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PROGRAM ROZVOJE OBCE 

HŘENSKO 
AKTUALIZACE NA OBDOBÍ  2021 - 2025  
 
Zpracovaná v listopadu 2020 a schválená Zastupitelstvem obce Hřensko dne 31. března 2021 usnesením č. 
204/3/2021. 

 

1.  Úvod 
Protože od zpracování programu rozvoje obce Hřensko na období 2016 až 2024 uplynuly již čtyři roky, bylo 
přistoupeno k jeho aktualizaci, a to pro období 2021-2025. Vzhledem k nadbytečné míře detailu původního 
programu, byla tato aktualizace zpracována ve stručnější podobě, zaměřené na nejdůležitější problémy.  

2.  Pracovní skupina 
Starosta obce svým rozhodnutím ze dne 25. září 2020 jmenoval pro přípravu aktualizace tuto pracovní skupinu: 

Předseda:  Bc. Robert Mareš 
Tajemník: RNDr. Lubomír Paroha 
Členové: Kateřina Horáková, Miroslav Smoliga 

3.  Metodický postup 
Aktualizace proběhla v následujících krocích: 

 Revize stávajícího dokumentu pracovní skupinou 
 Návrh aktualizace zpracovaný pracovní skupinou 
 Zveřejnění návrhu aktualizace k připomínkám v obecních novinách a na webových stránkách obce 
 Dopracování konečného návrhu aktualizace k projednání a schválení zastupitelstvem obce 

4. Základní informace o obci Hřensko 
Hřensko je obec v okrese Děčín v Ústeckém kraji, která je vstupní branou do Národního parku České Švýcarsko. 
Leží na soutoku řek Labe a Kamenice je zcela zaměřená na cestovní ruch. S nadmořskou výškou 115 metrů je 
nejníže položenou obcí České republiky. Žije v ní 291 obyvatel. Veškerá ekonomická činnost a podnikání v obci 
je zaměřená na služby v cestovním ruchu. V obci není škola ani školka, je zde poštovní úřad. V celé obci je 
veřejný vodovod. Ve Hřensku je vybudována veřejná kanalizace a čistírna odpadních vod, na Mezné je čištění 
odpadních vod zajišťováno individuálně. 

Mezi turisty je oblíbený kaňon Labe, z něhož vstupuje mezi skály neméně krásné údolí vinoucí se podél řeky 
Kamenice. Značná část obce se rozkládá v tomto údolí, které je z obou stran obklopeno vysokou hradbou 
skalních stěn. Díky nízkým teplotám mezi skalami se zde daří horským rostlinám, což je při nízké nadmořské 
výšce Hřenska raritou. Nachází se zde silniční hraniční přechod do Spolkové republiky Německo. 

Místní část Mezná leží východně od Hřenska v nadmořských výškách 250-290 m n.m. Po jižním okraji Mezné 
protéká řeka Kamenice s Edmundovou a Divokou soutěskou, na kterých obec provozuje převoz pramicemi. 
Mezná je jedinou sídelní jednotkou, která leží přímo v Národním parku České Švýcarsko.  

Území obce náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, Národního parku České Švýcarsko, 
CHOPAV Severočeská křída a částečně do něj zasahuje ochranné pásmo vodního zdroje. 
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5. SWOT analýza 
SWOT Analýza 
Silné stránky (vnitřní faktory) Slabé stránky (vnitřní faktory) 
Obec jako celek Obec jako celek 
 Provoz soutěsek a parkovišť je významným zdrojem příjmů obce 
 Aktivní a dobře fungující hasičský sbor, přesahující význam obce 
 Obec je přirozené návštěvnické centrum pro západní část Národního parku 
 Dobrá infrastruktura v oblasti služeb cestovního ruchu 
 Mimořádně atraktivní krajina a přírodní krásy 

 Neutěšený vzhled obce v důsledku neregulovaného stánkového prodeje 
 Krátká turistická sezóna 
 Nedostatečná kapacita parkovacích míst v sezónních špičkách 
 Absence sportovní infrastruktury 
 Absence jednotného informačního systému obce 
 Absence mladých rodin s dětmi 

pouze Hřensko pouze Hřensko 
 Nebyly identifikovány  Absence startovacích bytů pro mladé 

 Malá účast občanů na dění v obci 
 Absence „půldenních“ vycházkových tras v okolí Hřenska 

pouze Mezná pouze Mezná 
 Aktivní občané a chalupáři 
 Bohatý komunitní život  

 Nedostatek parkovacích míst pro občany a návštěvníky 
 Problémy s kvalitou a tlakem pitné vody  
 Absence výhyben na silnici Mezní Louka – Mezná 
 Neprostupnost krajiny v okolí v důsledku managementu ochrany přírody 

Příležitosti (vnější faktory) Hrozby (vnější faktory) 
Obec jako celek Obec jako celek 
 Větší zájem domácích turistů v důsledku epidemie COVID 19 
 

 Úbytek zahraničních turistů v důsledku epidemie COVID 19 
 Krátkodobé uzavření soutěsek v důsledku epidemie COVID 19 
 Dlouhodobé uzavření soutěsek v důsledku kůrovcové kalamity 
 Výpadek příjmů obce po předpokládaném zrušení superhrubé mzdy 
 Zásadní snížení příjmů obce (běžných i z hospodářské činnosti) 
 Zvýšená zátěž životního prostředí v důsledku vysoké koncentrace návštěvníků 

pouze Hřensko pouze Hřensko 
 Záměr Ředitelství vodních cest vybudovat přístaviště pro rekreační plavidla  Povodně na Labi 

 Lokální povodně na Kamenici a jejích přítocích v důsledku přívalových dešťů 
pouze Mezná pouze Mezná 
 Nebyly identifikovány  Nebyly identifikovány 
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6.  Strategická vize 
Hřensko v roce 2025 je tradiční a zároveň moderní obcí se stabilním rozpočtem a příjmy z hospodářské činnosti 
zaměřené cíleně na cestovní ruch. Obec má v této oblasti dobudovanou infrastrukturu. 

V obci se důsledně dbá na bezpečnost obyvatel i návštěvníků, jsou zrealizována opatření na zajištění 
bezpečnosti silničního provozu a opatření na zajištění bezpečnosti chodců.  

Jsou realizována a probíhají preventivní opatření zabraňující pádu kamení ze skalních útvarů a také preventivní 
protipovodňová opatření. 

Obec je atraktivní pro mladé rodiny s dětmi, disponuje nabídkou bytů pro mladé a je zde dobudována 
infrastruktura pro sportovní a volnočasové využití.  

V místní části Mezná je dořešeno zásobování pitnou vodou. 

7. Strategické cíle / opatření, včetně indikativních investičních záměrů a dalších opatření 
Strategické cíle jsou rovnou formulovány jako obecná opatření. V jejich rámci je vždy uveden indikativní 
seznam konkrétních investičních i neinvestičních záměrů. 

SC 1. Zlepšení vzhledu obce 
Související investiční záměry, například (ale nikoliv výlučně): 

 Úpravy veřejných prostranství, včetně pořízení mobiliáře 
 Pořízení vánoční výzdoby pro veřejné osvětlení ve Hřensku a na Mezné 

Související neinvestiční opatření, například (ale nikoliv výlučně): 

 Zpracování a schválení tržního řádu 

SC 2. Zvýšení bezpečnosti v obci 
Související investiční záměry, například (ale nikoliv výlučně): 

 Opravy, rekonstrukce a dobudování hasičské zbrojnice, včetně vybavení 
 Vybudování kamerového systému v obci 
 Vybudování / zajištění radarového či úsekového měření v obci 

Související neinvestiční opatření, například (ale nikoliv výlučně): 

 Posílení obecní policie 

SC 3. Zlepšení parametrů kvality a tlaku pitné vody na Mezné 
Související neinvestiční opatření, například (ale nikoliv výlučně): 

 Tlak na společnost SČVaK, případně SVS s cílem dosáhnout zlepšení 

SC 4. Vybudování infrastruktury pro volnočasové aktivity 
Související investiční záměry, například (ale nikoliv výlučně): 

 dětská hřiště, sportoviště, multifunkční hřiště, parky, naučné stezky, turistické stezky, cyklotrasy 

SC 5.  Dobudování či rekonstrukce infrastruktury pro usměrňování návštěvníků, včetně NP ČŠ  
Související investiční záměry, například (ale nikoliv výlučně): 

 Údržba lávek v soutěskách i v centrální části obce Hřensko 
 Revitalizace Janovské vyhlídky 
 Dokončení revitalizace kostela sv. Jana Nepomuckého, včetně pořízení inventáře 
 Dokončení oprav přístupových cest v soutěskách, včetně výměny kovového zábradlí za dřevěné. 
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 Vybudování jednotného informačního a orientačního systému obce jako doplňku dopravního značení 
 Úpravy parkoviště na Mezní Louce 
 Pořízení vjezdové a výjezdové brány na obecní parkoviště u celnice 
 Výstavba odstavného stání na Mezné u připravovaného sportovního areálu 
 Úpravy cest a zábradlí v soutěskách  

Související neinvestiční opatření, například (ale nikoliv výlučně): 

 Tlak na správu NPČŠ směřující k výstavbě rozhledny na Mezné 

SC 6.  Výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů a nemovitostí v majetku obce a památek v obci 
Související investiční záměry, například (ale nikoliv výlučně): 

 Dokončení revitalizace kostela sv. Jana Nepomuckého, včetně pořízení inventáře 
 Kompletní rekonstrukce a revitalizace budovy č.p. 97 v obci Hřensko (bývalá škola) 
 Úpravy objektu kulturního zařízení na Mezné 
 Úpravy Obecního úřadu, včetně přístavby skladovacích prostor 
 Úpravy hřbitovů ve Hřensku a na Mezné (včetně souvisejících objektů) 
 Obnova kulturních památek vč. souvisejících objektů (např. pomník obětem 1. světové války) 
 Revitalizace Janovské vyhlídky 
 Opravy objektu přístaviště Hřensko - Schöna 

Související neinvestiční opatření, například (ale nikoliv výlučně): 

 Provést řádné zaměření obecních pozemků 

SC 7.  Obnova, rekonstrukce, budování a zvýšení bezpečnosti komunikací v obci 
Související investiční záměry, například (ale nikoliv výlučně): 

 Opravy, rekonstrukce a budování veřejného osvětlení na celém území obce Hřensko 
 Vybudování točny pro osobní vozidla na Mezné „U Cihelny“ 
 Vybudování točny pro osobní vozidla na Mezné „U Frány“ 
 Opravy, rekonstrukce a budování chodník 
 Vybudování nového odpadového hospodářství na Mezné (částečně podzemní kontejnery) 
 Vybudování oddělených skladových prostor v areálu hasičské zbrojnice 
 Opravy, rekonstrukce a budování komunikací a souvisejících objektů  

(zábradlí, lávky, mostky, propustky, zastávky, …) 

Související neinvestiční opatření, například (ale nikoliv výlučně): 

 Aktualizace pasportu místních komunikací v obci 
 Realizace územního plánu obce Hřensko 
 Zprovoznění chodníků ve vnitřním Hřensku bez ohledu na jejich vlastnictví 
 Tlak na příspěvkovou organizací ÚK Správa a údržba silnic Ústeckého kraje a se správou NPČŠ o 

vybudování výhyben na silnici Mezní Louka - Mezná 

7.  Realizace, řízení, kontrola a aktualizace 
Za plnění vize a programových (strategických) cílů odpovídá starosta.  
Průběh realizace plánu bude řídit řídící skupina ve složení: 

Starosta obce – JUDr. Zdeněk Pánek 
Místostarosta obce – Bc. Robert Mareš 
Vedoucí veřejné správy – Diana Vojtíšková 

Kontrolní výbor obce jednou ročně připraví zprávu o plnění tohoto plánu za uplynulý kalendářní rok (počínaje 
rokem 2021) a tuto zprávu následně schválí zastupitelstvo obce. 

Aktualizace plánu proběhne dle potřeby, nejpozději však v roce 2025. 
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