patří  k  nejstarším  oborám  v  České  republice.  Vlastníkem  a

správcem obory  je  Biskupství  ostravsko-opavské.  Rozloha  obory  je  440  ha  a  je

zpřístupněná veřejnosti. Chová se v ní zvěř daňčí, mufloní a divoká prasata. Nachází

se na území obory o rozloze 220 ha s mohutnými památnými stromy. Nejstarší lesní

porosty jsou staré 280 let. Obora Hukvaldy je unikátní přírodní útvar, kde se snoubí

lesnictví, myslivost, ochrana přírody s kulturou a historii. Toto jedinečné prostředí je

významným a vyhledávaným turistickým a rekreačním územím. Roční návštěvnost

obory  je  odhadována  na  150  tis.  návštěvníků.  Konají  se  zde  různé  kulturní  a

společenské akce (mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy, Kryštofkemp,

svatební obřady a myslivecké akce).
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Obrázek č. 10: Mapa ochrany životního prostředí 

 Zdroj: vlastní zpracování DSO Region Podluží, ArcČR 500 3.3, 2020

Územní systém ekologické stability

Cílem územního systému ekologické stability (ÚSES) je zajistit přetrvání původních

přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích, a v

podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a

reprodukci  typických  původních  nebo  přírodě  blízkých  společenstev,  která  jsou

schopna  bez  výrazného  přísunu  energie  člověkem  zachovávat  svůj  stav  v

podmínkách rušivých vlivů civilizace, a po narušení se vracet ke svému původnímu

stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které

jsou  účelně  rozmístěny  na  základě  funkčních  a  prostorových  podmínek  a

reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou biocenter o daných velikostních a

kvalitativních  parametrech,  propojených  navzájem prostřednictvím  biokoridorů.  Ty

mají  také stanoveny velikostní  a  kvalitativní  parametry.  Vzájemné propojení  dává

obecné  podmínky  pro  migraci  organismů  v  podobných  životních  podmínkách.

Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typů geobiocénů (STG).

V katastrálním území obce Hukvaldy se nachází několik prvků ÚSES, a to ve všech

úrovních (nadregionální, regionální i lokální). Nadregionální úroveň je zastoupena v
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jihovýchodní části  území obce částí  nadregionálního biocentra 97 Hukvaldy (N1).

Regionální úroveň je zastoupena trasou regionálního biokoridoru 550 (R1 až R13),

která vybíhá z nadregionálního biocentra 97 Hukvaldy (N1) jižně od území Hukvald

přes Větřkovice a je vedena k severu přes území Hukvald do Kateřinic, a to blízko

západní hranice území obce Hukvaldy. Lokální úroveň je zastoupena lokální trasou

L1 odpojující se od regionálního biokoridoru 550 z vloženého lokálního biocentra R10

a je vedena k jihozápadu do území Příbora (Hájova).

Obrázek č. 11: Nadregionální a regionální prvky ÚSES 

Zdroj: vlastní zpracování, ArcČR 500 3.3, 2020
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7. Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č.  128/2000 Sb.,  ve znění pozdějších

předpisů. Obecní úřad nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu

pouze pro území obce.

Tabulka č. 10: Výkon státní správy
Obec Hukvaldy

ORP Frýdek-Místek

Finanční úřad Frýdek-Místek

Katastrální úřad Frýdek-Místek

Matriční úřad Hukvaldy

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

V obci je patnáctičlenné zastupitelstvo včetně starosty a místostarostky obce.

Organizační struktura:

 Zastupitelstvo obce

 Finanční výbor zastupitelstva- tvoří ho předseda a 4 členové.

 Kontrolní výbor zastupitelstva- tvoří ho předseda a 24 členů.

 Rada obce

 Komise pro projednávání přestupků- tvoří ho předseda a 2 členové.

 Kulturní komise- tvoří ho předseda a 2 členové.

Hospodaření a majetek obce

Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů dle skutečnosti v roce 2019 činil 45 319 tis. Kč

a výdajů 42 321 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů tedy dosáhlo hodnoty přebytku 2 998

tis. Kč.
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Tabulka č. 11: Rozpočet pro výdaje, rok 2019

Obec / Třída / Seskupení položek / Podeskupení

položek / Položka

Rozpočet v tis. Kč

Skutečnost

12. 2019
Schválený

2019

Po

změnách

12. 2019

 Obec Hukvaldy 45 015 60 157 42 321

 Běžné výdaje 33 928 40 629 30 330

 Kapitálové výdaje 11 087 19 529 11 991

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, 2020

Tabulka č. 12: Rozpočet pro příjmy, rok 2019

Obec / Třída / Seskupení položek / Podeskupení

položek / Položka

Rozpočet v tis. Kč

Skutečnost

12. 2019
Schválený

2019

Po

změnách

12. 2019

 Obec Hukvaldy 36 349 45 435 45 319

 Daňové příjmy 28 592 28 763 33 320

 Nedaňové příjmy 5 603 5 661 5 826

 Kapitálové příjmy 1 000 1 000 1 123

 Přijaté transfery 1 154 10 011 5 050

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, 2020

Tabulka č. 13: Rozpočet obce – financování rok 2019

Obec Hukvaldy

Rozpočet v tis. Kč
Skutečnost

12. 2019
Schválený

2019

Po změnách

12. 2019

Příjmy 36 349 45 435 45 319

Výdaje 45 015 60 157 42 321

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, 2020

Tabulka č. 14: Rozpočet obce 2014 – 2019 v tis. Kč po zaokrouhlení 
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Příjmy 2014 2015 2016 2017 2018 2019

daňové 21 262 21 981 24 712 27 190 30 643 33 320

nedaňové 5 684 5 509 6 213 6 184 5 596 5 826

kapitálové 50 1 544 94 63 781 1 123

dotace 1 801 3 578 6 162 4 855 5 725 5 050

Výdaje 2014 2015 2016 2017 2018 2019

běžné 20 290 19 070 23 145 26 890 27 344 30 330

kapitálové 11 858 30 805 3 833 11 462 12 501 11 991

celkem 32 148 49 876 26 978 38 352 39 846 42 321
Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, 2020

Graf č.  9: Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2018

Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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GRAF Č.  10: VÝVOJ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ V LETECH 2009 - 2018 (V TIS. KČ)

Zdroj: Český statistický úřad, 2020 

Získané dotace během uplynulých 5 let

Tabulka č. 15: Získané dotace za posledních 5 let 

Rok Název programu Název akce
Celkové
náklady

Dotace

2016 Moravskoslezský kraj
Rekonstrukce fasády rodného 
domu Leoše Janáčka na 
Hukvaldech

975 478 350 000

2016 Moravskoslezský kraj
Rekonstrukce osvětlení 
tělocvičny a dílen ZŠ a MŠ 
Leoše Janáčka Hukvaldy

504 059 265 561

2016 Moravskoslezský kraj
Projektová dokumentace 
„Chodník parkoviště Hukvaldy 
– Drážky“

340 000 270 000

2016
Ministerstvo obrany a 
Moravskoslezský kraj

Pořízení dopravního 
automobilu pro SDH Hukvaldy

1 752 000
450 000

225 000

2016 MMR
Obnova drobných sakrálních 
staveb

196 400 84 200

2017
Ministerstvo obrany a 
Moravskoslezský kraj

Pořízení dopravního 
automobilu pro SDH Rychaltice

1 864 005
450 000 +
225 000

2017 Moravskoslezský kraj Dovybavení Informačního 
centra moderními 
technologiemi

80 094 63 875

2017 Moravskoslezský kraj Kniha obrazů Jana Václava 212 200 108 000
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Sládka

2017 Moravskoslezský kraj
Výměna osvětlení v ZŠ a MŠ 
Leoše Janáčka Hukvaldy – 
3.etapa

1 682 764 300 000

2017
Operační program 
životního prostředí + 
Moravskoslezský kraj 2018

Rozšíření stávající kanalizace 
o 300 m

5 108 930
2 546 958
+ 479 420

2018 Moravskoslezský kraj
Rozšíření vodovodní sítě v 
Krnalovicích, stavební práce, 
PD, poplatky a stavební dozor

2 589 329 1 513 686

2018 Moravskoslezský kraj
Rekonstrukce sociálního 
zařízení v ZŠ a MŠ Leoše 
Janáčka Hukvaldy

1 987 361 400 000

2018 Moravskoslezský kraj
Antonín Kroča – malíř života a 
duše

270 250 130 000

2018 Moravskoslezský kraj
Hukvaldské informační centrum
– spokojený návštěvník

88 070 65 000

2018 Ministerstvo kultury 100 let výročí republiky 130 000 30 000

2019
Ministerstvo pro místní 
rozvoj

WC na parkovišti na 
Hukvaldech

1 452 000 590 000

2019
Ministerstvo pro místní 
rozvoj

Úpravy školního hřiště v areálu 
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka 
Hukvaldy

5 875 537 4 022 246

2019 Moravskoslezský kraj
Hukvaldské informační centrum
– ještě spokojenější návštěvník

152 000 120 000

2019 Moravskoslezský kraj
Zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci 
kravína v hukvaldském dvoře

V
realizaci

500 000

2019
Operační program 
životního prostředí

Vybudování sběrného dvora v 
obci Hukvaldy

4 200 000 3 600 000

2019 Ministerstvo kultury
Stavební úpravy dřevěnky na 
Podoboří č.e. 0113 - 1. etapa

712 000 350 000

2020
Ministerstvo kultury a 
Moravskoslezský kraj

Obnova dřevěnky č.e. 0113 na 
Podoboří na Hukvaldech – 2. 
etapa

1 205 000 800 000

2020 Moravskoslezský kraj
Modernizace cvičné kuchyně v 
ZŠ a MŠ Leoše Janáčka 
Hukvaldy

687 000 400 000

2020 Moravskoslezský kraj

Zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci 
bývalé sýpky v hukvaldském 
dvoře

V
realizaci

500 000

2020 Moravskoslezský kraj
Studie nakládání s odpadními 
vodami

356 950 221 000

2020
Státní zemědělský 
intervenční fond

Investice do ochrany 
melioračních a zpevňujících 
dřevin

59 314 48 449

2020 MAS Pobeskydí
Výsadba v obci Hukvaldy – 
výsadba u řeky Ondřejnice, 
parčík u kostela

746 752 515 433

2020 Moravskoslezský kraj
Hukvaldy a jeho Informační 
centrum chtějí poskytovat ještě 
lepší služby

157 000 120  000

46



Hospodářskou  činnost  obce  tvoří  pronájmy  nemovitostí  k  podnikání,  zemědělské

půdy a provoz obecního parkoviště. 

Obec Hukvaldy vlastní zhruba 37 ha lesů. Tyto lesy obhospodařuje s pomocí firem z

okolí. Provozuje takto samostatnou hospodářskou činnost, kterou je nákup sazenic,

prodej dřeva, oprava propustků a lesních cest.

Bezpečnost

Doba dojezdu do obce je u hasičské záchranné služby a Policie ČR do 10 minut.

Žádná  specifická  opatření  k  předcházení  živelním  pohromám  nejsou  v  obci

realizována. K varování obyvatelstva před nebezpečím je určen místní rozhlas, který

je součástí varovného informačního systému obyvatel. 

Vnější vztahy a vazby obce

Obec  Hukvaldy  je  členem Sdružení  měst  a  obcí  povodí  Ondřejnice,  Spolku  pro

obnovu venkova ČR.
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A.2 Východiska pro návrhovou část  

1. Silné stránky  

 Relativně dobrá poloha vůči příslušným správnímu centru a jeho snadná 

dostupnost.

 Poloha obce je výhodná z hlediska cestovního ruchu.

 Aktivní spolky přispívající ke společenskému životu obce (např. plesy, folklorní

akce, festivaly apod.).

 Existence turisticky atraktivních míst.

 Dobrá dopravní autobusová obslužnost včetně napojení na MHD.

 Obec hospodaří s přebytkem. 

 MŠ i ZŠ v obci.

 Dobré podmínky pro sportovní a volno časové aktivity.

 V obci vznikají nové plochy pro bydlení a podnikání.

 V obci jsou kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních 

památek České republiky.

 Na třetině území katastru je velmi hodnotné přírodní území.

 Bohatý kulturní život v obci.

 Existence ÚSES a EVL.

 Obec je členem několika spolků.

2. Slabé stránky:  

 Menší podíl dětí a mládeže do 15 let, než starších občanů nad 65 let.

 Nedokončení některých inženýrských sítí (kanalizace).

 Nedostatek rozvojových ploch pro bydlení ve vlastnictví obce.

 Chybějící ČOV.

 Neexistence muzea.

 Chybějící chodníky a parkoviště.
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3. Příležitosti:  

 Možnost získání zdrojů financí z dotačních fondů pro rozvoj obce.

 Opravy veřejných budov.

 Ochrana prvků ÚSES.

 Rozvoj služeb pro seniory i mladou generaci. 

 Rozvoj bydlení s nabídkou kvalitního životního stylu.  

 Dobudování kanalizace.

 Opravy a rozšiřování místních komunikací.

 Zkvalitňování účelových komunikací.

 Rozvoje cyklostezek.

 Příprava území pro výstavbu rodinných či bytových domů.

 Zvyšování počtu zelených ploch v obci. 

 Zvýšení bezpečnosti – chodníky.

 Vybudování ČOV.

 Výstavba hřiště.

 Modernizace areálu hospůdky na koupališti.

 Vybudování muzea.

4. Hrozby:  

 Stárnutí populace a ekonomická zátěž. 

 Občané nebudou aktivní - úpadek společenského života v obci.

 Zvýšení kriminality v obci.

 Nedostatečné čerpání financí z EU a dotačních titulů.

 Znečištění životního prostředí- např. špatné ovzduší obce díky tuhým palivům.

 Zhoršení dopravní obslužnosti obce - snížení počtů spojů autobusové 

dopravy.

 Ztráta jedinečnosti, zánik tradic a opakujících se akcí.

 Zvýšení byrokracie, centralizace, přerozdělování.
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A.3. Další východiska – výsledky dotazníkové šetření

Na jaře 2020 proběhlo v obci Hukvaldy dotazníkové šetření. Bylo vyplněno celkem

174 dotazníků od 10,14 % obyvatel starších 15 let. Více vyplňovaly ženy (50,6 %),

muži  pak  zbytek  (49,4  %).  Výsledky  dotazníku  byly  zpracovány  do  přehledné

prezentace.

Dotazník vyplňovaly všechny věkové kategorie  občanů obce.  Největší  zastoupení

měli občané středního věku 30 - 49 let (44,8 %), dále pak občané 50 – 64 let (25,9

%), dále nejmladší občané (14,9 %) a nejméně (14,4 %) respondentů bylo z nejstarší

generace nad 65 let. Dotazník vyplňovali lidé, kteří v 33,9 % žijí v Rychalticích, 31%

v Dolním Sklenově, 19% v Hukvaldech, 9,2% v Horním Sklenově a zbytek 6,9% v

Krnalovicích.  Většina  respondentů  (37,9  %)  žije  v domácnosti  s nezaopatřenými

dětmi,  dále  35,1  % v domácnostech  bez dětí,  27  % pak  v jiných domácnostech.

Nejvíce respondentů žije v obci od narození (47,1 %), dále pak vyplňovali ti, kteří se

přistěhovali v dospělosti před více, než pěti lety (32,8 %).

Souhrn výsledků dotazníkového šetření v     Hukvaldech:  

Výsledky dotazníkového šetření jsou pouze od občanů, kteří vyplnili dotazník,
a jejich závěr nemusí být směrodatný. Grafy jsou vytvořené z elektronického
zpracování všech odevzdaných dotazníků.

 Téměř polovině respondentů se v obci žije velmi dobře (54,6 %), dalším 37,9
% se v obci žije spíše dobře, pouze 7,5 % respondentů se v obci nežije ani
dobře, ani špatně.

 Respondentům se na obci nelíbí především špatný stav chodníků a chybějící
chodníky a přechody pro chodce, dále pak chybějící cyklostezky do okolních
obcí,  špatný  stav  místních  komunikací  a  nedostatek  či  špatná  dostupnost
obchodů nebo služeb:

Špatné odvody dešťové vody po obci

Nedokončená kanalizace/špatný stav kanalizace

Mnoho turistů

Motorkáři a intenzita dopravy

Průjezd kamionů/průjezd těžkou zemědělskou technikou

Živ.prostředí/odpadky/topení pevn.palivi/chem.oštřování polí

Nedostatečný kulturní a společenský život

Vztahy mezi lidmi

Možn. a množ. výstavby domů a bytů/dohled nad výstavbou

Nedostačující veřejná doprava

Nedostatek pracovních příležitostí

Nezájem lidí o obec

Nedostatek a špatná dostupnost obchodů a služeb

Špatný stav místních komunikací

Chybějící cyklostezky do okolí

Špatný stav chodníků/Chybějící chodníky a přechody

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
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 V obci se naopak respondentům nejvíce líbí okolí a blízkost přírody, prostředí
a poloha obce. Vyzdvihli i aktivní přístup vedení obce, vstřícnost zaměstnanců
OÚ a také velmi často zmiňovali „Oboru“.

 Občanům Hukvald, kteří vyplnili dotazník, nejvíce schází bankomat a obchod
s potravinami a se smíšeným zbožím, dále služby jako kadeřnictví/holičství,
masáže, kosmetické služby, a nebo fitness.

 Pro zavedení služeb obecní policie bylo 52,3 % (určitě ano, spíše ano), proti
bylo naopak 33,9 % (spíše ne, určitě ne), 13,8 % občanů nedovedlo situaci
posoudit.

                                 

 Lidé by přednostně využili finance obce k rekonstrukci areálu Hukvaldského
dvora, rekonstrukce hospůdky na koupališti a přístavby základní školy:

Další  využití  financí  by  respondenti  viděli  v koupi  a  rekonstrukci  bývalého
kulturního domu v Rychalticích a investic do hřiště TJ Sokol Hukvaldy.

 Na otázku zaměření se na rozvoj cestovního ruchu, tuto problematiku kladně
vnímá 42 % respondentů, proti bylo 37,9 % a celkem 20,1 % nedokázalo tento
směr rozvoje posoudit.
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 Péči o veřejnou zeleň hodnotí 49,4 % respondentů kladně, 47,7 % hodnotí
péči jako ucházející až špatnou, zbytek péči nedokáže posoudit.

 Dále  respondentům  v otázkách  spokojenosti  nejvíce  nevyhovovala  kvalita
místních  komunikací  v místech,  kde je  kanalizace a v úseku hlavní  silnice.
Nejvíce se obyvatelé shodli na omezení rychlosti v oblasti kostela až hřiště,
oblasti Sklenova, Rychaltic, zahradnictví Matula a v oblasti ZŠ a MŠ.

 V otázce rozšíření možností sportovního vyžití pro dospívající a dospělé bylo
pro celkem 61,5 % respondentů. Nejvíce obyvatel bylo pro zavedení Work-out
hřišť a pro in-line dráhu či multifunkční halu.

 Většina obyvatel, kteří vyplnili dotazník berou současné rozmístění kontejnerů
na odpad jako vyhovující, chybí jim však více sběrných nádob na různé další
druhy odpadů jako je textil, kovy a různá elektronika či oleje, také si stěžovali
na nedostatečnou kapacitu sběrných nádob a četnost jejich vyvážení.

 Dále by obyvatelé chtěli, aby obec podporovala lepší podmínky pro podnikání
a více pracovních příležitostí. Dále většina rozhodla o tom, že by obec měla
fungovat jako „spádová“ včetně udržení služeb a podobně. Také by měla obec
usilovat o vytvoření podmínek pro zapojení odborníků v místní základní škole
a v době konání Ondřejské pouti by rádi přemístili prodejní stánky do areálu
Hukvaldského dvora.
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B.1 Strategická vize

„Krásná a vybavená obec, kde se lidem dobře žije.“

Vize, je představa toho, jak chce obec vypadat v určitém časovém horizontu. Jedná

se o představu budoucnosti obce, jakým způsobem se obec bude měnit a rozvíjet.

Strategická vize obce Hukvaldy je výsledkem předchozích bodů analytické části. K

naplnění  této  vize  je  stanoveno  několik  aktivit  shromážděných  při  projednání

analytické a návrhové části.

Obec Hukvaldy je příjemným a bezpečným místem pro život s fungující technickou a

dopravní  infrastrukturou.  Obec  disponuje  vyhovujícími  komunikacemi,  čistým

prostředím, kvalitními přírodními hodnotami a sportovním a kulturním vyžitím.

B.2 Opatření a aktivity

1. INFRASTRUKTURA  

Strategický  cíl: Obec  bude  systematicky  udržovat,  rozšiřovat  a  inovovat

infrastrukturu ve všech oblastech.

1.1  Strategické opatření:  plochy veřejného prostranství a občanské
vybavenosti 

V návaznosti  na  rozvoj  infrastruktury  a  změnu  životního  stylu,  je  nutné

inovovat a revitalizovat původní a nově vzniklé plochy veřejných prostranství a

občanské vybavenosti.

Soubory aktivit:

 Veřejné osvětlení – postupně inovovat a rozšiřovat stávající síť  VO s cílem

minimalizovat spotřebu elektrické energie, světelný smog.

 Rekonstrukce vnitřních prostor objektu č.p. 4 a 5 Hukvaldy na nájemní byty,

včetně otopné soustavy (finanční náročnost akce min. 7 mil. Kč – realizace po

etapách, dle finančních možností).

 Projektová dokumentace - výstavba přírodního amfiteátru v areálu koupaliště

 Výstavba nového pódia v areálu hospůdky na koupališti.

 Projektová dokumentace - rekonstrukce budovy hospůdky na koupališti.

 Rekonstrukce budovy restaurace na koupališti.
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 Výstavba asfaltové pumptrackové dráhy v areálu hospůdky na koupališti, 800

tis. Kč, využítí dotace.

 Rekonstrukce  areálu  hukvaldského  dvora  v  postupných  krocích  –  budovy,

prostranství, infrastruktura, dle získaných dotací a finančních možností obce.

 Koupě  bývalého  kulturního  domu  v  Rychalticích,  dle  finančních  možností

obce.

 Opravy autobusových zastávek.

 Nákup komunální techniky – univerzální nakládač, bagr.

 Rekonstrukce koupelen v bytech v DPS (jedna koupelna 200 tis. Kč).

 Rozvoj  a  péče  o  veřejnou  zeleň  i  stromy  na  veřejných  prostranstvích

bezpečnostními i zdravotními ořezy, kácením dřevin z důvodu bezpečnosti a

jejich postupným nahrazováním novou výsadbou. 

 Úprava prostranství pro komunitní setkávání občanů v Krnalovicích.

 Plochy veřejného prostranství  a  občanské vybavenosti:  rozšíření  mobiliářů,

herních a cvičebních prvků, prodejních stánků na veřejná prostranství v obci.

1.2  Strategické opatření: vodovodní a kanalizační řad

Soubory aktivit:

 Výstavba  II.  etapy  splaškové  kanalizace  –  v  případě  získání  dotace  a

finančních možností obce.

 Výstavba společné ČOV pro budovu WC a budovu restaurace na koupališti.

 Budování oddělené sítě kanalizace při realizaci nových ploch pro bydlení. 

1.3  Strategické opatření: internet, optické kabely, obecní rozhlas 
 

Soubory aktivit:

 Při budování chodníku v Hukvaldech – Drážkách uložení kabelového vedení
do země.

 Přivedení optických kabelů do budovy Obecního úřadu a areálu Hukvaldského
dvora.

2. ŠKOLSTVÍ, MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA  

Strategický cíl: Obec bude i  nadále vytvářet technické, organizační a personální

podmínky pro kvalitní výuku i rozvoj mimoškolních aktivit v ZŠ i MŠ. Podpoříme nové

koncepční  záměry,  zavádění  moderních  technologií  i  forem  výuky,  stabilizaci
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pedagogického sboru, spolupráci školy s rodinou a veřejností, vytváření příznivého

klimatu a dobrého jména školy.    

Budeme podporovat  talenty,  zdravotně  a  sociálně  znevýhodněné  žáky,  zlepšovat

nabídku školských zařízení i zájmového vzdělávání. Vytvářet podmínky pro výchovu

dětí ke vztahu k obci a lidovým tradicím.     

2.1  Strategické opatření: - mateřská škola 
 

Soubory aktivit technického rázu:

 Údržba, opravy a modernizace vybavení.

2.2  Strategické opatření: Základní škola

Soubory aktivit technického rázu:

 Údržba, opravy a modernizace vybavení.

 Údržba nově vybudovaného víceúčelového hřiště u ZŠ.

 Rekonstrukce klimatizace ve společenském sále v ZŠ.

 Nadstavba odborných učeben ve 4. patře Základní  školy  a Mateřské školy

Hukvaldy včetně úpravy okolí školy, opravy příjezdové komunikace k zadnímu

vstupu (bezbariérovost) a instalace brány (získaná dotace z IROP – realizace

začne v roce 2021).

2.3 Strategické opatření: mimoškolní výchova a zájmová činnost

Podporovat školská zařízení, občanská sdružení, sportovní oddíly a podnikatelské

subjekty, které zajišťují mimoškolní činnost dětí a mládeže.

Soubory aktivit:
 

 Podpora aktivit pro děti.

 Podpora kroužků pro děti.

 Podpora vzdělávacích mimoškolních aktivit pořádaných ve škole.

 Podpora sportovních mimoškolních aktivit pořádaných ve škole.

 Pokračovat v podílení se na prorodinných aktivitách ZŠ, MŠ a spolků. 
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3. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Strategický  cíl: Budeme  pečovat  o  kulturní  dědictví  našich  předků,  podporovat

spolkovou a zájmovou činnost dětí i dospělých, talenty, moderní umělecké žánry.  

3.1  Strategické opatření: nemovité památky

Soubory aktivit:

 Restaurování drobných sakrálních staveb (kříže, boží muky).

 Údržba a opravy památníků na katastru obce. 

3.2  Strategické opatření: kulturní akce

Pořádat, koordinovat, propagovat ve spolupráci se spolky pestrou žánrovou nabídku

kulturních akcí vhodných pro všechny věkové skupiny obyvatel. Podporovat aktivity

občanů a spolků v pořádání akcí.

Soubory aktivit:

 Pořádání tradičních kulturních akcí.

 Pořádání akcí na podporu rodiny ve spolupráci se ZŠ a MŠ.

 Propagace kulturních akcí v místních a regionálních médiích.

3.3  Strategické opatření: knihovna

 Využívat  knihovnu  jako  místo  pro  setkávání  obyvatel  všeho  věku,  podpora

čtenářství.

Soubory aktivit:

 Průběžně vybavovat knihovnu moderními technologiemi. 

 Pořádat besedy pro žáky MŠ, ZŠ i pro dospělé se spisovateli a osobnostmi

různých oblastí. 

 Aktualizace a modernizace knihovního fondu. 

4. SPORT  

Strategický cíl: Sportovní činnost a pohybové volnočasové aktivity všeho druhu jsou

základním  předpokladem  udržení  zdravého  a  plnohodnotného  životního  stylu

současné  populace.  Obec  bude  i  nadále  vytvářet  podmínky  pro  naplnění  tohoto

prioritního cíle.
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4.1  Strategické opatření: sportovní spolky, sdružení a veřejnost

Soubory aktivit:

 Pokračovat v podpoře sportovních spolků a sdružení v obci. 

 Podpora sportovní činnosti pro veřejnost. 

4.2  Strategické opatření: zázemí pro sport, sportovní hřiště a areály 

Soubory aktivit:

 Rozvíjet sportoviště ve všech částech obce tak, aby byla dostupná všem.

 Doplňovat inovované herní prvky do stávajících dětských hřišť

 Rekonstrukce multifunkčního hřiště s umělým povrchem v Rychalticích včetně

mobiliáře

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE  

5.1  Strategické opatření: sídelní zeleň

Soubory aktivit:

 Údržba veřejné zeleně v obci. 

 Doplňování výsadeb sídelní zeleně 

 Čištění potoků a mlýnských náhonů.

 Kácení nemocných a nebezpečných stromů, nová výsadba.

5.2  Strategické opatření: Hluk, odpady, ostatní

Soubory aktivit:

 Optimalizovat třídění odpadů.

 Osvětová činnost.

 Podporovat akci „Ukliďme Česko – Hukvaldy“.

 Podpora zapojení veřejnosti do akcí zlepšující životní prostředí, aktivní účast

na výsadbách zeleně.

 Vybudování zpevněných ploch pro kontejnery na tříděný odpad. 
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6. KOMUNITNÍ ŽIVOT V     OBCI      

Strategický cíl: Chceme zvyšovat  zájem občanů o dění  v obci,  informovanost  a

jejich spoluúčast na rozvoji obce. 

6.1  Strategické opatření: informovanost občanů

Rozšiřování a modernizace informačních zdrojů a médií pro komunikaci s občany.

Soubory aktivit:

 Údržba místního rozhlasu. 

 Facebook s kulturním servisem a propagací.

 Kabelová televize.

 Vydávání Hukvaldského občasníku.

7. DOPRAVA  

Strategický cíl: Rozvíjet dopravní systém v maximální bezpečnosti bez negativních

vlivů na životní prostředí a úroveň bydlení.

7.1  Strategické opatření: komunikace 

Soubory aktivit:

 Průběžně aktualizovat dopravní značení dle potřeb provozu na komunikacích.

 Průběžně provádět údržbu a rekonstrukci povrchů místních komunikací

 Zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích

 Propojení stávajících ulic s novou zástavbou.

 Vybudování výhyben na místní komunikaci v Krnalovicích.

7.2 Strategické opatření: cyklostezky, chodníky, parkovací místa.
 
Soubory aktivit:

 Opravy místních komunikací.

 Oprava  a  rozšíření  parkoviště  na  Hukvaldech  a  instalace  parkovacího

automatu.

 Vybudování parkoviště pro osobní automobily naproti kostela v Rychalticích.

 Oprava lávky u Matuly v Rychalticích, ev. č. HU-L- 02, 900 tis. Kč.

 Budování chodníků tam, kde chybí.
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8. BEZPEČNOST  

Strategický  cíl:  Obec  systematicky  přijímá  opatření  pro  zajištění  bezpečného

prostředí a dodržování zákonnosti.

8.1  Strategické opatření: Zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Soubory aktivit:

 Řešení zpomalení dopravy při vjezdech do obce

 Zvýšení bezpečnosti u budovy školy a školky (zvýrazňující dopravní značení,

retardér).

9. PROPAGACE OBCE  

Strategický cíl: Obec zlepšuje propagaci obce a informovanost veřejnosti o obci.

9.1 Strategické opatření: zlepšit propagaci obce 
 

Soubory aktivit:

 Propagační materiály obce.
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B.3 Podpora realizace programu

Realizace Programu rozvoje obce (dále jen PRO)

V programu rozvoje obce jsou mimo cíle a opatření především stanoveny aktivity,

které  chce  obec  v  příštích  letech  realizovat.  K  jejich  naplňování  je  však  nutná

efektivní  spolupráce  i  jednotlivých  aktérů,  a  to  konkrétně  obce,  spolků,  subjektů

v obci a občanů.

Zajištění a naplňování PRO Hukvaldy

Zajišťování  naplňování  programu bude mít  na  starosti  zastupitelstvo  obce v  čele

se starostou.  Monitoring  bude probíhat  dle  potřeb  obce,  minimálně 1x  za  2  roky

a bude ho  provádět  zastupitelstvo.  Při  monitoringu se  budou sledovat  především

nashromážděná data a informace, které pomohou k vyhodnocení průběhu realizace

dílčích aktivit jednotlivých opatření a programových cílů.

Bude sledováno zejména:

 naplňování  aktivit,  které  byly  na  daný  rok  plánovány  -  v  případě  jejich

nerealizace důvody proč,

 vyhledávání  a  zajišťování  zdrojů  pro  financování  aktivit  PRO  a  s  tím

spojena finanční náročnost,

 projednávání změn PRO, 

 schvalování aktualizace PRO.

Při  kontrole  bude  sledováno  naplňování  strategie  a  bude  také  vyhodnocováno,

do jaké míry  byly  plánované záměry  a aktivity  skutečně realizovány a v  případě,

že nebyly,  tak  důvody,  proč  se  tomu  tak  nestalo.  Současně  bude  nutné

i přehodnocení  každého  ze  záměrů,  zhodnocení  potřebnosti  jejich  realizace

a případně možnost provést změny. Možné bude i přehodnocení priorit jednotlivých

záměrů.
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Zveřejnění PRO

Dokument bude zveřejněn na webu OBCEPRO (Program rozvoje obce), webových

stránkách obce a zároveň bude přístupný k nahlédnutí v listinné podobě na obecním

úřadě.

Aktualizace PRO

Tento strategický dokument je dokumentem, který je potřeba aktualizovat v závislosti

na průběhu realizace jeho částí.

Každé  změny  a  aktualizace  budou  schváleny  na  zasedání  zastupitelstva  obce.

Dokument bude vždy zveřejněn na internetových stránkách obce.

Financování záměrů z PRO

Obec Hukvaldy předpokládá financování prostřednictvím vhodných dotačních titulů,

ať už ze strany kraje, státního rozpočtu nebo prostředků EU.
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ČOV čistírna odpadních vod

ČSÚ Český statistický úřad

LBC lokální biocentrum

LBK lokální biokoridor

LPIS (Land  Parcel  Identification  System),  informační  systém

evidence využití zemědělské půdy

MHD městská hromadná doprava

MŠ a ZŠ Mateřská škola a Základní škola

NUTS Nomenklatura  územních  statistických  jednotek-  územní

celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu (statistický

úřad Evropské unie)

ORP Obec s rozšířenou působností

OÚ Obecní úřad

PRO Program rozvoje obce

RD rodinný dům

ÚP Územní plán

ÚSES územní systém ekologické stability

VaK Vodovody a kanalizace

VTL/STL vysokotlaký /středotlaký

VVN/VN/ NN velmi vysoké napětí / vysoké napětí/ nízké napětí

DN vnitřní průměr

64


	Obsah
	Úvod
	A. Analytická část
	A.1. Charakteristika obce
	1. Území
	2. Obyvatelstvo
	3. Hospodářství
	4. Infrastruktura
	5. Vybavenost
	6. Životní prostředí
	7. Správa obce
	A.2 Východiska pro návrhovou část
	1. Silné stránky
	2. Slabé stránky:
	3. Příležitosti:
	4. Hrozby:
	A.3. Další východiska – výsledky dotazníkové šetření
	B.1 Strategická vize
	B.2 Opatření a aktivity
	1. INFRASTRUKTURA
	2. ŠKOLSTVÍ, MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA
	3. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
	4. SPORT
	5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE
	6. KOMUNITNÍ ŽIVOT V OBCI
	7. DOPRAVA
	8. BEZPEČNOST
	9. PROPAGACE OBCE

	B.3 Podpora realizace programu
	Použité zdroje
	Seznam obrázků, tabulek, grafů a zkratek

