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Základní informace o Svazku obcí údolí Desné
1.1.

Základní informace o Svazku obcí údolí Desné

Svazek obcí údolí Desné (dále i „svazek“ či „svazek obcí“) je tvořen devíti obcemi. Jedná se o obce Hraběšice,
Loučná nad Desnou, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Sobotín, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice.
Svazek obcí údolí Desné byl založen za účelem zprovoznění povodní zničené železniční tratě Šumperk – Kouty
nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín, a to zakladatelskou listinou dne 16.10.1997. Svazek obcí údolí
Desné je registrován u Okresního úřadu Šumperk. K tomuto dni se stal právnickou osobou. V návaznosti na
ustanovení § 151 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), se ke dni účinnosti tohoto zákona
Svazek obcí údolí Desné stal dobrovolným svazkem obcí.
Geograficky svazek leží v kraji Olomouckém (od 12.11.2000), v severovýchodní části okresu Šumperk v přímé
návaznosti na okresní město Šumperk. Mikroregion se nachází v Hrubém Jeseníku, na západě zasahuje do
Hanušovické vrchoviny. Obce mikroregionu Hraběšice, Sobotín, Loučná nad Desnou a místní část obce Velké
Losiny Maršíkov tvoří hranici CHKO Jeseníky.
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Předmětem hlavní činnosti svazku je zejména:
zajištění provozu, údržby, oprav a dalšího rozvoje a modernizace železnice Desná s tratí Šumperk – Kouty
nad Desnou s odbočením do Sobotína, a souvisejícího nemovitého a movitého majetku,
zabezpečení dopravní obslužnosti pro region svazku,
zkvalitňování sociálních podmínek v regionu svazku,
plnění úkolů v oblasti školství,
podpora činnosti a spolupráce s vytvořenými akčními skupinami a občanskými sdruženími v regionu svazku,
vyvíjení činností směřujících k získání podpory a zdrojů na realizaci výše uvedených hlavních činností,
spolupráce v oblasti ochrany veřejného pořádku v obcích svazku,
vzájemná koordinace ostatních veřejných činností mezi obcemi svazku a podnikatelskými subjekty
vedoucích k rozvoji regionu, zejména v oblasti bydlení, cestovního ruchu aj.
Vedlejší činnost svazku představuje převážně:
příprava a realizace investičních akcí, na které byla získána podpora v rámci hlavní činnosti,
pronájem a půjčování věcí movitých,
pronájem majetku nabytého privatizací železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou –
Sobotín.
Tabulka 1 – Základní údaje o Svazku obcí údolí Desné
Název organizace
Právní forma
IČ
DIČ
Adresa
NUTS II
NUTS III
NUTS IV
Telefon
Datová schránka
E-mail
webové stránky

Svazek obcí údolí Desné
Dobrovolný svazek obcí, právnická osoba
65497074
CZ65497074
Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Střední Morava
Olomoucký kraj
Šumperk
+420 588 884 415
Vz3xfa
svazek@rapotin.cz
www.udoli-desne.cz

Logo Svazku obcí údolí Desné

Tabulka 2 – Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí
Jméno, příjmení
Ing. Pavel Žerníček
Václav Mazánek
Iveta Fojtíková

Funkce
předseda
1. místopředseda
2. místopředseda

Datum vzniku funkce
16.02.2012
14.03.2017
22.12.2010

Způsob jednání za svazek obcí:
Statutárním orgánem svazku je předsednictvo, které řídí činnost svazku. Předsednictvo volí ze svého středu a
odvolává předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu. Za svazek je oprávněn jednat předseda svazku nebo
jeden z místopředsedů samostatně. Všechny objednávky a smlouvy s finančním objemem nad 100 000,- Kč
podepisují vždy předseda a místopředseda nebo v případě nepřítomnosti předsedy oba místopředsedové svazku
po předchozím schválení obsahu smluv předsednictvem svazku. Objednávky a smlouvy s finančním objemem do
100 000,- Kč je oprávněn podepsat předseda svazku a v jeho nepřítomnosti místopředseda svazku.
Dobrovolný Svazek obcí údolí Desné tvoří v současné době níže uvedené obce – členové svazku.
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Tabulka 3 – Kontaktní údaje členů Svazku obcí údolí Desné
Název
obecního
úřadu
Obecní úřad
Hraběšice
Obecní úřad
Loučná nad
Desnou
Obecní úřad
Petrov nad
Desnou

Adresa obecního úřadu

Telefon

E-mail

Web-stránky

Hraběšice 50, 788 15 Velké
Losiny

773 415 275

obec@hrabesice.eu

www.hrabesice.eu

Loučná nad Desnou 57, 788 11
Loučná nad Desnou

583 235 222

podatelna@loucnanad-desnou.cz

www.loucna-naddesnou.cz

Petrov nad Desnou 156, 788 16
Petrov nad Desnou

583 284 647

obec@petrovnaddesn
ou.cz

www.petrovnaddes
nou.cz

Obecní úřad
Rapotín

Šumperská 775, 788 14 Rapotín

588 884 400

rapotin@rapotin.cz

www.rapotin.cz

Obecní úřad
Rejchartice

Rejchartice 47, 787 01
Rejchartice

583 242 213

ou.rejchartice@email.
cz

www.mesta.obce.c
z/rejchartice

Obecní úřad
Sobotín

Sobotín 54, 788 16 Petrov nad
Desnou

583 237 151

podatelna@sobotin.c
z

www.sobotin.cz

Obecní úřad
Velké Losiny

Rudé armády 321, 788 15 Velké
Losiny

583 248 422

podatelna@losiny.cz

www.losiny.cz

Obecní úřad
Vernířovice

Vernířovice 53, 788 15 Velké
Losiny

583 237 041

obec.vernirovice@se
znam.cz

www.obecvernirovice.cz

Obecní úřad
Vikýřovice

Petrovská 168, 788 13
Vikýřovice

583 213 146

podatelna@vikyrovice
.cz

www.vikyrovice.cz

1.2.

Historie Svazku obcí údolí Desné

Údolí řeky Desné je po staletí vstupní branou Hrubého Jeseníku. Návštěvník projíždí podhorským údolím podél
železniční tratě obklopen čistou jesenickou krajinou. Trať přiváží návštěvníky ze Šumperka přes Vikýřovice a
Rapotín směrem na Velké Losiny a Loučnou nad Desnou nebo na Petrov nad Desnou a Sobotín.
Tak jako řeka Desná po milióny let utvářela podobu tohoto údolí, tak po staletí utvářely dějiny chod tohoto kraje.
Při toulkách údolím lze spatřit turisty i sídla bohatých šlechtických rodů. Sportovní areály nabízí milovníkům
pohybu v letním nebo zimním období velké množství nejrůznějších aktivit.
Historie jesenického podhůří v údolí Desné je neodmyslitelně spjata s moravským rodem Žerotínů. Ten po tři sta
let utvářel ráz tohoto kraje. S vládou rodu souvisí nejen dramatické hony na čarodějnice, ale i rozkvět kraje.
Na počátku sdružení těchto obcí stála povodeň v roce 1997. Ta v neštěstí spojila poničené obce a dodala jim
novou sílu. Společnými silami se vypořádaly s tragédií a vrcholem úspěchu se stalo zprovoznění poničené
železniční tratě spojující následující obce: Vikýřovice, Rapotín, Velké Losiny (Bukovice, Maršíkov, Žárová),
Loučná nad Desnou (Kouty nad Desnou, Rejhotice, Přemyslov, Filipová, Kociánov), Petrov nad Desnou
(Terezín), Sobotín (Klepáčov, Rudoltice), Rejchartice, Hraběšice, Vernířovice.
1.3.

Základní informace o jednotlivých obcích Svazku obcí údolí Desné

1.3.1. Obec Hraběšice
Obec je v písemných pramenech poprvé zmiňována až roku 1569. Obec vznikla jako osada dřevařů a horníků, v
jejím okolí se dobývala železná ruda. V blízkosti farního kostela sv. Filipa a Jakuba stojí památkově chráněna
barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Kamenolom, provozovaný u osady Krásné, je významným nalezištěm
nerostů. V obci se nachází lyžařský areál v Hraběšicích, ten je vzdálen zhruba 7 km od okresního města
Šumperk.
Obec Hraběšice byla pojmenována po Hrabišovi ze Švábenic a Úsova. Do němčiny bylo jméno přejato v podobě
Rabenseifen, a tím snadno spojeno s havranem (Rabe). Znamení havrana měla obec také na pečeti. Částí
Hraběšic byla osada a katastrální obec Krásné (do roku 1948 Šentál). V roce 1976 byly Hraběšice připojeny k
Šumperku a touto integrací ztratilo Krásné postavení relativně samostatné části. Od roku 1990 jsou Hraběšice
opět samostatnou obcí.
Katastr obce, složen ze dvou katastrálních obvodů Hraběšic a Krásné, jenž má rozlohu 617 hektarů je z větší
části vyplněn zalesněnou hornatinou, která byla podle Hraběšic, jako nejvýznamnější lokality, pojmenována
Hraběšická hornatina. Terén se zvedá z údolí Hraběšického potoka proti severnímu a západnímu svahu
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Kamenného vrchu (952 m). Vesnice je rozložena na horním toku potoka a podél silnice ze Šumperka a Nového
Malína do Rudoltic, má střední nadmořskou výšku 530 m a je lesnatým horstvem chráněna před drsnými větry.
Počet obyvatel Hraběšic kulminoval v roce 1880, kdy ve vesnici a sousední osadě žilo 751 obyvatel. Od té doby
se počet obyvatel neustále snižuje. V roce 1900 v obci bydlelo 639 osob ve 125 domech, z toho v Hraběšicích
409 osob v 75 domech a v Šentále 230 osob v 50 domech. Všichni usedlíci se tehdy hlásili k německé řeči. V
roce 1921 zde sice bylo 12 Čechů, ale v roce 1930 již jen tři ze 461 obyvatel. Po druhé světové válce byla obec
jen částečně dosídlena českým obyvatelstvem ze střední Hané a v roce 1950 zde žily v 90 domech 202 osoby, z
toho v Hraběšicích 115 osob v 67 domech a v Krásném 87 osob ve 23 domech. Při posledním sčítání v roce 1991
bylo v Hraběšicích zjištěno již jen 64 obyvatel a 21 trvale obydlených domů. Při hraběšickém kostele sv. Filipa a
Jakuba, postaveném v letech 1818 až 1825, byla v roce 1842 zřízena fara. Již koncem 18. století probíhalo ve
venkovských domcích školní vyučování a v roce 1844 byla postavena škola. Navštěvovaly ji také děti ze Šentálu,
a to až do roku 1888, kdy i tam byla zřízena samostatná jednotřídka. Duchovním potřebám v Šentále sloužila
kaple Panny Marie.
Tabulka 4 – Základní informace o obci Hraběšice
Název
Status
Adresa obecního úřadu
IČ
Činnost CZ-NACE
Telefon
Obec (kód obce)
Okres (kód okresu)
Kraj (kód kraje)
E-mail
Web-stránky
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Počet obyvatel

Hraběšice
Obec
Hraběšice 50, 788 15 Hraběšice
00635928
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
+420 583 217 001
Hraběšice (553387)
Šumperk (CZ0715)
Olomoucký kraj (CZ071)
obec@hrabesice.eu
www.hrabesice.eu
823
2
2
1
158

Znak obce

Zdroj: ČSÚ k 31.12.2016
1.3.2. Obec Loučná nad Desnou
Vznik obce Loučná nad Desnou je spjat se vznikem osady Rejhotice. Ve 14. století ji založili dřevaři a uhlíři, kteří
pálili dřevěné uhlí pro místní železné hamry a pro tavírnu rudy. Obec vyrostla okolo zámku, který v 17. století
Žerotínové vybudovali na místě dřevěného loveckého zámečku. Po rozdělení losinského panství na losinské a
loučenské, získal Loučnou Přemyslav Žerotín. Tok dějin byl vždy úzce spjat s historií losinského panství - sdílely
spolu špatné i dobré. Samozřejmě i zde v 17. století probíhaly selské revolty a hony na čarodějnice. Největší
rozkvět zažila obec za vlády bratří Kleinů. Ti zakoupili panství od hraběte Mitrovského. Tito velcí průmyslníci zde
rozšířili velkostatek, který měl pivovar a palírnu. I zde odsun původního obyvatelstva znamenal nastoupení
nových dějin.
Německý název Loučné Wiesenberg zní v překladu „luční hora“. Toto místní jméno bylo přejato i do českého
názvu obce Vízmberk. V roce 1948 byla obec přejmenována na Loučnou shodně s významem „luční“ a roku 1953
byl k názvu dodán rozlišující přívlastek „nad Desnou“. Současnou obec Loučnou tvoří několik původně
samostatných obcí a osad. Nejstarší z nich jsou Rejhotice, jejichž německý název Reutenhau vznikl z původního
Reittenhau, tj. mýtina či paseka - Reittenova. Byly založeny pravděpodobně ve 14. stol. dřevaři a uhlíři, kteří zde
pálili dřevěné uhlí pro zdejší vrchnostenské hamry a pro tavírnu rudy. V osadě samé byla za panství Žerotínů i
vysoká pec, která zanikla po vyčerpání rudy v nedalekých železnorudných dolech. Další částí dnešní Loučné byla
osada Filipová, založená r. 1773 na pozemcích panského dvora a pojmenovaná po tehdejším majiteli panství,
velehradském opatu Filipu Zurim. Další osadou byl Kociánov, založený o 11 let později, rovněž na pozemcích
panského dvora, a pojmenovaný po dvorním radovi Kozianovi. Vízmberk sám vznikl mnohem později. Původně
jen jako zámek, který vybudoval na místě dřevěného loveckého zámečku počátkem 17. století mladší syn Jana
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ml. ze Žerotína Přemysla. Kolem zámku vzniklo menší podzámčí tvořené dvorem, mlýnem a hostincem. Roku
1774 byla k zámku přistavěna kaple, o deset let později rozšířená na farní kostel sv. Cyrila a Metoděje. Ves sama
pak vznikla roku 1799, a to na částech katastru Kociánova a Filipové. V roce 1833 koupil vízmberské panství
tehdejší nejvyšší kancléř moravský Antonín Bedřich hrabě Mitrovský z Nepomyšle.
Kouty nad Desnou (Winkelsdorf) jsou nejsevernější a nejvýše položenou obcí údolí Desné. Byly založeny v koutu
chráněném před severními a východními větry. Odtud pochází jejich české i německé jméno. V minulosti
rozlišované osady Annín (německy Annanberg) a Andělské Žleby (Engelsthal) posléze ztratily svou relativní
samostatnost. Místní částí Koutů zůstala jen katastrální obec Přemyslov. Od roku 1961 jsou Kouty nad Desnou i
Přemyslov částmi Loučné nad Desnou. Na obecní pečeti z poloviny 18. století byla písmena WD (Winkelsdorf).
Kouty vznikaly postupně kolem mlýna, který zde získal Bedřich Otto od losinských Žerotínů roku 1718. Další
impuls k rozšíření osady dala losinská vrchnost založením sklárny roku 1769 ve vzdáleném údolí Hučivé Desné,
asi hodinu od dnešní osady Annín (byla postupně vybudována v letech 1803 až 1815 drvoštěpy, najímanými k
mýcení lesů), a odtud roku 1829 do Rapotína, aby se stala základem slavných rapotínských skláren. V roce 1834
žilo v Koutech ve 107 domech 628 obyvatel a v Přemyslově ve 25 domech 159 obyvatel.
Loučná se táhne údolím Desné podél silnice ze Šumperka do Jeseníku (střední nadmořská výška 490 m).
Součástí Loučné jsou osady Rejhotice, Kociánov a Filipová. Roku 1961 byly k Loučné nad Desnou připojeny
Kouty nad Desnou s osadou Přemyslov.
Tabulka 5 – Základní informace o obci Loučná nad Desnou
Název
Status
Adresa obecního úřadu
IČ
Činnost CZ-NACE
Telefon
Obec (kód obce)
Okres (kód okresu)
Kraj (kód kraje)
E-mail
Web-stránky
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Počet obyvatel

Loučná nad Desnou
Obec
Loučná nad Desnou 57, 788 11 Loučná nad Desnou
00302953
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
+420 583 235 222
Loučná nad Desnou (540226)
Šumperk (CZ0715)
Olomoucký kraj (CZ071)
podatelna@loucna-nad-desnou.cz
www.loucna-nad-desnou.cz
9 433
5
5
6
1 622

Znak obce

Zdroj: ČSÚ k 31.12.2016

1.3.3. Obec Petrov nad Desnou
Německý název obce Petersdorf vyjadřuje původ od osobního jména Petr (Petrova Ves). Název je odvozen
od rychtáře Petra zmiňovaného roku 1391. Původní český název byl Petrovice, od roku 1869 se vyskytoval
i Petrov, případně německy Petersdorf. Přídomek nad Desnou dostala obec až v roce 1924 a v roce 1955 pak
byla úředně přejmenována na Petrov nad Desnou. V letech 1938 - 1945 byla součástí Rapotína, od května
1945 byla součástí Sobotína. V roce 1995 se uskutečnilo první neúspěšné referendum o osamostatnění obce,
další referendum v roce 2008 rozhodlo o odtržení Petrova od Sobotína a ke dni 1.1.2010 vzniká opět samostatná
obec Petrov nad Desnou.
Rozkládá se v okolí řeky Desné a Merty, nejvyšším bodem je Petrovský vrch (790 m). Obec sama leží
v nadmořské výšce 365 metrů směrem na Skřítek. Železniční soukromá trať "Železnice Desná" se zde rozbíhá
jednak do Sobotína, jednak do Koutů nad Desnou.
Již na počátku 19. století jsou zde zaznamenány některé drobné průmyslové podniky - hamr, mlýn, olejna a pila.
V roce 1839 vyrostla místo hamru velká mechanická strojírna, která se zařadila do komplexu železáren bratří
Kleinů. Od roku 1932 zde nalézáme firmu VELAMOS - výroba jízdních kol, kterou vedli bratři Heinzové. V roce
1945 byla tato firma znárodněna a velmi brzy se stala podnikem, který zaměstnával převážnou část nejen

7

místního obyvatelstva, ale i lid z širokého okolí.
i k výraznému omezení výroby jízdních kol.

Po roce 1990 došlo k privatizaci podniku a následně

Tabulka 6 – Základní informace o obci Petrov nad Desnou
Název
Status
Adresa obecního úřadu
IČ
Činnost CZ-NACE
Telefon
Obec (kód obce)
Okres (kód okresu)
Kraj (kód kraje)
E-mail
Web-stránky
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Počet obyvatel

Petrov nad Desnou
Obec
Petrov nad Desnou 156, 788 16 Petrov nad Desnou
72054433
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
+420 583 283 274
Petrov nad Desnou (500020)
Šumperk (CZ0715)
Olomoucký kraj (CZ071)
obec@petrovnaddesnou.cz
www.petrovnaddesnou.cz
1 209
1
1
2
1 185

Znak obce

Zdroj: ČSÚ k 31.12.2016
1.3.4. Obec Rapotín
Pověst praví, že Rapotín založil markomanský uprchlík Reibod při stěhování národů. Ve skutečnosti založili
Rapotín němečtí kolonisté ve 13. století. Obec tehdy patřila do kraje Šumperka a Branenska pod správou
zeměpánů, kteří jednotlivé obce dávali do zástavy různým šlechtickým rodům. Mezi vlastníky patřili postupně
Čeněk z Lipé, Eberhard z Kunštátu, Beneš z Valdštejna, Bernard z Cimburku, Jan Tunkl ze Zábřeha a nakonec
Jan starší ze Žerotína. Za panství Žerotínů došlo v letech 1620 – 1621 k neúspěšnému povstání sedláků proti
vrchnosti. Vzpoura v období 1659 – 1662 skončila popravou tří vůdců vzpoury. Ve druhé polovině 17. století
prožili obyvatelé údolí Desné procesy s čarodějnicemi. Inkviziční soud na zámku ve Velkých Losinách odsoudil za
řízení Františka Bobliga k trestu smrti upálením 56 lidí. Mezi nimi bylo sedm žen z Rapotína. Upálení
rapotínských žen připomíná sloup z roku 1678. V první polovině 18. století žilo v obci 47 sedláků, 32 chalupníků a
45 domkařů. V roce 1770 bylo provedeno první číslování domů. Rapotín měl tehdy 150 čísel, přičemž v roce 1834
už jich bylo 211. Další číslování bylo provedeno mezi lety 1870 a 1880 a později v roce 1910. Stará cesta
procházející středem obce přestala být dopravní tepnou údolí Desné. Roku 1839 začali stavět podnikatelé
Kleinové z Loučné nad Desnou silnici Jablonné – Opava, která byla vedena mimo obec. K ní se začala postupně
realizovat další výstavba Rapotína. V období průmyslového rozmachu okolních obcí nezaostával ani Rapotín. V
horní části obce vznikly sklárny, které sem byly roku 1829 přeloženy z Andělských Žlebů. Jejich provoz však brzy
ustal. Teprve za nového majitele Josefa Schreibera se pozvedla výroba a obchod. Schreiber pozval do sklárny
odborníky z Čech, čímž mj. položil základ české menšině v obci. Ve druhé polovině 19. století přibyly další stavby
– v roce 1870 byl postaven kostel, o dva roky později škola u skláren, v roce 1880 obecní dům, roku 1896 fara a
čtyři roky nato hřbitov. V letech 1872 až 1873 byla vybudována železnice Šternberk-Šumperk-Hanušovice, v roce
1871 byla postavena odbočka ze Zábřehu do Sobotína. Teprve v roce 1904 byla provedena stavba dráhy z
Petrova nad Desnou do Koutů, která je využívána i v současné době. Po ničivé povodni v roce 1997 dostala
železniční trať novější podobu.
Pro vysvětlení jména obce Rapotín je více možností. Může platit, že původní je německý název Reipotendorf
(zkrácený na Reitendorf), odvozený z osobního jména Reipot (domácká podoba ke jménu Reginbald). Rapotín by
podle toho byl "vsí Reipotovou". Do češtiny byl název přejat v podobě Rapotín a záměnou s osobním jménem
Rapota vznikl dnešní název. Avšak není vyloučeno, že německé Reipotendorf vzniklo jako česko-německé
hybridní jméno právě přikloněním staršího domácího Rejpotín k německému Reipoten a to ještě dříve než bylo
jméno vůbec zapisováno. Pečetním znamením obce byla tradice zkřížená s krojidlem.
Částí Rapotína byla trvale osada Ludvíkov. Za okupace v letech 1938 až 1945 byly s Rapotínem spojeny obce
Petrovice a Vikýřovice. V roce 1976 byly k obci administrativně připojeny Rejchartice. Katastr se touto integrací

8

rozšířil na 2152 hektary. Po roce 1980 byly obce Rapotín a Rejchartice formálně připojeny k Šumperku, ale v roce
1990 se obě znovu osamostatnily.
Rapotínský katastr o rozloze 1404 hektarů je na východě lemován tokem řeky Desné. Z jejího údolí se zvedá
směrem k severu a Bukovým kopcem dosahuje výšky 641 m. Řeka Desná přijímá v Rapotíně z pravého břehu
Rejchartický potok.
Počet obyvatel v Rapotíně v letech jednotlivých sčítání kolísal, ale od poloviny 19. století nikdy neklesl pod 2000
osob. V roce 1900 žilo v Rapotíně ve 242 domech 2449 obyvatel (z toho v Ludvíkově ve 12 domech 63 osob), jen
153 z nich se hlásilo k české řeči. Počet rapotínských obyvatel kulminoval v roce 1930, ve 447 domech žilo 2965
osob, z nichž bylo 258 Čechů. Přestože bylo německé obyvatelstvo po druhé světové válce odsunuto, byl
Rapotín v bezprostřední blízkosti Šumperka a s možností získat zaměstnání ve zdejší sklárně i atraktivním
místem pro nové osídlence. V roce 1950 zde žilo ve 494 domech 2235 obyvatel. V současné době k 01.01.2000
žije v obci 2871 obyvatel. Vesnice je v pramenech poprvé zmiňována v roce 1391. Po celou dobu existence
patrimoniálního zřízení náležela k šumpersko-novohradskému, od 16. století velkolosinskému panství. V 16.
století byl v Rapotíně farní kostel zasvěcený sv. Jakubovi. Podle lánového rejstříku hospodařil v roce 1677 ve vsi
již pozoruhodný počet 85 usedlíků. V roce 1770 byla severozápadně od Rapotína založena majitelem panství
Ludvíkem Antonínem ze Žerotína činžovní osada Ludvíkov (německy Ludwigsthal) a v průběhu příštích deseti let
byly na opačné straně katastru založeny Nové Domky (Neuhäusel).
Rapotínský katastr o rozloze 1404 hektarů je na východě lemován tokem řeky Desné. Z jejího údolí se zvedá
směrem k severu a Bukovým kopcem dosahuje výšky 641 m. Řeka Desná přijímá v Rapotíně z pravého břehu
Rejchartický potok. Obec má střední nadmořskou výšku 345 m a je rozložena mezi řekou Desnou a silnicí ze
Šumperka, která se v polovině Rapotína rozvětvuje jednak přes Červenohorské sedlo do Jeseníku, jednak přes
Sobotín do Rýmařova. Desná odděluje Rapotín od Vikýřovic a od Petrova nad Desnou.
Tabulka 7 – Základní informace o obci Rapotín
Název
Status
Adresa obecního úřadu
IČ
Činnost CZ-NACE
Telefon
Obec (kód obce)
Okres (kód okresu)
Kraj (kód kraje)
E-mail
Web-stránky
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Počet obyvatel

Rapotín
Obec
Šumperská 775, 788 14 Rapotín
00635901
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
+420 588 884 400
Rapotín (540862)
Šumperk (CZ0715)
Olomoucký kraj (CZ071)
rapotin@rapotin.cz
www.rapotin.cz
1 404
1
1
1
3 256

Znak obce

Zdroj: ČSÚ k 31.12.2016
1.3.5. Obec Rejchartice
První zmínka o této horské obci ležící v malebném údolí Rejchartického potoka pochází z roku 1350. Pověst
praví, že svůj název odvozuje od tvrze, kterou si vystavil hrabě Reichart. Dominantou obce je barokní kostel sv.
Michala pocházející z roku 1770, který je chráněnou památkou. Okolí této podhorské obce je hornaté a lesnaté.
Okolní lesy jsou bohaté na výskyt hub, malin a ostružin. Kraj přímo vybízí k podnikání výletů po cyklostezkách a
do nedalekých výletních míst, především na zříceninu Nového Hradu, na zámek ve Velkých Losinách, do osady
Prameny, kde jsou dnes již jen dvě chaty, na horu Smrk a dalších zajímavostí. Známým rejchartickým rodákem
byl hudební skladatel a kapelník tanečního souboru Adolf Langer, který vystupoval pod uměleckým jménem Dolfi
Langer. České pojmenování i německý název Reigersdorf je odvozen od osobního jména Rejchart (německy
Richard) a znamená "ves lidí Rejchartových". Na pečetidle bylo zobrazeno kolmo postavené krojidlo a radlice,
provázené po obou stranách kolem. Do roku 1960 byla částí Rejchartic osada a katastrální obec Osikov (viz
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Bratrušov). V roce 1976 byly Rejchartice připojeny k Rapotínu a spolu s ním po roce 1980 k Šumperku. Od roku
1990 jsou opět samostatnou administrativní jednotkou. Počet obyvatel se v Rejcharticích od konce 19. století
trvale snižoval. V roce 1880 bylo dosaženo maxima 548 osob v 96 domech, v Osikově 184 osob ve 32 domech.
Až na tři Čechy se tehdy všichni obyvatelé hlásili k německé řeči. Výraznější česká menšina se v obci nevytvořila
ani po roce 1918 a z 595 obyvatel v roce 1930 bylo jen 11 Čechů. Po druhé světové válce byla obec jen částečně
dosídlena z okolních českých obcí a v roce 1950 žilo v Rejcharticích 232 osob ve 109 domech, v Osikově jen 22
osob ve 20 domech. V současnosti k 01.01.2000 žije v obci 149 obyvatel. První zmínka o vesnici s názvem
Richardi villa je z roku 1350. Tehdy zde byla fara příslušná k nově utvořenému biskupství v Litomyšli. Takřka po
celou dobu existence patrimoniálního zřízení příslušely Rejchartice k bludovskému panství. Asi krátce před rokem
1567 byla v horách západně od Rejchartic založena činžovní osada Osikov (německy Aspendorf). Jméno dostala
podle osikového porostu. Lánový rejstřík z roku 1677 uvádí v Rejcharticích 37 a v Osikově 16 usedlíků; v roce
1834 měly Rejchartice 83 domů a 506 obyvatel, Osikov 35 domů a 174 obyvatel. V roce 1643 byl v Rejcharticích
postaven nový kostel. Za třicetileté války zanikla místní fara a byla obnovena v roce 1784. V té době také začalo
školní vyučování a v roce 1793 byla postavena školní budova.
Rejchartický katastr o rozloze 681 hektarů je pokryt vrchovinou, jež Smrkem na západní hranici dosahuje výšky
742 m. Vesnice se vine horským žlebem podél horního toku Rejchartického potoka a je dostupná silničkou z
Rapotína do Kopřivné. Má střední nadmořskou výšku 493 m.
Tabulka 8 – Základní informace o obci Rejchartice
Název
Status
Adresa obecního úřadu
IČ
Činnost CZ-NACE
Telefon
Obec (kód obce)
Okres (kód okresu)
Kraj (kód kraje)
E-mail
Web-stránky
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Počet obyvatel

Rejchartice
Obec
Rejchartice 47, 787 01 Rejchartice
00635910
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
+420 583 242 213
Rejchartice (553395)
Šumperk (CZ0715)
Olomoucký kraj (CZ071)
ou.rejchartice@email.cz
www.mesta.obce.cz/rejchartice
681
1
1
1
189

Znak obce

Zdroj: ČSÚ k 31.12.2016
1.3.6. Obec Sobotín
Původ názvu obce pochází od osobního jména Sobota, které bylo časem převedeno na německé Zöptau a po
druhé světové válce opět počeštěno. Jak už bylo uvedeno, patří tato obec spolu s Velkými Losinami mezi
nejstarší hornické osady na Šumpersku. Historie obce je úzce spjata s dobýváním a zpracováním železné rudy,
která se v hojné míře vyskytovala v okolních horách. Existenci obce potvrzuje "Papežská listina" Klimenta VI. z
roku 1351 vydaná v Avignonu. O původních majitelích panství se mnoho nedochovalo, přesto je jasné, že do
života obce významně zasáhl rod Žerotínů. Ti věnovali velkou pozornost železným hutím. Na počátku 19. století
přeložil Ondřej Eisenbach z Haliče do Sobotína továrnu na ocelové a kovové zboží. Tato událost zanedlouho
poznamenala celý kraj v údolí Desné. Ve druhé polovině 19. století ji koupili bratři Kleinové a po rozšíření z ní
učinili středisko rakouského železářského průmyslu. Jejich železářské podniky se rozkládaly po celé Moravě.
Někdejší slávu průmyslnického rodu Kleinů v Sobotíně připomíná i rodová hrobka. Architektonicky cenný objekt
stojí na okraji parku, blízko silnice 1/44. Do mauzolea je možné nahlédnout mříží do hlavního vstupu. Projekt
výstavby hrobky vypracoval v září 1880 Wenzel S. Baumheyer. Samotná budova vyniká bohatou sochařskou a
kamenickou výzdobou. Počátek 20. století znamenal pro železářskou výrobu úpadek. Továrna se s novým

10

majitelem přeorientovala na výrobu jízdních kol, vznikl tak závod Velamos-Heinz a spol. Po druhé světové válce
tato společnost rozšířila výrobu a založila v kraji nové odštěpné závody.
V latinských textech Sobecinna, v německých Zöptau, Zepta, Zeyptendorf. Obecní pečeť, používaná od poloviny
17. století, nesla symboly zdejších železných hamrů – kovadlinu s kladivem, kleště a kolo na dlouhé ose. Již roku
1350 je v Sobotíně uváděn kostel s farou, připomínanou v listině, jíž bylo vytvořeno litomyšlské biskupství. Z
významnějších rodů, které vlastnily Sobotín, existuje zmínka o pánech z Kravař v roce 1399, v první polovině 15.
století jsou uváděni jako majitelé Kunát Šilstrát a Machna ze Sobotína. V druhé polovině 15. století se soudil
známý šlechtic Jiří starší Tunkl z Brníčka o sobotínské panství s tehdejším držitelem rytířem Jindřichem z Lazů.
Pak Sobotín připadl českému králi Vladislavovi II. Jagelonskému, který roku 1496 přepustil tvrz a ves Sobotín i s
železným hamrem držitelům úsovského panství, pánům z Vlašimi, ale ti se již následujícího roku panství zbavili. Z
dalších majitelů byli nejznámější páni ze Žerotína, kteří získali Sobotín roku 1504. Dočasně byl v letech 1558 až
1578 držitelem statku Václav Berka z Dubé, za něhož byla v obci fara, rychta, hamr a dvůr. Potom však zmínění
Žerotínové připojili sobotínský majetek k losinskému panství, po jehož rozdělení přešel trvale k panství
vízmberskému. Kostel sv. Vavřince byl postaven v roce 1605 za pastora Göpperta z nekatolické modlitebny, v
letech 1780 až 1792 byl rozšířen a v letech 1845, 1935 a 1964 opraven. Fara po bitvě na Bílé hoře zanikla a byla
obnovena, pochopitelně jako katolická, teprve v roce 1676. V sobotínském kostele došlo za faráře Schmidta ke
známé události, která byla záminkou k zahájení čarodějnických procesů. Vernířovická žebračka totiž vyjmula po
přijímání z úst hostii, neboť se tehdy věřilo tomu, že pokud podá hostii krávě, bude lépe dojit. Její čin však byl
zpozorován, žebračka zatčena a vyslýchána. Za domnělé čarodějnictví byli upáleni rychtář Axmann se svou
manželkou.
Sobotínská škola je třetí nejstarší v oblasti Šumperska. V roce 1951 byla otevřena úplná základní škola. Sobotín
patří mezi největší obce šumperského regionu. Mezi místí části Sobotína patří Klepáčov a Rudoltice.
Obec leží v nadmořské výšce 445 m. Vine se úzkým údolím Klepáčovského potoka podél významné silnice
Šumperk - Ostrava (E11) od východního konce Petrova nad Desnou až k západnímu konci Rudoltic.
Tabulka 9 – Základní informace o obci Sobotín
Název
Status
Adresa obecního úřadu
IČ
Činnost CZ-NACE
Telefon
Obec (kód obce)
Okres (kód okresu)
Kraj (kód kraje)
E-mail
Web-stránky
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Počet obyvatel

Sobotín
Obec
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou
00303348
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
+420 583 237 151
Sobotín (540986)
Šumperk (CZ0715)
Olomoucký kraj (CZ071)
podatelna@sobotin.cz
www.sobotin.cz
3 193
3
3
3
1 191

Znak obce

Zdroj: ČSÚ k 31.12.2016
1.3.7. Obec Velké Losiny
O této obci se spolu se Sobotínem uvádí, že byly nejvýznamnějšími osadami na sever od Šumperka. Již v roce
1351 se v zakládací listině litomyšlského biskupství uvádí, že zda stála fara a kostel. Od druhé poloviny 15. století
již náleží sílícímu moravskému rodu Žerotínů. Roku 1562 se z poslušenství tohoto rodu vykoupilo město Šumperk
a losinská tvrz se stala střediskem celého panství. Požehnání pro tento kraj znamenal Jan mladší ze Žerotína. Na
místě původní nepohodlné tvrze vystavěl krásný, ve své době moderní renesanční zámek. Místní sirné lázně se
dostaly díky jeho pečlivému rozšiřování do povědomí celé země. Jan mladší se zasloužil i o založení ruční
papírny. Rozkvět byl ovšem spojen i se zvýšenými výdaji, proto byly náklady přeneseny na poddaný lid. Ten měl
samozřejmě pramálo radosti z tohoto rozkvětu, který byl příčinou zavádění dalších robot. Spor byl řešen až u
císaře Rudolfa II., který rozhodl ve prospěch Žerotínů.
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Po třicetileté válce a rekatolizaci panství se opětovně zvyšovaly roboty pro poddaný lid. V tomto sporu již
nerozhodovali právníci, nýbrž zbraně. Selské povstání bylo potlačeno a jeho tři vůdci byli popraveni na nádvoří
losinského zámku. Ke konci 17. století, za vlády hraběnky Angeliny Sybily Galle, poručnici nezletilých
následovníků panství, se rozhořely hranice s nařčenými čarodějnicemi. Tato žena povolala do kraje
nejhrůznějšího inkvizitora Františka Bobliga z Edelštadtu (dnes Zlaté Hory). Až dospělost následníka panství,
Jana Jáchyma ze Žerotína, udělala přítrž této krvavé době. Činnost Bobligova tribunálu stála život 56 nevinných
lidí. Poslední pán ze Žerotínů, Ludvík Antonín, prodal celé panství roku 1802 Lichtenštejnům. Jejich vláda
přinesla do kraje rozkvět lázní a rozšíření průmyslu.
Velké Losiny, největší vesnici šumperského i pozdějšího losinského panství, vystavěli němečtí kolonisté již ve 13.
století jako tehdy nejsevernější obec v údolí Desné. První osadníci dali vesnici jméno Ullersdorf, pravděpodobně
po lokátorovi, který založení obce organizoval. Český název Losiny byl odvozen ze jména potoka Losinky,
německy Lustbach. Přívlastek Gross (Velké) před názvem vesnice se objevuje až od 18. století jako rozlišení od
Nových Losin.
První zmínka o Velkých Losínách pochází z roku 1351, kdy byl ve vsi farní kostel. V následujícím století byla
vesnice sídlem královského leníka, který zde již tehdy žil pravděpodobně na tvrzi. Po smrti Přemka ze Žerotína
(zemřel kolem 1558) si jeho syn Jan zvolil losinskou tvrz za své budoucí sídlo. Tvrz postupně rozšiřoval do
podoby tříkřídlého pozdně renesančního zámku. V Losinách, centru svého panství, dal Jan vybudovat
hospodářský dvůr, pivovar a druhý losinský mlýn. Dřevem dal vyložit původní tůň s léčivou vodou, aby mohla být
využita ke koupání vedle van po jejím obvodu. Losinská "Teplice Losinská", jak byly tehdy léčivé lázně
označovány, patřila v 16. století ke známým moravským lázeňským zřídlům. Na sklonku 16. století se usadil v
Losinách papírník a založil zde dodnes trvající tradici papírenské výroby.
Zvyšování robotních povinností vedlo ke třem poddanským vzpourám (v letech 1581, 1620 až 1621 a 1659 až
1662), kterých se Losinští aktivně účastnili. Druhá z nich skončila slibem poslušnosti poddaných, třetí dokonce
popravou tří vůdců vzpoury. Tři čtvrtiny konfiskovaného majetku Žerotínů za účast ve stavovském povstání v
letech 1618 - 1620 nakonec Žerotínové se svolením císaře vykoupili. Jejich přestup ke katolickému náboženství
byl odkládán. Také rekatolizace probíhala na jejich panství pomaleji, než jinde v okolí. V době švédské okupace
severní Moravy v závěru třicetileté války uchránil majetky a životy poddaných na losinském panství ochranný list
švédského generála Torstensona.
Roku 1678 započaly v Losinách procesy s údajnými čarodějnicemi. Přes třicet obětí zde skončilo v plamenech
hranic, mnohé z nich pocházely přímo z Losin. Teprve v roce 1692 byly procesy zastaveny. Nového rozvoje se
Losiny dočkaly za Jana Ludvíka ze Žerotína (1716 - 1761), který dal v obci mezi jiným postavit novou sýpku,
vedle losinského kostela kapli s rodinnou hrobkou, v zámku byla zbudována barokní kaple a současnou podobu
dostala i barokní křídla zámku, u kterého vznikla francouzská zahrada s nákladnou sochařskou výzdobou a
vodními efekty. Za jeho syna Ludvíka Antonína doznaly rozvoje losinské lázně, v nichž byly postaveny dvě
lázeňské budovy pro hosty. Ten však v roce 1802 prodal losinské panství Karlovi knížeti z Lichtenštejna.
V roce 1850 skončila historie losinského panství a obec Velké Losiny byla přičleněna v rámci šumperského
politického okresu k soudnímu okresu Vízmberk (Loučná nad Desnou). Absence větších průmyslových podniků
ve Velkých Losinách se začala postupem doby jevit jako přednost této lázeňské a turisticky atraktivní obce. Vedle
ruční papírny zde byly pouze pily, mlýny, tkalcovna, výrobna zařízení pro mlýnské provozy a některé menší
podniky. Ve druhé polovině 19. století zde došlo k výstavbě dalších lázeňských objektů a k přestavbě budov v
lázeňském centru, vzácnými dřevinami byl osázen lázeňský park. Dominantou lázní se v roce 1913 stalo
sanatorium Tesstal.
Losiny se postupně stávaly oblíbenou zastávkou turistů putujících do nedalekých Jeseníků, které zde přitahoval
romanticky vyhlížející zámek a odpočinek v udržovaných parcích kolem zámku a lázní.
Velké Losiny se táhnou od Bukovic a dále pak údolím potoka Losinky. Střední nadmořská výška obce činí 411 m.
V letech 1938 až 1945 a znovu od roku 1976 je částí Velkých Losin obec Bukovice, od roku 1976 také Maršíkov,
Žárová (Nová Ves), Horní Bohdíkov a od roku 1990 místní část Ludvíkov. Katastr Velkých Losin tak dosáhl
velikosti 4583 hektarů. Současná celková katastrální výměra obce je 4650 ha.
Tabulka 10 – Základní informace o obci Velké Losiny
Název
Status
Adresa obecního úřadu
IČ
Činnost CZ-NACE
Telefon
Obec (kód obce)
Okres (kód okresu)
Kraj (kód kraje)
E-mail
Web-stránky
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce

Velké Losiny
Obec
Velké Losiny 321, 788 15 Velké Losiny
00303551
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
+420 583 248 422
Velké Losiny (541265)
Šumperk (CZ0715)
Olomoucký kraj (CZ071)
podatelna@losiny.cz
www.losiny.cz
4 650
5
5
5

12

Počet obyvatel

2 643

Znak obce

Zdroj: ČSÚ k 31.12.2016
1.3.8. Obec Vernířovice
První písemná zmínka o horské obci pochází z roku 1558. Tato hornická osada spolu s dalšími obcemi po
dlouhých 400 let zásobovala železné hutě v Sobotíně kvalitními magnetitovými rudami. Tato ruda a z ní vyrobené
železářské výrobky proslavily tuto oblast po celém světě.
Z Vernířovic pocházela žebračka Maryna Schuchová, která tím, že v sobotínském kostele vyjmula při přijímání
hostii z úst, dala bezprostřední podnět k zahájení neblahých čarodějnických procesů na losinském a loučenském
panství. Obec se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v údolí horské říčky Merty, z obou stran
obklopená horskými masívy vrcholové části Hrubého Jeseníku. V bezprostřední blízkosti obce je přírodní
památka Zadní Hutisko. Je to druhé největší krupníkové těleso v ČR s přírodní rezervací Bučina – pralesový
porost buku a unikátní lokalita mravenců pod Jelení studánkou. Vernířovice jsou přitažlivé nejen pro turistiku, ale i
pro milovníky starých důlních děl a minerálů. Oblíbená je značená trasa přes Kosaře na Jelení hřbet a Čertovu
stěnu s vyhlídkovou skálou. V okolí jsou zbytky štol a jam po kutání rudy. Samota Švagrov přitahuje okolními
stopami po těžební činnosti a romantickou krajinou.
Obec je významným výchozím místem k podnikání různých výletů do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Kostru
tvoří horské skupiny Keprníku, Pradědu, Orlíku a Mravenečníku.
Německé jméno obce Wermsdorf vzniklo zkrácením z Wernersdorf, což znamená Wernerova ves. Také česká
podoba pochází od osobního jména Werner, které bývalo používáno i v podobách Vernéř či Verníř. Vernířovice
bývaly hornickou obcí. Doba jejich vzniku není přesně známa, usuzuje se však, že se příliš neliší od doby
založeni sousedního Sobotína, s nímž je poutalo dolováni a zpracováni železa. Z jejich okolí se dodávalo po 400
let vrchnostenským železným hutím v Sobotíně nejvíc hematit-magnetitové rudy, která založila jejich proslulost.
První písemná zmínka o Vernířovicích z r. 1558 sděluje, že byly pustou vsí, ale již asi po dvaceti letech byla ves
opět osazena lidmi z okolních obcí a byla součástí losinského panství. Po roce 1848 byla obec přičleněna k
vízmberskému soudnímu okresu v politickém okrese Šumperk. K ruční papírně přibyla pila a od r. 1917 malá
továrna na dřevitou vlnu. Ve třicátých letech 20. století byla v provozu rovněž brusírna křištálového skla. Zdejší
škola byla do roku 1900 rozšířena na trojtřídní. Po roce 1945 nebyl provoz vernířovických průmyslových podniků
obnoven a vesnice se pozvolna stávala především rekreačním střediskem a východiskem turistických tras do
Hrubého Jeseníku.
Vernířovice se rozkládají v nadmořské výšce 524 m v úzkém horském údolí říčky Merty protékající mezi horami.
Rozsáhlý katastr měří 3330 hektarů a je převážně pokryt lesy a holemi Hrubého Jeseníku. Na severu je to Rudná
(915 m), Kozí hřbet (1040 m) a Mravenečník (1343 m), na východě Břidličná hora (1355 m), Jelení hřbet (1367 m)
a Pec (1312 m), na jihu Havraní vrch (778 m) a Suchý vrch (824 m).
Tabulka 11 – Základní informace o obci Vernířovice
Název
Status
Adresa obecního úřadu
IČ
Činnost CZ-NACE
Telefon
Obec (kód obce)
Okres (kód okresu)
Kraj (kód kraje)
E-mail
Web-stránky
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Počet obyvatel

Vernířovice
Obec
Vernířovice 53, 788 15 Velké Losiny
60045493
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
+420 583 237 041
Vernířovice (554146)
Šumperk (CZ0715)
Olomoucký kraj (CZ071)
obec.vernirovice@seznam.cz
www.volny.cz/ou.vernirovice
3 330
1
1
1
215

13

Znak obce

Zdroj: ČSÚ k 31.12.2016
1.3.9. Obec Vikýřovice
První zmínka o obci se objevuje v pramenech z roku 1391. Původně náležela pod šumpersko-novohradské
panství, od 16. století však už spadala pod panství velkolosinské. Základní obživu obyvatel tvořilo vždy
zemědělství, dokud i tuto obec nezasáhla průmyslová revoluce. Od počátku dvacátého století se zde rozrůstá
rafinérie minerálních olejů a hlavně tkalcovna. Původní německé obyvatelstvo bylo po druhé světové válce
odsunuto, na jeho místo přišli obyvatelé z různých koutů naší země a s nimi i nové dějiny.
O obci Vikýřovice pochází první zmínka z roku 1391, v té době doložena listinou markraběte Jošta. Věnné vklady
Žerotínů v Zemských deskách z let 1558-1575 vedou obec pod názvem Vidéřovice, Vikejřovice a Vigařovice.
Katastr losinského panství uvádí v roce 1591, že se ve Vikýřovicích nachází jedna tvrz, jeden dvůr, rychta a 27
usedlých s 54 pruty polí. V roce 1921 byl k Vikýřovicím přičleněn Krenišov, o němž je zmínka z roku 1594. Při
první pozemkové reformě došlo ke zrušení vikýřovického dvora a rozprodeji pozemků. Příděly obdrželo po
zaplacení zejména 18 rodin emigrantů z Volyně a Zelova. Ti vytvořili v téměř ryze německé obci českou
komunitu. Zasloužili se také o vybudování sboru Bratrské jednoty baptistů a v roce 1929 byla otevřena jimi
zbudována modlitebna. Vztahy mezi Němci a českou menšinou byly v obci vždy na dobré úrovni. Narušila je až 2.
světová válka, kdy byli Češi zčásti donuceni k vystěhování. Obec v té době také ztratila svou samostatnost, neboť
byla připojena k Rapotínu. V roce 1946 proběhl odsun původních německých obyvatel.
Částí Vikýřovic byla trvale osada Krenišov, jež zanikla ve dvacátých letech stavebním splynutím obcí. Za
okupace, v letech 1938 až 1945, byly Vikýřovice částí Rapotína. V roce 1976 se staly částí Šumperka, ale v roce
1990 se obec opět osamostatnila. Vesnice má střední nadmořskou výšku 335 m a je rozložena na levém břehu
Desné, která ji odděluje od protějšího Rapotína. Na jižním okraji obce splynula s Vikýřovicemi osada Krenišov.
Tabulka 12 – Základní informace o obci Vikýřovice
Název
Status
Adresa obecního úřadu
IČ
Činnost CZ-NACE
Telefon
Obec (kód obce)
Okres (kód okresu)
Kraj (kód kraje)
E-mail
Web-stránky
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet územně technických jednotek
Počet částí obce
Počet obyvatel

Vikýřovice
Obec
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
00635898
841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
+420 583 213 146
Vikýřovice (569445)
Šumperk (CZ0715)
Olomoucký kraj (CZ071)
podatelna@vikyrovice.cz
www.vikyrovice.cz
1 175
1
1
1
2 376

Znak obce

Zdroj: ČSÚ k 31.12.2016
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2.

Charakteristika Svazku obcí údolí Desné

2.1.

Vymezení území

Území Svazku obcí údolí Desné se nachází v Olomouckém kraji, okrese Šumperk a je vymezeno katastrálními
územími celkem devíti obcí: Hraběšice, Loučná nad Desnou, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Sobotín,
Velké Losiny, Vernířovice a Vikýřovice. Jedním ze společných jmenovatelů všech obcí je těsné sousedství s
okresním městem Šumperkem a blízkost pohoří Hrubý Jeseník. Obce Hraběšice, Sobotín, Loučná nad Desnou a
místní část obce Velké Losiny Maršíkov tvoří hranici CHKO Jeseníky a částečně rovněž zasahují do chráněného
parku Sovinecko. Celý Šumperský okres byl usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 344 ke Strategii
regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 definován jako „hospodářsky slabý region“. Území Svazku obcí údolí Desné
zabírá plochu 246,87 km2 a z velké části se rozprostírá v Šumperské kotlině. Nadpoloviční většinu rozlohy území
zaujímají lesní porosty. Průměrná nadmořská výška daného území je cca 437 m n. m. Území svazku se řadí
spíše mezi chladné oblasti, s vysokou hodnotou srážek a poměrně vydatnými dešti, vysokou sněhovou pokrývkou
v zimních měsících. Krásná příroda s množstvím lesů v sobě skrývá vysoký potenciál v oblasti rozvoje cestovního
ruchu. Na území svazku se nachází množství turistických tras, cyklostezek a historických a přírodních
zajímavostí. Region je ve velké míře atraktivní z důvodu rozvíjejícího se lázeňství v obci Velké Losiny. Ve Velkých
Losinách se nachází rovněž unikátní Ruční papírna, která se zabývá výrobou tradičního ručního papíru. Dle
dostupných informací se jedná o poslední papírnu tohoto druhu v Evropě. K ruční papírně patří i Muzeum ručního
papíru. Mezi turisticky nejatraktivnější pamětihodnosti regionu patří Zámek Velké Losiny, který je smutně proslulý
čarodějnickými procesy. Další celorepublikovou raritou je přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně.
K turisticky důležitým cílům také patří lyžařské areály v obci Loučná nad Desnou, Hraběšice a Vernířovice.
2.2.

Druhy pozemků

Svazek obcí údolí Desné je tvořen devíti obcemi o celkové výměře více než 258 km2, což je přibližně 19,7%
rozlohy šumperského okresu. Z rozlohy Olomouckého kraje představuje rozloha svazku obcí cca 4,9%.
Tabulka č. 12 – Druhy pozemků

Obec

Výměra
(ha)

Hraběšice
823
Loučná nad
9 431
Desnou
Petrov nad
1 209
Desnou
Rapotín
1 404
Rejchartice
680
Sobotín
3 194
Velké Losiny
4 650
Vernířovice
3 330
Vikýřovice
1 175
Celkem
25 896
(průměr)
Zdroj: ČSÚ k 31.12.2015

184

Zem.
půda
(%)
22,36

639

Zemědělská
půda (ha)

Lesy
(ha)

Lesy
(%)

Zastavěná
plocha (ha)

Zastavěná
plocha (%)

595

72,30

4

0,49

6,78

8 407

89,14

78

0,83

516

42,68

579

47,89

20

1,65

695
346
844
2 096
294
578

49,50
50,88
26,42
45,08
8,83
49,19

480
296
2 094
2 101
2 953
476

34,19
43,53
65,56
45,18
88,68
40,51

36
4
20
44
8
26

2,56
0,59
0,63
0,95
0,24
2,21

6 192

33,52

17 981

58,55

240

1,13

Největší obcí, co se rozlohy týká je Loučná nad Desnou. Její rozloha činí 94,31 km2. Další v pořadí jsou obce
Velké Losiny s rozlohou 46,50 km2, Vernířovice s 33,30 km2. Mezi obce s větší rozlohou patří rovněž Sobotín
s 31,94 km2. Nejmenšími obcemi jsou pak obce Hraběšice a Rejchartice. Většina obcí má mnohem větší
zalesněnou plochu, než je celorepublikový průměr, tzn. více jak 30% své rozlohy. Největší lesnatost, 89,14 %
celého obecního území, má Loučná nad Desnou. Druhá nejlesnatější obec je obec Vernířovice s 88,68%.
Vysokou lesnatost, téměř 75%, má obec Hraběšice. Průměrná rozloha zemědělské půdy činí 33,52% rozlohy
jednotlivých obcí. Málokterá z obcí by mohla být považována za zemědělsky atraktivní. Největší plochu
zemědělské půdy (2 096 ha) má obec Velké Losiny. V přepočtu na celou plochu obce mají více než 50%
zemědělské půdy pouze obec Rejchartice (50,88%). Dále pak velkou část zemědělské půdy na celkové rozloze
obce mají obec Rapotín (49,50%), Vikýřovice (49,19%), Velké Losiny (45,08%) či Petrov nad Desnou (42,68%).
Ve všech případech však většina zemědělské půdy slouží jako pastviny pro dobytek, což je dáno
charakteristikami podhorského klimatu, nadmořskou výškou a členitostí terénu většiny obcí. Největší zastavěnou
plochu mají obce s největším počtem obyvatel, tzn. Velké Losiny, Rapotín a Loučná nad Desnou. U obce Loučná
nad Desnou je větší zastavěná plocha dána hlavně rozvojem cestovního ruchu.
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2.3.

Obyvatelstvo

Tabulka 13 - Obyvatelstvo
Obec

Počet
obyvatel
150

Hraběšice
Loučná nad
1 640
Desnou
Petrov nad
1 201
Desnou
Rapotín
3 234
Rejchartice
187
Sobotín
1 198
Velké Losiny
2 654
Vernířovice
218
Vikýřovice
2 363
Celkem
12 845
(průměr)
Zdroj: ČSÚ k 31.12.2015

76

Ženy
(%)
50,67

Věk 014
34

Věk 014 (%)
22,67

Věk
15-64
93

Věk 1564 (%)
62,00

Věk
65+
23

Věk 65+
(%)
15,33

811

49,45

195

11,89

1 078

65,73

367

22,38

598

49,79

175

14,57

803

66,86

223

18,57

1 626
90
606
1 351
105
1 212

50,28
48,13
50,58
50,90
48,17
51,29

526
31
174
335
35
379

16,26
16,58
14,52
12,62
16,06
16,04

2 158
132
791
1 727
141
1 602

66,73
70,59
66,03
65,07
64,68
67,80

550
24
233
592
42
382

17,01
12,83
19,45
22,31
19,27
16,17

6 475

49,92

1 884

15,69

8 525

66,16

2 436

18,15

Ženy

Co se velikosti populace týká, největší obcí je obec Rapotín s 3 234 obyvateli. Nad dva tisíce obyvatel mají obce
Velké Losiny (2 654) a Vikýřovice (2 363). Méně jak dvě stě obyvatel mají obce Rejchartice (187) a Hraběšice
(150). Celkový počet obyvatel žijících ve Svazku obcí údolí Desné je 12 845, což představuje přibližně 10,4%
obyvatel okresu Šumperk. Ve vztahu k počtu obyvatel celého Olomouckého kraje tento podíl činí málo přes 2%.
Z celkového počtu obyvatel představují ženy 49,92%. Největší procentní podíl počtu žen žije v obci Vikýřovice,
tzn. 51,29%. Nad 50% podílu žen žije dále v obcích Hraběšice, Rapotín, Sobotín a Velké Losiny. Ze statistických
dat je zřejmé, že i ve Svazku obcí údolí Desné obyvatelstvo stárne. Je tomu tak, protože celkový počet obyvatel
ve věku nad 65 let převažuje nad počtem obyvatel ve věku do čtrnácti let. Obyvatelé nad 65 let věku (včetně)
představují 18,15% (2 436) z celkového počtu obyvatel svazku. Věková skupina do 14 let věku (včetně)
představuje 15,69% (1 884) obyvatel na celkovém počtu obyvatel svazku. Poměr mezi obyvatelstvem starším 65
let (včetně) a mladším 14 let (včetně) představuje index stáří. V případě Svazku obcí údolí Desné se jedná o
negativní index. Negativní index však nemají všechny obce. Například u obcí Rejchartice a Hraběšice se
setkáváme s pozitivním indexem stáří.
Tabulka 14 – Hustota osídlení
Obec
Hraběšice
Loučná nad Desnou
Petrov nad Desnou
Rapotín
Rejchartice
Sobotín
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
Celkem (průměr)
Zdroj: ČSÚ k 31.12.2015

Počet obyvatel
150
1 640
1 201
3 234
187
1 198
2 654
218
2 363
12 845

Výměra (km2)
8,23
94,31
12,09
14,04
6,80
31,94
46,50
33,30
11,75
258,96

Hustota osídlení
18,23
17,39
99,34
230,34
27,50
37,51
57,08
6,55
201,11
77,23

Celorepublikový průměr hustoty osídlení je 133 obyvatel na 1 km2. Z pohledu na následující tabulku je zřejmé, že
průměrné osídlení Svazku údolí Desné je 77 obyvatel na 1 km2. Hustota osídlení v regionu je celkově nižší než v
celém Olomouckém kraji (120,5 obyvatel/km2) i než v samotném okrese Šumperk (92,7 obyvatel/km 2). Je to
samozřejmě spojeno s tím, že Svazek obcí údolí Desné se nachází v podhůří Jeseníků a v Jeseníkách
samotných, kde logicky žije méně lidí. Vyšší hodnotu osídlení než je průměr okresní i celorepublikový mají obce
Rapotín a Vikýřovice. Je to způsobeno zřejmě tím, že leží v údolí a také tím, že jsou to satelitní obce okresního
města, do kterých se stěhuje a staví zde původní městské obyvatelstvo. Nejnižší hustotu osídlení pak má obec
Vernířovice, dále Loučná nad Desnou či Hraběšice, což je způsobeno již zmiňovanou vysokou nadmořskou
výškou těchto obcí a jejich podhorským až horským charakterem.
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Tabulka 15 – Přírůstek / úbytek obyvatelstva
Přirozený přírůstek

Obec
Hraběšice
Loučná nad Desnou
Petrov nad Desnou
Rapotín
Rejchartice
Sobotín
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
Celkem
Zdroj: ČSÚ k 31.12.2015

Přírůstek / úbytek

Saldo migrace

0
-11
-9
3
-1
-14
-6
2
7
-29

-2
-10
10
18
-1
14
17
3
3
52

-2
-21
1
21
-2
0
11
5
10
23

Geografický ukazatel migračního salda udává rozdíl mezi imigrací a emigrací v regionu, tedy, zdali se více lidí z
území vystěhuje, nebo do něj přistěhuje. Hodnota migračního salda pro celý Svazek obcí údolí Desné za rok
2015 je pozitivní v celkovém počtu 52 přistěhovaných obyvatel. Rozhodně bychom toto číslo měli zařadit za
pozitivní ukazatel vývoje situace v regionu. V rámci svazku jsou pak samozřejmě mezi jednotlivými obcemi
významné rozdíly. Nejvíce nových obyvatel zaznamenává obec Rapotín a Velké Losiny, které můžeme označit za
současně nejpopulárnější obce, co se týká přistěhovalectví. V případě obce Rapotín tato skutečnost úzce souvisí
s okresním městem. Pouze 3 obce v tomto kritériu vykazují záporné hodnoty. Mezi další demografické ukazatele
patří přirozený přírůstek, tedy rozdíl mezi živě narozenými dětmi a celkovým počtem zemřelých obyvatel na
daném území za jeden rok, v tomto případě za rok 2015. V tomto směru vykazuje Svazek obcí údolí Desné
negativní hodnotu, a to – 29. Celkem 5 obcí z 9 vykazuje negativní přirozený přírůstek. V těchto obcích tedy více
obyvatel zemřelo, než se nově narodilo. Zejména se jedná o obce Sobotín, Loučná nad Desnou a Petrov nad
Desnou. Naopak v obci Vikýřovice je nově narozených dětí vůči zemřelým nejvíce, tzn. 7.
2.4.

Nezaměstnanost

Tabulka 16 – Míra nezaměstnanosti

Obec

Míra
nezaměstnanosti
(%)
7,45

Uchazeči Absolventi
VŠ
0

Uchazeči Absolventi
VŠ (%)
0,00

Uchazeči nad 12
měsíců
1

Uchazeči nad 12
měsíců (%)
14,29

6,70

4

5,41

26

35,14

74

9,67

5

6,33

34

43,04

79

7,14
14,29
9,48
7,14
11,27
4,79
8,66

10
0
2
4
0
1
26

6,41
0,00
2,60
3,17
0,00
1,30
2,80

56
11
31
41
5
26
231

35,90
57,89
40,26
32,54
31,25
33,77
36,01

156
19
77
126
16
77
631

Hraběšice
Loučná nad
Desnou
Petrov nad
Desnou
Rapotín
Rejchartice
Sobotín
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
Celkem
Zdroj: ČSÚ k 31.12.2015

Uchazeči
celkem
7

Významným ekonomickým ukazatelem dnešní doby, často připomínaným, je také nezaměstnanost obyvatel
daného regionu. Na konci roku 2015 činila obecná míra nezaměstnanosti v Olomouckém kraji 5,9% (ILO).
Odlišnou metodikou evidence Ministerstva práce a sociálních věcí však nezaměstnanost činila 7%. Průměrná
míra nezaměstnanosti Svazku obcí údolí Desné tvoří 8,66%. Z tabulky uvedené nad textem je zřejmé, že svazek
obcí bohužel patří k území s průměrně vyšší nezaměstnaností, než je v celém Olomouckém kraji a také než v
celém šumperském okresu. Poměrně nízkou míru nezaměstnanosti vykazuje obec Vikýřovice (4,79%). Jedná se
o obec, která je přímo v sousedství okresního města Šumperk. Průměrnou míru vykazují obce Loučná nad
Desnou (6,7%) a Velké Losiny (7,14%). Jedná se o obce, které patří k významným turisticky atraktivním centrům.
Zvýšená míra nezaměstnaností je faktem, který důrazně poukazuje na to, že Svazek obcí údolí Desné se nachází
v hospodářské periferii Olomouckého kraje a celé republiky. Právě zajištěním co možná největšího množství
pracovních příležitostí pro obyvatele jednotlivých obcí můžeme zvýšit jejich snahu o zvelebování svého okolí, o
chuť nových obyvatel se v tomto území usadit pro celý život, zatraktivnit území nejen pro cestovní ruch, ale také
nové investory. Proces snižování nezaměstnanosti je důležitým aspektem k růstu životní úrovně a spokojenosti
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obyvatel, k růstu jejich sounáležitosti s regionem a celým smyslem života v podhůří Jeseníků. Celkový počet
nezaměstnaných osob je logicky v obcích s největším počtem obyvatel. Nejnižší počty uchazečů o zaměstnání
pak vykazují absolventi vysokých škol, kteří tvoří pouze 2,8% z celkového počtu uchazečů. Znepokojující je ale
podíl absolventů v evidenci nad 12 měsíců, kteří představují 36% z celkového počtu uchazečů, což bezesporu
není pozitivním signálem.
2.5.

Školství

Tabulka 16 – Školství
Obec
Hraběšice
Loučná nad Desnou
Petrov nad Desnou
Rapotín
Rejchartice
Sobotín
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
Celkem

MŠ
0
1
2
1
0
0
1
0
2
5

1. stupeň ZŠ
0
1
0
1
0
1
1
0
1
3

2. stupeň ZŠ
0
1
1
0
0
0
1
0
0
4

Významným výsledkem komunitní spolupráce Svazku obcí údolí Desné v oblasti školství je založení tzv.
„svazkové školy“ - Základní a Mateřské školy Údolí Desná. Myšlenka svazkového školství byla podnícena jednak
snahou reorganizace školství v oblasti svazku, ale také potřebou vyřešit problémy na jednotlivých školách. Mezi
jednotlivými školskými zařízeními (ZŠ, MŠ, školní jídelny a vývařovny) v obcích Rapotín, Petrov nad Desnou a
Sobotín byla uzavřena dohoda o spojení škol a školských zařízení ve prospěch vzniku svazkové školy. Pro
dotčené obce byl stanoven společný školský obvod. ZŠ a MŠ Údolí Desná je školská právnická osoba, která
vznikla transformací příspěvkových organizací, v rejstříku školských právnických osob je zapsána s účinností od
01.01.2008. Zřizovatelem tohoto subjektu se Svazek obcí údolí Desné a jeho přímým řízením je pověřena
„kvalifikovaná valná hromada“ Svazku obcí údolí Desné. Školu navštěvují žáci z obcí Rapotín, Sobotín, Petrov
nad Desnou, Rejchartice a Vernířovice. Pracoviště ZŠ a MŠ Údolí Desné jsou rozdělena: MŠ Petrov nad Desnou
– 2x, Rapotín – 1x, ZŠ 1. stupeň Rapotín – 1x, Sobotín 1x a ZŠ 2. stupeň Petrov nad Desnou 1x.
Výše uvedená tabulka 16 uvádí existenci, respektive neexistenci daného typu vzdělávacích institucí v jednotlivých
obcích. V žádné z obcí svazu se nenachází vyšší typ vzdělávací instituce, než je základní škola.
2.6.

Doprava

Nejdůležitější silniční komunikací vedoucích územím Svazku obcí údolí Desné jsou silnice I. třídy č. 11 a č. 44.
Obě silnice spojují jižní a severní část celého území. Silnice č. 11 míří z východních Čech – Hradce Králové,
Žamberku a Červené Vody a přes obce Bludov, Šumperk, Vikýřovice, Rapotín, Petrov nad Desnou a Sobotín
směřuje skrz horské sedlo Skřítek dále do Moravskoslezského kraje, do Rýmařova, Bruntálu a Ostravy. Druhá
zmíněná komunikace je pokračovatelkou rychlostní komunikace R35 vedoucí z Vyškova přes Prostějov a
Olomouce do Mohelnice. V Mohelnici rychlostní komunikace přechází ve dvě silnice I. třídy, jedna pokračuje do
východních Čech a druhou je právě silnice č. 44 vedoucí přes Zábřeh a Postřelmov do Bludova, kde se spojuje s
již zmiňovanou silnicí č. 11 až do Rapotína, kde se komunikace větví. Silnice č. 11 pokračuje do severního cípu
území přes obce Velké Losiny a Loučná nad Desnou až na Červenohorské sedlo a míří přes Jeseník do polských
Glucholaz. Území Svazku obcí údolí Desné nedisponuje žádnou rychlostní komunikací, nejbližší se nachází v
úseku mezi Mohelnicí a Olomoucí.
Celková dopravní situace území vyplývá jednak z blízkosti okresního města a také z celkové polohy území. Díky
městu Šumperk většinou obcí prochází silnice I. třídy a zároveň jsou vytvořeny dvě funkční spojnice jižní a
severní části celého regionu.
Palčivým problémem regionu však zůstává neexistence obchvatů, které by zrychlily a zefektivnily dopravu, a tudíž
by mohly urychlit přínos nových zajímavých atraktivit do regionu, plynulostí dopravy snížit množství
produkovaných emisí, a tak zvýšit atraktivitu celého regionu zlepšeným životním prostředím. Územní plány
jednotlivých obcí však mají rychlostní komunikaci zakreslenou jako veřejně prospěšnou stavbu, perspektiva
řešení tohoto palčivého problému regionu se do budoucna tudíž rýsuje. Dalším negativem je fyzickogeografická
překážka v podobě dvou horských sedel – Červenohorské a Skřítek, jež se musí v případě dopravního spojení do
sousedních okresů překonávat. Dopravu zpomalují, v zimě znesnadňují a vyprodukovanými emisemi rozhodně
zhoršují životní prostředí.
Nejdůležitějším železničním uzlem celého okresu Šumperk je město Zábřeh ležící na železničním koridoru.
Hlavní železniční uzel tedy leží dokonce i mimo samotné okresní město, z čehož vyplývá, že ani obce Svazku
údolí Desné nebudou z hlediska železniční dopravy představovat významnou nadregionální roli.
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Po povodních v roce 1997 přešla do osobního vlastnictví železniční trať č. 293 mezi Šumperkem a Petrovem nad
Desnou, kde se dále větví na kratší úsek do Sobotína a delší úsek vedoucí přes Velké Losiny až do Loučné nad
Desnou v celkovém úseku 15 km. Vlastníkem této železniční trati je Svazek obcí Údolí Desné a dopravcem je
společnost České dráhy a.s., Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průměrný počet spojů v pracovní
dny je 24 párů vlaků, tzn. 24 v jednom směru a 24 v opačném směru).
V roce 2015 byla realizována rozsáhlá stavba elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou. Předmětem
stavby byla elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou na stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV v
celkové délce 19 300 m. Napájení nově zřizované elektrické trakce je zajištěno ze stávající trakční měnírny SŽDC
v Šumperku a z nově vybudované trakční měnírny v katastru obce Loučná nad Desnou část Filipová. V rámci
stavby byla provedena rekonstrukce částí železničního spodku a svršku včetně odvodnění a regenerace 13 ks
výhybek včetně jejich elektrického ohřevu. Nová konfigurace kolejí se zřízením ostrovních nástupišť v železniční
stanici Petrov nad Desnou, v dopravně Kouty nad Desnou a Loučná nad Desnou nyní umožňuje cestujícím
bezbariérový přístup. Ve zdvoukolejněné dopravně Loučné nad Desnou od 16.11.2015 křižují vlaky a dopravna
je tak připravena k zavedení plánovaného krátkodobého dopravního taktu. Ve všech zastávkách jsou v rámci
stavby rekonstruována nástupiště na bezbariérová a prodloužena na potřebnou délku 90 m. Nástupiště jsou
vybaveny novým LED osvětlením a moderními přístřešky pro cestující. V rámci stavby byly také rekonstruovány
veškeré železniční mosty, u dvou je provedena kompletně nová nosná konstrukce. V celém úseku elektrizace je
provedena nová drážní kabelizace zabezpečovacího, sdělovacího zařízení, včetně zabezpečení přejezdů a nově
je zřízen systém TRS. V dopravnách a v železniční stanici Petrov nad Desnou je nainstalován kamerový systém a
informační zařízení pro cestující. Financování stavby bylo zajištěno investorem Svazkem obcí údolí Desné
z Operačního programu doprava a bylo kryto příspěvkem z Fondu soudržnosti v maximální výši 351 723 017 Kč.
Zhotovitelem stavby bylo sdružení „EŽ a EUROVIA – železnice Desná“, které zastupovaly dva subjekty
Elektrizace železnic, a.s. a EUROVIA CS, a.s., závod Železniční stavby. Stavba byla realizována v termínu
květen až polovina listopadu 2015. Celková cena stavby byla dle smlouvy o dílo 419 332 074 Kč.
Významnou pro Svazek obcí údolí Desné je i autobusová doprava mezi jednotlivými obcemi. Všechny obce jsou
autobusy propojeny zejména ve směru do Šumperka.
Svazek obcí údolí Desné je zapojen do koordinaci dopravy v Olomouckém kraji v rámci KIDSOK. Koordinátor
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) vznikl dne 1. 1. 2012 jako příspěvková
organizace Olomouckého kraje. Činnost organizace vychází ze Zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem
Olomouckého kraje dne 16. 12. 2011. Hlavním smyslem zřízení této organizace je centralizace veřejné dopravy a
její globální systémové řízení z jednoho místa. Od 1. 1. 2015 je organizace KIDSOK na základě Zřizovací listiny a
Plné moci pověřena k uzavírání smluv na dopravní obslužnost ve veřejné linkové dopravě a v drážní dopravě,
dále KIDSOK uzavírá smlouvy s obcemi v územním obvodu Olomouckého kraje na poskytování příspěvku na
dopravní obslužnost, smlouvu se Statutárním městem Olomouc a mezikrajské smlouvy. Funkcí organizátora je
naplňování strategických cílů v rovině kvalitativních i kvantitativních parametrů rozvoje integrovaného dopravního
systému (IDS). Koordinátor by měl zcela jednoznačně určovat strategii rozvoje IDS, určovat rozsah výkonů v
rámci IDS, garantovat jednotný tarif a zajišťovat dostatek dostupných informací o IDS. V zájmu koordinátora je
rovněž zajišťování controllingu v rámci IDS. Posláním integrovaného dopravního systému hromadné dopravy
osob je vytvoření takového systému, který při daných ekonomických možnostech uspokojí optimálním způsobem
přepravní potřeby obyvatel a návštěvníků daného regionu, tzn. poskytne dostatečně kvalitní a cenově přístupnou
nabídku přepravních služeb potencionálním zákazníkům, především dostupnost cílů cest, a to co možná nejvíce
efektivním způsobem.
Doprava je jednou z nejvýznamnějších charakteristik ovlivňujících příliv investic, kapitálu, turistů a dalších
ekonomických příležitostí každého regionu. Oblast s nevytvořenou nebo málo hustou infrastrukturou nemůže být
nikdy dostatečně úspěšná ve svém ekonomickém a sociálním rozvoji. Pro investiční uchazeče a turisty bývají tyto
lokality bezvýznamné, neboť dostupnost je velmi náročná, nákladná a představa vrácení původního kapitálu
značně složitá. Z tohoto pohledu by se dopravní situací měl zabývat každý region a využít veškerý potenciál v
realizaci dostatečné infrastruktury.
2.7.

Zemědělství, lesnictví

Na HDP České republiky má zemědělství a lesnictví, včetně potravinářského průmyslu a rybolovu podílí 4,4%, a
tato hodnota má dlouhodobě klesající charakter. Nicméně představuje prvořadou složku života na venkově a je s
ním i historicky svázána. Díky zeměpisné lokalizaci území Svazku obcí údolí Desné je 58,55% rozlohy pokryto
lesní půdou a 33,52% tvoří půda zemědělská. Potenciál zemědělského a lesnického využití má tedy přes 90%
rozlohy tohoto území. A proto je potřeba této skutečnosti věnovat pozornost. Poměr mezi jednotlivými druhy půdy,
tzn. lesní půda, zemědělská půda či zastavěná plocha je přehledně zaznamenám v Tabulce č. 12 – Druhy
pozemků.
Zemědělství a lesnictví jsou činnosti časově i ekonomicky náročné, pracné, vysoce závislé na vnějším prostředí,
státní (evropské) zemědělské (lesnické) a dotační politice.
Lesnictví a zemědělství má v rámci svazku obcí zcela dominantní postavení, co se záboru půdy týče. Za několik
posledních let jsme se stali svědky úbytku množství chovaných hospodářských zvířat (zejm. skotu a prasat) v
živočišné výrobě, snížení produkce rostlinné výroby (žita, brambor, cukrovky), přeměny orné půdy na trvalé travní
porosty a nárůstu podílu plodin pro výrobu bionafty a energie (řepky, kukuřice apod.). Za jev „obecně prospěšný“
je možné označit rozvoj ekologického zemědělství, jehož produkce se stává součástí moderního životního stylu –
skrze konzumaci místních biopotravin a využívání přírodě šetrných výrobních technologií. Za jednu z hlavních
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priorit lze považovat rozvoj zemědělské činnosti, která kromě produkční oblasti významně ovlivňuje také oblast
demografickou a sociální, a ekologickou a krajinotvornou.
2.8.

Životní prostředí

Životní prostředí představuje veškerý prostor kolem našich sídel, obcí i nás samotných. Evolučně je přírodního
charakteru a s rozvojem lidské společnosti byl přetvářen v kulturní krajinu až do dnešní podoby. Životní prostředí
nám poskytuje veškeré nezbytné životní zdroje k uspokojování našich potřeb, a proto je třeba jej chránit a
pečovat o něj. V posledních 200 letech jsme se přesvědčili, že dokážeme prostředí natolik zdegradovat. Lidská
populace se zvětšuje a životního prostoru ubývá, nelze se tedy k přírodě chovat macešsky, nýbrž ji maximálně
podporovat. Ochranu životního prostředí je nutné implementovat do výrobních procesů, technologických přístupů,
metodik vzdělávání a výchovy i obecného trvale-udržitelného hospodaření.
Svazek obcí údolí Desné se nachází v těsném sousedství CHKO Jeseníky a také do ní zasahuje. Ochrana
přírody tedy provází veškeré jeho aktivity a je třeba význam ochrany přírody vtisknout našim obyvatelům i
turistům do podvědomí, aby ji nejen respektovali, ale i chápali a hájili. Posláním CHKO Jeseníky je předat krajinu
a přírodní dědictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím. Toto poslání však nespočívá v konzervaci
současného stavu, ale v udržování systému v dynamice a chodu skrze lesní hospodářství a cestovní ruch. Mezi
palčivá aktuální témata patří vyjmutí území intravilánů obcí z CHKO, což by usnadnilo výstavbu budov i
infrastruktury a ulehčilo rozvoj obcí.
Naše životní prostředí nezahrnuje jen prostor za plotem našich zahrad, ale i území, které se nachází v
intravilánech obcí. Je tedy důležitá péče o veřejná prostranství, zejména jejich ozeleňování, výsadba dřevin, keřů
a okrasných rostlin, udržování trávníků, minimalizace zpevněných povrchů ke zlepšení infiltrační schopnosti půdy,
udržování břehů a staveb na vodních tocích. V rizikových obcích a jejich částech je také nutné eliminovat hluk z
dopravy.
Povinnou součástí každé obce by měla být dostatečně dimenzovaná kanalizační síť, napojená na čistírny
odpadních vod. Je třeba zřetelně odlišovat komunální a průmyslovou odpadní vodu od vody dešťové, která do
systému stok nepatří. Je bezpodmínečně nutné ji v krajině nejen zadržovat, ale i využívat. Průměrná spotřeba
vody je 110 l na obyvatele a přitom by k polovině spotřeby postačovala voda užitková (dešťová). Trh nabízí řadu
různých systémů k zajištění sběru, filtrace a skladování těchto vod (filtrační šachty, vsakovací boxy a jímky,
čerpací systémy), jež lze dále využít při zalévání zahrad, praní prádla, splachování, úklidu a mnoho dalších.
S ohledem na kvalitu životního prostředí, udržování trvalých hodnot, ale převážně zvýšení finančního kapitál je
vhodné přistupovat k šetření energií. Realizace se provádí skrze snižování energetické náročnosti spotřebičů,
zvyšování účinnosti využití použité energie (např. tepelné izolace), využívání nových technologií (rekuperace
tepla, kondenzační kotle) a využívání obnovitelných zdrojů energie (solární a větrné elektrárny, stroje
zpracovávající biomasu, geotermální energie). Toto jsou možnosti aplikovatelné v každodenním životě a lze na
ně pohlížet jako na možné alternativy, jejichž význam bude s ohledem na ceny energií narůstat. Prvořadé je
zajištění snížení spotřeby energií ve veřejných budovách (státní správa a samospráva, školy atd.), čímž dojde k
úspoře veřejných financí.
Současná společnost klade stále větší důraz na potřebu třídění odpadů a jeho recyklaci. Podpora maximálního
množství separovaného odpadu skrze dostatek nádob je prioritou každé obce a je zcela na místě tuto aktivitu
občanům osvětlit a zdůrazňovat její význam nejen s ohledem na šetrnost k přírodě, ale i vliv na tvorbu finální ceny
recyklovaných výrobků. Problémem jsou i staré ekologické zátěže, tzv. černé skládky. Jejich plošná likvidace a
rekultivace je neodkladná.
2.9.

Cestovní ruch a sport

Jeseníky jsou vyhledávanou turistickou destinací s dostatkem rekreačních center pro mladou i starší generaci.
Pěší turistika je provozována v rozsáhlé síti turistických chodníků a tras, přístupné jsou také lesní komunikace a
prostory mimo I. zónu a přírodní rezervace. Je zde také množství naučných stezek. Nelze opomenout vhodné
podmínky pro cykloturistiku, běh na lyžích (Skřítek, hřebeny, příměstské trasy) či zmiňovanou hippoturistiku.
Sjezdové lyžování (Loučná nad Desnou, Hraběšice) patří mezi sporty s největším negativním dopadem na horské
lesní porosty, které se snižuje usměrňováním pohybu lyžařů a vhodným načasováním použití techniky či zahájení
a ukončení sezóny. Při zachování požadavků na ochranu přírody je však nutné nabídnou zájemcům o sporty co
nejširší paletu turistických a sportovních aktivit (služeb), které budou kráčet ve šlépějích moderních trendů a
požadavků náročných návštěvníků. Nelze opomenout i zážitkové poznávání Jeseníků, lanovky, vodní elektrárny
apod. Při investicích do cestovního ruchu musí být vše realizováno šetrným způsobem k přírodě CHKO Jeseníky.
Především nesmí dojít k narušení koloritu a estetiky horské a podhorské krajiny, jako tomu bývalo v dřívějších
dobách (např. vysílač na Pradědu, přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, větrné elektrárny na svazích
Mravenečníku), i když dnes jsou tyto stavby jedinečnými díly a oplývají značným turistickým zájmem.
Cestovní ruch je nejen pro Svazek obcí údolí Desné, stejně jako pro celou ČR důležitou součástí hospodářství.
Jde o oblast, kde se generují nemalé peníze (v ČR tvoří 2 – 3% HDP). Přímo i nepřímo ovlivňuje další odvětví
regionu. Společným cílem svazku je tedy dosažení co možná nejvyšší návštěvnosti a maximalizování efektů,
které sebou přináší cestovní ruch.
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Tabulka č. 17 – Cestovní ruch (počet subjektů)
Obec
Hraběšice
Loučná nad Desnou
Petrov nad Desnou
Rapotín
Rejchartice
Sobotín
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
Celkem
Zdroj: ČSÚ 2015

Ubytování, stravování, pohostinství
3
41
21
44
0
30
62
6
38
243

Ubytování, stravování, pohostinství
(%)
1,23
16,87
8,64
18,11
0,00
12,35
25,51
2,47
15,64
-

V oblasti Svazku údolí Desné působí 243 subjektů nabízejících služby ubytování, stravování a pohostinství.
Největší podíl na službách cestovního ruchu mají obce Velké Losiny (25,51%), Rapotín (18,11%) a Loučná nad
Desnou (16,87%).
Cestovní ruch je jednou z hlavních priorit regionu. Potenciál rozvoje cestovního ruchu však ještě stále není plně
využíván. Svůj význam pro úroveň cestovního ruchu má kvalita služeb a atraktivita prostředí, v němž je cestovní
ruch sledován. S tím souvisí péče o obce a jejich upravenost. V obcích by také nemělo chybět vyžití pro děti, ať
už jde o hřiště, atrakce zábavního nebo vzdělávacího charakteru. V regionu by se měly i nadále rozvíjet
doprovodné služby a infrastruktura typu hřiště a vyžití pro děti, parkoviště, bazény apod.
Obyvatelstvo v celé oblasti Jeseníků, tedy i území Svazku obcí údolí Desné, je na turistickém ruchu do jisté míry
závislé. Potýká se totiž s vysokou nezaměstnaností a cestovní ruch a služby s ním spojené tak dávají možnost
využití lidského potenciálu, které se na tomto území nachází. V posledních letech je zaznamenáno rozšiřování
ubytovacích služby „střední kategorie“ – ubytování v domech a bytech, malých penzionech, dokonce nejvíce z
celého Olomouckého kraje. Především cyklisté je tento typ ubytovacích služeb vyhledávají, protože většinou
nabízejí dobré služby za přijatelnou cenu. Nabídka ubytovacích služeb je různorodá – od chat pro několik málo
osob až po 3 a 4 hvězdičkový hotel. Region návštěvníkům může nabídnout místní speciality v podobě
regionálních produktů. Kvalitu nejen místních produktů, ale i gastronomických služeb ztvrzují regionální značky.
Slabinou z pohledu rozvoje cestovního ruchu je vysoká sezonnost - s tím souvisí i typy cestovního ruchu - letní
rekreace u vody, a v horách, venkovský cestovní ruch, hory v zimě. Důležitým faktorem pro rozvoj cestovního
ruchu v celém regionu je propagace regionu, která není moc vysoká.
K nejvýznamnějším volnočasovým aktivitám Svazku obcí údolí Desné patří cykloturistika. Svazek díky své poloze
nabízí možnosti všem typům cyklistů. Zajímavá je tato oblast jak pro úplné začátečníky, tak pro zdatnější cyklisty
a milovníky adrenalinu. Rozvoji cykloturistiky v regionu nahrává fakt, že se lidé se stále více zajímají o své zdraví
a životní styl. Pro rozvoj turistického a cestovního ruchu, který s sebou přináší cykloturistika, jsou již v kraji
částečně vytvořeny podmínky. Díky dostatečnému pokrytí cyklotrasami, ubytovacích a stravovacích služeb,
případně jiného kulturní a sportovní vyžití je cykloturistika v regionu na solidní úrovni. A neustále se rozvíjí.
Cyklotrasy, zvláště pak cyklistické stezky, mají navíc možnost dvojího využití: v letním období k jízdě na kole a v
zimním období k běžeckému lyžování. Pro rozvoj turistického ruchu je nezbytný dobrý stav komunikací a kvalitní
dopravní spojení. Zde je i nadále co zlepšovat, aby bylo dosaženo evropského standardu. Stále totiž platí, že
sebelepší služby nebudou využity, pokud se k nim návštěvník nedostane.
Svazek obcí údolí Desné je územím s mnoha přírodními, historickými i technickými poklady. V létě je k dispozici
několik desítek dobře značených tras pro pěší turistiku a nordic walking. Pro děti i dospělé je v regionu připraveno
hned několik naučných stezek s různou tématikou. Ve Velkých Losinách jsou připraveny 2 okruhy pro vozíčkáře.
Strategická poloha regionu přináší každoročně dobré podmínky pro zimní sporty (běžky, snowboard, sjezdové
lyže). Lyžařská střediska tak mohou nabídnout návštěvníkům dostatek sněhu v průběhu celé zimy. Na území
regionu se nachází lyžařská střediska národního až mezinárodního významu. Oblíbená jsou především
zahraničními turisty z Polska či Rakouska.
Skiareál Kouty nad Desnou představuje největší skiareál na Moravě s první 6sedačkovou lanovkou v ČR s
možností nočního lyžování. V provozu je od prosince 2010. K dispozici jsou lyžařům 4 sjezdovky o celkové délce
11,5 km. Součástí střediska je dětský park, pojízdný pás, snowpark, běžecké trasy, restaurace, prodejna,
půjčovna, servis, test centrum lyží a snowboardů nebo třeba lyžařská škola. Vybudování tohoto střediska v
zimních měsících přináší do regionu až 50 % narůst návštěvníků. Druhé největší středisko Jeseníků je lyžařské
středisko Červenohorské sedlo. Lyžaři mohou okusit všech 10 sjezdovek, které jsou zde k dispozici.
Červenohorské sedlo je vybaveno širokou nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb. Zárukou dobrého
lyžování od začátku prosince do konce března je nadmořská výška sjezdovek v rozmezí od 862 do 1164 m n. m,
která zaručuje dostatečnou sněhovou pokrývku. Celková délka sjezdovek je 4,64 km. Oblíbeným střediskem
vybaveným 4sedačkovou lanovkou o kapacitě 2400 osob/hod. a se čtyřmi sjezdovkami o celkové délce 2,4 km se
stalo lyžařské středisko Přemyslov.
Mezi vleky menšího charakteru v regionu svazku obcí patří např. 1) lyžařský areál Hraběšice, počet sjezdovek 4,
délka sjezdovek 1 830 m, 2) lyžařský areál Klepáčov, počet sjezdovek 4, délka sjezdovek 1 190 m, 3) lyžařský
areál Kareš, počet sjezdovek 4, délka sjezdovek 800 m a další.
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Diskutovanou záležitostí je jednotný odbavovací systém lyžařských středisek tak, jak jej známe z Rakouska. Jeho
realizace však není jednoduchá, ať už kvůli disproporcím ve vybavení jednotlivých skiareálů, nebo ochotě spojit
se a investovat do nového vybavení.
Menším lyžařským areálům často nedostačuje nebo chybí infrastruktura, co se týče parkovišť, toalet, nebo stáří
vybavení. Náročné je pro menší vlekaře také údržba kvality sněhu, kdy by byly třeba sněžné rolby a další
potřebná technika.
Ve vyšších nadmořských výškách jsou k dispozici upravované běžecké stopy pro lyžaře na běžkách. Oblíbené
běžkařské stopy se nachází na horském sedle „Skřítek“ a Červenohorském sedle.
V regionu se nachází významné letní rekreační areály. Jedná se např. o Sportovně rekreační areál Kociánov
v Loučné nad Desnou. Součástí areálu je minigolf, multifunkční hřiště s umělým povrchem, ideální pro malou
kopanou, paintball, skatepark, dětské hřiště s velkým hradem a lanovkou, rybářská bašta s rybníkem Kocián.
Dále je v regionu Areál zdraví ve Velkých Losinách. Jedná se o víceúčelovou sportovní halu s kapacitou až 400
míst k sezení, dějiště kulturních a sportovních událostí.
Území regionu naopak nenabízí příliš možností, kam se vydat na in-line bruslích, přestože je o ně v posledních
letech velký zájem. Díky špatné úrovni dopravních komunikací a nedostatečné infrastruktuře určené pro tuto
cílovou skupinu tak bruslaři musí dojíždět za svým oblíbeným sportem až několik kilometrů do vedlejších regionů.
Koupání je v letních měsících možné ve vodní nádrži Krásné. Původně vodní nádrž sloužila jako zdroj
zavlažování pro místní zemědělce. Dnes je oblíbenou lokalitou ke koupání, odpočinku, ale i rybolovu. Občerstvení
v horkých letních dnech nabízí místní restaurace. Další možností koupání jsou Termály Velké Losiny. Jedná se o
jedinečný venkovní ale i vnitřní komplex a možnost koupání s léčivými účinky. Pozitivně působí na nervové a
pohybové ústrojí, oběhové a kožní onemocnění. Koupaliště je součástí lázeňského areálu. V letech 2014 a 2015
došlo ke kompletní rekonstrukci areálu na termální aquapark. Komplex nabízí 9 termálních bazénů napuštěných
výhradně přírodní termální vodou, sauny (finská, solná, parní, aromatická, ledová komora), masáže, cvičení
v bazénu, zázemí pro rodiče s dětmi, vnitřní samoobslužnou restauraci a rychlé venkovní občerstvení. Provoz
aquaparku je celoroční a bezbariérový.
Na území Svazku obcí údolí Desné se nachází národní kulturní památka v podobě zámku, ruční papírny ve
Velkých Losinách a pískovcové sousoší Kalvárie ve Vikýřovicích.
Mezi kulturně historické atraktivity regionu můžeme vzpomenout:
Zámek v Loučné nad Desnou - v minulosti lovecký zámeček s dochovanými renesančními klenbami,
založený rodem Žerotínů v 15. století. Zámek je obklopen rozlehlým anglickým parkem se sochami a ohradní
zdí. Kvůli špatnému technickému stavu nebyl léta veřejnosti přístupný. V současné době je opravován.
Venkovní část zámku je opravena, vnitřní část zámku zatím ne, proto není vnitřek zámku zpřístupněn.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Rapotín) - novogotická stavba, jejíž zmínky se datují k roku 1873, kdy byl
postaven jako náhrada tehdejšího stejnojmenného dřevěného kostelíku z 16. století. Ve věži kostela jsou
umístěny dva zvony o váze 900 a 450 kg z poválečného období. Chloubou místních jsou i velké mechanické
varhany s elektrickým pohonem.
Zámek Sobotín s přilehlým parkem a rybníkem - vznikl přestavbou bývalé zbrojovky v 19. století, je vystavěn
v romantizujícím historickém pojetí. V současnosti slouží jak rekreační středisko a hotel. V zámeckém parku
je k vidění řada exotických dřevin a rostlin.
kostel Sv. J. Křtitele, dřevěné kostely Maršíkov, Žárová
Lázně Velké Losiny a lázeňský park - v parku se nachází léčebný pramen Karel a vybudovaný termální
aquapark.
Losinský zámek se zámeckým areálem - krásný renesanční zámek je chloubou Velkých Losin i celého
regionu. Turisty lákají trojpodlažní arkády, sgrafitová výzdoba, rytířský sál a cenné obrazy, nechal jej
vybudovat Jan ml. ze Žerotína v roce 1589. Nechvalně proslulý je také zámecký soudní sál, v němž při
čarodějnických procesech zasedal inkviziční tribunál.
Pískovcové sousoší ve Vikýřovicích - V roce 2002 byla provedena rekonstrukce pískovcového sousoší
Kalvárie, které je vysoké zhruba 4 m a zobrazuje Ježíše Krista na kříži, k němuž vzhlížejí Sv. Jan Evangelista
a Panna Marie. V březnu 2007 prohlásilo Ministerstvo kultury toto dílo z roku 1813 nemovitou kulturní
památkou.
Technické atraktivity regionu:
Muzeum silnic ve Vikýřovicích - jediné svého druhu v České republice v gesci Správy silnic Olomouckého
kraje.
Přečerpávací vodní elektrárna (PVE) Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou - unikátní elektrárna, která patří k
nejzajímavějším místům v ČR. Každoročně se stává cílem tisíce turistů. Komplex tvoří Horní (1348 m n. m.)
a Dolní nádrž (822 m n. m.), které jsou propojeny šachtou s podzemní elektrárnou. Přečerpávací elektrárna
je označována jako největší technický div České republiky a pyšní se hned několika prvenstvími. Má největší
reverzní vodní turbínu v Evropě, největší spád a instalovaný výkon ve vodní elektrárně. Hlavním úkolem
elektrárny je vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů energie. Princip elektrárny je založen na přečerpávání
vody z dolní nádrže do horní v období přebytku a naopak.
Zemědělský skanzen v Rapotíně - součástí areálu skanzenu je zoopark a muzeum veteránů. Zoopark se
snaží zachovat ráz venkova, fauny a flory podhůří Jeseníků včetně kulturních tradic pro budoucí generace.
Muzeum veteránů nabízí k vidění rukodělné výrobky, malotraktory či sovětský tank od konce 16. století až po
období socializace. Všechny vystavené kousky jsou funkční a je možné si je zapůjčit.
Ruční papírna ve Velkých Losinách - na zdejším panství moravského rodu pánů ze Žerotína založena na
sklonku 16. století, jedná se o významnou technickou památku, která zejména z pohledu více jak čtyřsetleté
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kontinuity tradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl v roce 2001 vládou
České republiky prohlášen národní kulturní památkou.
K přednostem regionu patří bezpochyby přírodní atraktivity a unikáty. Územím regionu prochází chráněná
krajinná oblast (CHKO) Jeseníky. Chráněná je však zdejší příroda i na úrovní národní památkové rezervace
(NPR), přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP).
Tabulka č. 18 – Přírodní atraktivity
Typ území

Katastrální území obcí

NPR Praděd – část

Loučná nad Desnou

NPR Rašeliniště Skřítek – část

Sobotín

PR Břidličná – část

Vernířovice, Loučná nad Desnou

PR Bučina pod Františkovou myslivnou

Loučná nad Desnou

PP Smrčina

Sobotín

PP Zadní Hutisko

Vernířovice

Krajina a příroda těchto území je chráněna zákonem (Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb.). To s
sebou ze střednědobého hlediska do jisté míry nese omezení pro další rozvoj cestovního ruchu. Existence této
bariéry však nemá jednoznačně negativní dopad na cestovní ruch. Čistá krajina a nezničená příroda je atraktivní
z hlediska volnočasových aktivit.
V regionu se každoročně pořádá nespočet regionálních kulturních a sportovních akcí. Strategická poloha regionu
dává příležitost k pořádání nejrůznějších sportovní akcí - jak v období letních, tak zimních měsíců. Z pohledu
turismu jsou nejvýznamnější akce a události nadregionálního významu, které se těší vysoké návštěvnosti. Za
zmínku stojí například divadelní, hudební a filmový festival Losinské kulturní léto. Jedna z nejvýznamnějších
kulturních akcí Olomouckého kraje. Každoročně ho navštíví víc jak 40 tisíc návštěvníků.
Hlavní sezóna většiny ubytovacích zařízení v regionu probíhá v zimních měsících a o jarních prázdninách.
Oblíbené jsou turisty také prodloužené víkendy a letní prázdniny.
Úroveň ubytovacích služeb pozvolna roste, i tak má však region v této oblasti stále rezervy. Úroveň ubytovacích
služeb se totiž napříč regionem výrazně liší – ať co se týče kvality služeb nebo vybavení. Některá, i když třeba v
minulosti vyhlášená střediska zastarala. Nikdo se o ně nestará a jejich zašlá sláva tak kazí pověst současných
služeb. Pokrytí regionu ubytovacími kapacitami je dostačující. Spíše než na podporu nových by se měl region
soustředit na modernizaci a zatraktivňování stávajících ubytovacích kapacit a jejich nabídky.
Na co lidé slyší, je relaxace a wellness. V Evropě, ale i ve větších městech u nás se pomalu ale jistě stávají
wellness služby standardní součástí nabídky hotelů a penzionů. Wellness je turisty vyhledáván a bývá to často
jeden s hlavních motivů při volbě konkrétního ubytovacího zařízení.
Pro zatraktivnění regionu je třeba rozšířit nabídku a dát možnost klientům využít doprovodné služby, něco navíc
(prohlídky s výkladem na segway, e-kola apod.). Příležitostí, jak turismus v regionu podpořit je zajištění vyšší
informovanosti mezi jednotlivými subjekty - region má co nabídnout, ale poskytovatelům služeb chybí funkční
jednotný kanál, kde by zjistili, co všechno se aktuálně v regionu děje, a z čeho mohou dát turistovi vybrat, podle
jejich potřeb.
3.

SWOT analýza Svazku obcí údolí Desné

SWOT analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy, a to právě z důvodu jejího integrujícího
charakteru získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků, ze kterých jsou generovány alternativy strategií
dalšího rozvoje.
SWOT je zkratka z anglického originálu, kde S = Strengths (Silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O =
Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby). SWOT je tedy zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky
subjektu, kterého se SWOT analýza týká a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí.
Tabulka 19 – SWOT analýza

-

Silné stránky
atraktivita regionu (historie, kultura, příroda,
lázeňství, atd.)
kvalitní přírodní a životní prostředí
ochota spolupráce zástupců obcí a dalších
organizací
zavedený systém separovaného sběru odpadu
potenciál rozvoje cestovního ruchu
potenciál přeshraniční spolupráce primárně
s Polskem









Slabé stránky
málo pracovních příležitostí
odliv průmyslu
úbytek výrobních kapacit
nedostatečné předávání tradic regionu
emigrace obyvatel regionu, tzn. odliv vzdělaného
obyvatelstva za lepšími pracovními příležitostmi
legislativní překážky pro drobné podnikání
nízké množství volnočasových aktivit
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-

bezpečnost v regionu, tzn. nízký výskyt kriminality
blízkost okresního města Šumperk
vyjížďka za zaměstnáním do okresního města
Šumperk
počasí nahrávající rozvoji cestovního ruchu
možnost navázání na tradice regionu
ochrana přírodních zdrojů
poloha na dopravní cestě směrem do Jeseníků
vhodné prostředí a lokality pro rodinné bydlení
kvalitní vybavení místních škol
úspěšné získávání dotačních zdrojů
kvalitní zemědělská půda
bohaté zásoby podzemních vod
nízká cena pracovní síly (zajímavé pro investory)
levnější cena pozemků
nízká hustota osídlení (podmínky pro anonymitu,
klid a relaxaci)






































4.

Příležitosti
rozvoj služeb v cestovním ruchu
rozvoj drobného zemědělství a chovatelství
bioprodukce a lokální produkce
rozvoj tradičních řemesel
zviditelnění regionu
rozvoj různorodých forem cestovního ruchu např.
agroturistika, běžecké lyžování, cykloturistika atd.
přeshraniční spolupráce
spolupráce soukromého a veřejného sektoru
zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie
rostoucí zájem českých návštěvníků o domácí
turistiku
vytváření podmínek pro usídlování mladých rodin
a jejich udržení v regionu
nabídka nových ploch pro bytovou výstavbu
vytváření možností pro trávení volného času
rostoucí zájem a péče o vlastní zdraví např. lázně
příchod zahraničních investorů
využití dotací pro malé a střední podnikání
investice do energetických úspor formou
zateplování objektů bydlení a občanské
vybavenosti















nízká kupní síla regionu
složitá dopravní dostupnost
nespolupráce celého regionu
omezování služeb v periferních částech regionu
např. pošta, policie atd.
problém satelitních obcí
neefektivní komunální doprava
sezónnost cestovního ruchu
periferie z pohledu Olomouckého kraje
rostoucí počet seniorů, tzn. celkové stárnutí
populace obcí
chybějící kanalizace v některých obcích
poloha mimo hlavní přepravní tah
vyšší úroveň nezaměstnanost než průměr
Olomouckého kraj
povodně, přírodní katastrofy
nízká úroveň vzdělanosti, s tím spojená slabá
jazyková vybavenost
omezené možnosti dalšího vzdělávání
nízká perspektiva pracovního uplatnění pro
absolventy VŠ
začlenění do CHKP (omezení rozvoje
ekonomických aktivit)
nedostatek místního kapitálu k rozvoji podnikání
Hrozby
nezájem obyvatel regionu o environmentální
problematiku
zhoršování čistoty ovzduší vlivem cenových
rozdílů ekologických a neekologických paliv
špatné zkušenosti turistů s nedostatečnou
nabídkou služeb cestovního ruchu
nedostatečná schopnost využití dotačních zdrojů
snížená dostupnost speciální zdravotní péče
nedostatek lékařů
rostoucí konkurence z pohledu rozvoje průmyslu
v jiných regionech
nedostatek podpory ze strany státní správy
zhoršování ekonomické situace v České republice
snižování dopravní obslužnosti omezující rozvoj
zaměstnanosti
riziko znečištění povrchových vod odpadními
vodami
nadměrný růst bytové a rekreační výstavby může
vést ke snížení kvality životního a přírodního
prostředí
rozvoj bytové výstavby vyvolá zábory zemědělské
půdy

Strategické cíle a jejich podrobná specifikace

Pro období let 2017-2022 formuloval Svazek obcí údolí Desné těchto šest strategických cílů:
1. Revitalizace přednádraží – Petrov nad Desnou, Rapotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Kouty nad
Desnou
2. Prodloužení a elektrizace trati v úseku Kouty nad Desnou – Kouty nad Desnou skiareál
3. Elektrizace trati Petrov nad Desnou – Sobotín
4. Informační systém na ŽD
5. Investice do rozmrazování trolejového vedení
6. Oprava a zhodnocení budov a s nimi souvisejících pozemků.
Strategický cíl č. 1:
Revitalizace přednádraží – Petrov nad Desnou, Rapotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Kouty nad
Desnou
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Svazek obcí údolí Desné se rozhodl podpořit projekt „Revitalizace přednádraží“. Tímto krokem hodlá svazek
zatraktivnit železniční již „elektrizovanou“ trať a vytvořit v našem regionu páteřní dopravní síť s centrem na
železnici. V rámci 24. výzvy MMR a dotačního titulu „Výstavba a přestavba přestupních terminálů“ se chce svazek
zasloužit o „zkulturnění“ jednotlivých přednádraží na železniční trati „Železnice Desná“ navázat na již
zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni studie. V současné době jsou zpracovány studie přednádraží v
Petrově nad Desnou, Rapotíně, Velkých Losinách, Loučné nad Desnou a Koutech nad Desnou. Projekty mají
počítat s parkovacími kapacitami pro osobní automobily, jízdní kola. Součástí přednádraží mají být nově
budované zastávky pro místní autobusovou dopravu. S ohledem na budoucí rozvoj elektromobility by měla být
jednotlivá přednádraží vybaveny i dobíjecími stojany pro nabíjení elektromobilů.
Studie k přednádražím (studie jsou zpracovány před elektrizací trati č. 293 ŠPK – Kouty nad Desnou):
Studie přednádraží Petrov nad Desnou

Studie přednádraží Rapotín

25

Studie přednádraží Velké Losiny

Studie přednádraží Loučná nad Desnou
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Studie přednádraží Kouty nad Desnou

Strategický cíl č. 2:
Prodloužení a elektrizace trati v úseku Kouty nad Desnou – Kouty nad Desnou skiareál
V souvislosti s dokončením 1. etapy výstavby „Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou“ Svazek obcí
údolí Desné schválil rozpracování studií „Prodloužení a elektrizace trati v úseku Kouty nad Desnou – Kouty nad
Desnou skiareál“ a „Elektrizace trati Petrov nad Desnou – Sobotín“. V prvním případě se jedná o prodloužení trati
přímo pod spodní stanici lyžařských vleků. Délka prodloužení je od stávajícího zarážedla na železniční stanici
v Koutech nad Desnou 640 m. Zákres prodloužení trati je v platném územním plánu obce Loučná nad Desnou.
Trasa železnice vychází ze stávající železniční stanice Kouty nad Desnou, překračuje soutok řek Hučivá Desná a
Divoká Desná dvěmi mostními konstrukcemi a dále vede po pravém břehu řeky Divoká Desná, v souběhu
s přeložkou silnice I/44. Výstavba přeložky silnice I/44 v úseku obchvatu Kouty nad Desnou bude mimořádně
obtížným dílem s vysokou investiční náročností. Je doporučeno, prodloužení železnice časově nezatěžovat
výstavbou silničního obchvatu, jehož projednání a investiční příprava bude mnohem náročnější než příprava
prodloužení železniční trati. V rámci prodloužení bude vybudována nová konečná zastávka Kouty nad Desnou –
skicentrum. Součástí zastávky bude zřízeno zastřešení nástupiště v délce 60 m a dále pozemní objekt – zděná
čekárna. Předběžný odhad nákladů – 225 mil. Kč

Strategický cíl č. 3:
Elektrizace trati Petrov nad Desnou - Sobotín
Bude se jednat o zelektrizování stávající trati Petrov nad Desnou – Sobotín. Tento projekt naváže na elektrizaci
trati Šumperk – Kouty nad Desnou a na provedené úpravy na železniční stanici Sobotín. Elektrizovaná trať bude
vedena opět v stejnosměrné proudové soustavě trakčního vedení 3kV DC. Veřejná dopravní obslužnost bude
provozována na nově elektrizované trati, nákladní doprava zůstane v nezávislé motorové trakci. Předběžný
odhad nákladů je cca 50 mil. Kč.
Strategický cíl č. 4:
Informační systém na ŽD
Předmětem tohoto cíle je vybudování nového informačního systému ve stylu “IDS“ (integrovaný dopravní systém)
panelů. Odjezdové panely budou umístěny na všechny železniční stanice a zastávky na ŽD. Tyto budou cestující
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informovat o pravidelných odjezdech, zpožděních a mimořádných výlukách provozu. Jedná se o 9 infopanelů
lokalizovaných na stanicích a zastávkách ŽD a rovněž u hotelu Praděd ve Velkých Losinách a na autobusové
zastávce Petrov nad Desnou. Řídícím pracovištěm bude pro trať ŽD v žst. Petrov nad Desnou. Současně bude
systém vybaven zařízením, které bude schopno přijímat a organizovat informace a data od koordinátora
dopravního systému Olomouckého kraje. Předpokládaná výše nákladů je do 1,3 mil. Kč. Termín realizace je
předpokládán v roce 2017.
Strategický cíl č. 5:
Investice do rozmrazování trolejového vedení
Trať č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou se nachází z velké části v horské oblasti a proto je nutné počítat
s možností námrazy na trakčním vedení. Námraza neumožňuje styku sběrače s trolejovým drátem a omezuje
řádný provoz v závislé elektrické trakci. Výsledkem jsou zpoždění vlaků popř. zastavení provozu. Sytém
rozmrazování trolejového vedení se v současné době u nás nepoužívá, v některých západních zemích zejm.
horských se však běžně využívá. Na SFDI je momentálně vypsán titul “Inovace“, ze kterého je možné čerpat
dotace na pořízení tohoto systému. Předpokládaná výše nákladů do 6 mil. Kč. Termín realizace je předpokládán
v roce 2017.
Strategický cíl č. 6:
Oprava a zhodnocení budov a s nimi souvisejících pozemků
Aktuálně došlo k převodu majetku ČD tj. budov a pozemků na SŽDC sloužících k provozování železniční
dopravy. Vzhledem ke špatnému stavu nemovitostí podpoří MD opravy dopravních budov aj. Svazek obcí údolí
Desné na základě projednání na MD získal příslib investic ve výši 50 mil. Kč. Bude se týkat nádražních budov
v Petrově nad Desnou, Velkých Losinách a Sobotíně. S obcemi, v jejichž katastrálním území se nádražní budovy
nacházejí, již byly se záměrem seznámeni a vyjádřily k zmíněným záměrům svá stanoviska. Svazek nechá
zpracovat projekty na opravu a zhodnocení budov a přistoupí v roce 2018 k realizaci. Předpokládaná výše
nákladů do 50 mil. Kč. Příprava projektové dokumentace bude probíhat v roce 2017, samotná realizace záměru
pak v roce 2018.
Strategický cíl č. 7:
Protipovodňová ochrana na řece Desné po povodních v letech 1997, 2007 a 2010
Údolí řeky Desné postihla v roce 1997 katastrofální povodeň, jejíž následky pocítily obyvatelé všech obcí.
Nejhorší situace byla v obci Rapotín a Loučná nad Desnou. Škody se vyšplhaly k několika stovkám mil. Kč a
obnova infrastruktury v obci trvala několik let. V letech 2007 a 2010 byly zaznamenány III. povodňové stupně na
řece Desné a škody na korytě toku se vyšplhaly na 37,6 mil. Kč. Voda z koryta se při těchto povodních vylila jen
v říčním profilu u mostu do Vikýřovic na ulici Polní v Rapotíně.
Na základě následků zmiňovaných povodní Povodí Moravy s.p. v roce 2008 zadalo studii: „Protipovodňová
opatření na řece Desné v úseku Šumperk Maršíkov“ a v roce 2009 studii „Protipovodňové ochrany na řece Desné
v úseku Loučná nad Desnou, Filipová – Kouty nad Desnou“ pro návrhový průtok Q100 (tzv. stoletou vodu). Studii
zpracovala společnost Pöyry Environment a.s. Řešení, které bylo touto studií navrženo nevyhovovalo zástupcům
obcí proto po dohodě Svazku obcí údolí Desné a zástupců Povodí Moravy s.p. byla zadána aktualizace obou
studií. Aktualizace probíhala v roce 2012 a zadal ji Svazek obcí údolí Desné. Zásadní pro celé řešení návrhu
protipovodňové ochrany v údolí Desné bylo snížení návrhového průtoku na Q50 (padesátiletou vodu). Toto řešení
nám pomohlo snížit neúměrně vysoké ohrázování toku Desné a zejména vypuštění realizace obtokových kanálů
v obci Petrov nad Desnou a Vikýřovice. Transformaci povodňové vlny z Q100 na Q50 by měly zajistit plánované
poldry, které by měli být vybudovány ve Velkých Losinách a Sobotíně. Jejich výstavba je prozatím zahrnuta jen
v ZUR (Zásady územního rozvoje) Olomouckého kraje. Projekční práce nebyly zatím zahájeny.
Jako první byl vytipován nejohroženější úsek na Desné v Obci Rapotín. Obec Rapotín v roce 2012 zadala
zpracování projektové dokumentace na akci s názvem: „ Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v
ř. km. 14,231 – 16,840. Nositelem projektu je Obec Rapotín a partnery projektu jsou Obec Vikýřovice, Petrov nad
Desnou a státní podnik Povodí Moravy s.p. Realizace akce bude probíhat ve třech katastrálních územích
Rapotín, Petrov a Vikýřovice. Jedná se o úsek od jezu Červený dvůr po soutok Desné s Mertou. Akce je stavebně
povolená. V roce 2016 nám byla schválena dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního
programu životního prostředí z programu Ochrana intravilánu před povodněmi. Celkové náklady akce činí cca
419 mil. Kč. Stavbu bychom měli zahájit na podzim tohoto roku nebo na jaře roku 2018. Na Desné v tomto úseku
dojde k ohrázování toku, v místech kde není dostatek prostoru budou vystavěny ochranné zdi, dojde
k rekonstrukci jezu Červený dvůr, starý jez bude nahrazen novým vakovým jezem, který v době průchodu
povodňové vlny bude spuštěn dolů a tím dojde k navýšení kapacity koryta. Součástí akce je také rekonstrukce
mostu u kostela a na ulici Polní. Pro lepší přístup obyvatel na oba dva břehy Desné budou vybudovány dvě
dřevěné lávky pro pěší. Další dva mosty na komunikaci 1. třídy I/11 přes řeku Losinku a Desnou bude realizovat
ŘSD. V rámci akce budou také vybudováno pět nových povodňových parků. Ukončení realizace akce plánujeme
na rok 2020.
Další etapa, která se začala projekčně připravovat je akce s názvem: “ Přírodě blízká protipovodňová opatření na
řece Desné v úseku ř. km. 12,088 – 14,231“.
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Protipovodňová opatření se plánují v úseku od mostu u Jirsáka ve Vikýřovicích po jez Červený dvůr. Tato etapa
navazuje na etapu, která je v Rapotíně připravená k realizaci. Nositelem projektu je Obec Vikýřovice, partnery
projektu jsou Obec Rapotín, Povodí Moravy s.p. a nyní se projednává přistoupení Olomouckého kraje. Tato etapa
v sobě zahrnuje opevnění toku zdmi a hrázemi s návrhovým průtokem Q50, součástí je také vybudování
povodňových parků, jedné obslužné lávky a rekonstrukce mostu u Jirsáka.
V roce 2014 v rámci programu Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životního
prostředí v rámci prevence vzniku povodní a vybudování varovných systémů před povodněmi realizoval Svazek
obcí údolí Desné akci: „Zlepšení systému protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné „. Do projektu se
zapojilo 8 obcí svazku Loučná nad Desnou, Velké Losiny, Vernířovice, Rapotín, Vikýřovice, Petrov nad Desnou,
Sobotín a Rejchartice. Pro tyto obce byl zpracován digitální povodňový plán, který je napojen na celostátní
systém POVIS (Povodňový informační systém). Byla vybudována síť srážkoměrných stanic a na tocích byly
instalovány hladinoměrná čidla s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Tímto projektem došlo
k optimalizaci varovných systémů v údolí Desné, naše systémy doplnily měrné profily ČHMÚ (Českého
hydrometeorologického ústavu). Data jsou přenášeny i do integrovaného systému. Vše je napojeno na místní
rozhlasy v jednotlivých obcích, aby se obyvatelé včas dozvěděli o hrozící nenadále události.
Všechny kroky, které podnikáme v protipovodňové ochraně na řece Desné vedou ke zmírnění míry povodňových
škod v údolí řeky Desné. Charakter toku horské bystřiny a velká rychlost průběhu povodňové vlny nám, ale nikdy
neumožní ochránit všechny nemovitosti a jejich obyvatele na 100 %.
5.

Odkazy na Strategie jednotlivých obcí Svazku obcí údolí Desné

Název obecního
úřadu
Obecní úřad
Vikýřovice
Obecní úřad
Rapotín

Odkaz na strategický dokument obce
Program rozvoje obce Vikýřovice 2017 – 2019
http://www.vikyrovice.cz/obec-obecni-urad-1/vyhlasky-zakony-strategicke-materialy/

Strategický plán rozvoje obce Rapotín 2014 – 2020
http://www.rapotin.cz/e_download.php?file=data/editor/135cs_1.pdf&original=Strategický
+plán+rozvoje+obce+Rapot%C3%ADn.pdf

Obecní úřad Velké
Losiny

Program rozvoje obce Velké Losiny 2015 – 2020

Obecní úřad
Loučná nad
Desnou
Obecní úřad
Sobotín

Strategický plán obce Loučná nad Desnou 2011 – 2021
http://www.loucna-nad-desnou.cz/dokumenty/47-Strateg-pl-do-2021-1.pdf
http://www.loucna-nad-desnou.cz/dokumenty/25-Strateg-pl-do-2021-2-pril.pdf
Plán rozvoje obce Sobotín v letech 2015 – 2018
http://www.sobotin.cz/urad-2/dokumenty-obce/plan-rozvoje-obce-sobotin-2015-2018/

Obecní úřad
Rejchartice

-

Obecní úřad
Hraběšice

-

Obecní úřad
Vernířovice

Strategie rozvoje obce Vernířovice 2016 – 2018
http://www.obec-vernirovice.cz/aktuality-1/?pageshowing=7&more=39#news39
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