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PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B¤EZNO

Malebná krajina kolem Velkého Bﬁezna.

JAK¯ BUDE ROZVOJ VELKÉHO B¤EZNA A VALTÍ¤OVA?
Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter˘ch obãanÛ, Ïe chybí ucelená koncepce státu
i samotn˘ch obcí na jejich systematick˘ a smyslupln˘ rozvoj.
Chtûli bychom s tímto názorem polemizovat. Chtûli bychom v následujícím textu nastínit problematiku i moÏnosti
rozvoje Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova. Chtûli bychom touto
formou oslovit ty, kter˘m není rozvoj obcí, ve kter˘ch Ïijeme, lhostejn˘.
Îijeme v malebné krajinû na pravém bﬁehu ﬁeky Labe
v blízkosti Chránûné krajinné oblasti âeské stﬁedohoﬁí, coÏ
jistû zvy‰uje atraktivitu na‰eho bydlení.
Poloha obou obcí je pro spokojen˘ Ïivot jejich obyvatel
velmi v˘hodná. Blízkost Ústí nad Labem velmi v˘raznû ﬁe‰í
problematiku pracovních pﬁíleÏitostí, nabídky sluÏeb i krátkodobé relaxace. Obû obce se stávají „pﬁímûstskou oblastí“ stotisícového krajského mûsta a jejich rozvoj s rozvojem

mûsta souvisí. Dopravní dostupnost obcí je na dobré úrovni. Dopravní infrastruktura je pomûrnû hustá a to jak pro
automobilovou dopravu (vãetnû autobusÛ), Ïelezniãní dopravu, tak i ãásteãnû pro dopravu lodní. Lze se rychle dopravit do vût‰ích mûst do zamûstnání, za nákupy nebo jin˘mi zájmy, k dálkov˘m autobusov˘m ãi Ïelezniãním rychlíkov˘m spojÛm.
Bûhem nûkolika posledních let do‰lo k nárÛstu poãtu
obyvatel oproti pﬁedchozímu dvacetiletému období. Obû
obce „mládnou“ - pokraãuje pﬁízniv˘ trend zvy‰ujícího se
podílu osob do 15 let vÛãi osobám star‰ím 65 let. Roste
poãet ekonomicky aktivního obyvatelstva a to relativnû vÛãi
ostatním skupinám obyvatelstva. Zvy‰uje se poãet trvale
bydlících obyvatel a naopak se sniÏuje poãet rekreaãnû
bydlících obãanÛ.
Rodinné domy tvoﬁí více jak 85% v‰ech ostatních typÛ
objektÛ k bydlení.
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V˘stavba rodinn˘ch domÛ - Vítov.
Poãet obyvatel sice stoupá, rozvíjí se v˘stavba rodinn˘ch
domÛ, ale ukazuje se, Ïe existuje nedostateãná sounáleÏitost nov˘ch obyvatel s obcí. Lidé, zejména stﬁední tﬁídy, fixovaní na mûsto sv˘m zamûstnáním, zvyklí na mûstskou
úroveÀ kulturních, relaxaãních a sportovních pﬁíleÏitostí
a dal‰ích sluÏeb, v na‰í obci sice bydlí, ale své potﬁeby
a zájmy realizují v okolních velk˘ch mûstech, pﬁedev‰ím
v Ústí nad Labem. Noví obyvatelé vyÏadují vy‰‰í úroveÀ
technické a sociální infrastruktury. Obec na investice do veﬁejn˘ch sluÏeb a infrastruktury mnohdy nenajde potﬁebné
finanãní zdroje. DÛsledkem této situace je, Ïe si tito noví,
vût‰inou majetnûj‰í a mobilnûj‰í obyvatelé, zaji‰Èují své potﬁeby kvalitnûji zejména ve vût‰ích mûstech (Dûãín, Litomûﬁice, Ústí nad Labem).
Problémem rozvoje bydlení je i to, Ïe soukromí majitelé
pozemkÛ, které jsou vhodné pro v˘stavbu, tyto pozemky
rozdûlí na dílãí stavební parcely a v˘stavbu inÏen˘rsk˘ch
sítí a pﬁístupov˘ch komunikací nijak nezaji‰Èují a nekoordinují.
Pﬁítomnost chránûné krajinné oblasti má vedle sv˘ch
v˘hod i negativní stránky a to pﬁedev‰ím proto, Ïe je velk˘m
problémem v˘stavba bytÛ a realizace jakékoliv investice.
V‰e je pﬁísnû mnohonásobnû kontrolováno, jednání se protahují, termíny se zpoÏìují. Pﬁipomínky ekologÛ vyÏadují vícenáklady, investiãní akce jsou draÏ‰í. KaÏdá zmûna
územního plánu vyvolává ﬁadu dal‰ích ãi nov˘ch opatﬁení.
I to je dÛvodem, proã investiãní v˘stavba vázne.
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Stávající objekty sluÏeb i obecní domy (i mnohde soukromé objekty) nejsou v dobrém stavu a vyÏadují rekonstrukce, opravy a úpravy.
Bûhem posledních dvou let byla vybudována ﬁada dûtsk˘ch hﬁi‰È pro dûti mlad‰ího ‰kolního vûku. Nabídka aktivit pro mládeÏ je v‰ak velmi malá. Tento fakt mÛÏe zpÛso-

Nové dûtské hﬁi‰tû ve Velkém Bﬁeznû.
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bit pﬁíklon mládeÏe k jin˘m neÏádoucím aktivitám jako jsou:
alkohol, drogy, trestná ãinnost.
Pﬁipravuje se intenzifikace Ïelezniãní tratû StﬁekovDûãín, která protne Valtíﬁov, Velké a Malé Bﬁezno (oblasti
s vût‰í hustotou obyvatel), jeÏ zhor‰í kvalitu Ïivotního prostﬁedí. Doposud chybûjí i protihlukové a bezpeãnostní stûny
a bariéry pﬁi silnicích na frekventovan˘ch místech v obcích.
Je nutné zlep‰it dopravní infrastrukturu mezi obûma obcemi mimo pﬁedimenzované Ïelezniãní a souãasné silniãní
spojení.
Rozvoj Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova musí b˘t provázán
nejen s bytovou v˘stavbou, zejména rodinn˘ch domkÛ, ale
i nabídkou sluÏeb, dostateãnou infrastrukturou, kapacitami
mateﬁské a základní ‰koly, kulturním a sportovním zázemím. Jejich absence mÛÏe ohrozit rozvoj tím, Ïe dojde k vylidÀování obcí.
POJëME SPOLEâNù HLEDAT CESTU ROZVOJE!
Obec Velké Bﬁezno a Valtíﬁov má velmi dobrou v˘chozí
pozici pro svÛj rozvoj z tûchto dÛvodÛ: má kvalitní pﬁírodní
prostﬁedí dané pﬁítomností CHKO âeské stﬁedohoﬁí, má
kvalitní dopravní napojení, dlouhodob˘ rÛst poãtu obyvatel
obce, vysokou intenzitu bytové v˘stavby, dostatek zastaviteln˘ch ploch pro obãanskou vybavenost, dostatek zastaviteln˘ch ploch pro v˘robu a bydlení. Pﬁedev‰ím v‰ak obû
obce mají dobrou vûkovou strukturu obyvatelstva.
TVORBA MÍSTNÍHO AKâNÍHO PLÁNU ROZVOJE
INFRASTRUKTURY VE SPOLUPRÁCI S OBâANY
Ke hledání cesty rozvoje pﬁispûla skuteãnost, Ïe obec
Velké Bﬁezno a Valtíﬁov byla úspû‰ná v Ïádosti o dotaci na
tvorbu tzv. Místního akãního plánu rozvoje infrastruktury
obce. V rámci V˘zvy ã. 5 Regionálního operaãního programu, oblast podpory 2.1., kdy v Ústeckém kraji byla pﬁidûlena finanãní dotace pouze tﬁem obcím. Jednou z úspû‰n˘ch
obcí je i obec Velké Bﬁezno a Valtíﬁov.
Cílem tohoto projektu je tvorba Místního akãního plánu
rozvoje infrastruktury obce Velké Bﬁezno a Valtíﬁov a následné vytvoﬁení podkladov˘ch materiálÛ smûﬁujících k návrhu zmûn Územního plánu.
Úkolem projektu je dosáhnout tohoto cíle na základû
osvûtové kampanû, bûhem níÏ budou moci obãané Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova pﬁedkládat své návrhy a podnûty ke
zlep‰ení infrastruktury obce v oblasti bydlení, veﬁejn˘ch
prostranství, oddechov˘ch a stravovacích kapacit, volnoãasov˘ch aktivit ãi ‰kolství. Pﬁedev‰ím bude nutné vyhodnotit a zpracovat soubor podan˘ch námûtÛ do architektonick˘ch návrhÛ, studií a vizualizací, které se stanou
podkladem pro tvorbu Místního akãního plánu rozvoje infrastruktury Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova. Projekt pﬁedpokládá zpracování architektonick˘ch studií sedmi vybran˘ch nejv˘znamnûj‰ích investiãních akcí rozvoje infrastruktury.
V souãasné dobû zahájil svoji ãinnost projektov˘ t˘m. Do
ãinnosti této pracovní skupiny se aktivnû zapojili nûkteﬁí
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ãlenové rady a zastupitelstva obce, zástupci z ﬁad obãanÛ
obce, pﬁedstavitelé obãanského sdruÏení Zubrnická muzeální Ïeleznice, ale i partneﬁi projektu, kter˘mi jsou: Obãanské sdruÏení - Ïeny Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova, Mikroregion Velkobﬁezensko a obãanské sdruÏení Unie Roska.
Realizaãní t˘m na svém tﬁetím roz‰íﬁeném zasedání zahájil diskuzi k moÏn˘m rozvojov˘m tématÛm, které by
mohly b˘t námûtem k ‰iroké veﬁejné diskuzi.
Rádi bychom Vás s nûkter˘mi navrhovan˘mi tématy rozvoje blíÏe seznámili.
JAK MOHOU VIDùT NA·I OBEC TURISTÉ
(POHLED NA OBEC TROCHU JINAK)
Pracovní skupina realizaãního t˘mu projektu se pokusila
zahájit diskuzi o moÏn˘ch rozvojov˘ch lokalitách obou obcí.
KaÏd˘, kdo se této debaty zúãastnil, zaãal pﬁem˘‰let o tom,
jak by zlep‰il pﬁedev‰ím okolí svého souãasného bydli‰tû.
Komunikace by zasluhovaly opravu, není dostavûn chodník, místo polní cesty potﬁebujeme asfaltovou silnici... atd.
NávrhÛ na zlep‰ení infrastruktury obce napadá kaÏdého
celá ﬁada. Pojìme dát na‰í diskusi nûjak˘ smûr a podívejme se na obec s nadhledem nûkolika let. Pojdˇme se na
na‰i obec podívat oãima ãlovûka, kter˘ zde nebydlí. Co by
asi zlep‰il, co se mu zjevnû nelíbí a co my asi uÏ jako rodilí starousedlíci nevnímáme. Pﬁipravme si horské kolo a vydejme se z krajského mûsta po cyklostezce smûr Valtíﬁov
a Velké Bﬁezno.10 km cesta tam a 10km cesta zpátky.
20 km na horském kole pro málo trénovanou rodinku úplnû
staãí.
•••
Pﬁíjezd do obce s více neÏ dvûma tisíci obyvateli, která
leÏí necel˘ch 10 km od krajského mûsta, není pﬁíli‰ malebn˘. Podívejme se na následující obrázek. Tﬁeba bychom na‰li vhodná doporuãení ke zlep‰ení této soukromé
lokality.
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KaÏdé poﬁádné obci v âeské republice dominuje náves.
Velké Bﬁezno náves také má. Centrum obce je v podstatû
v˘kladní skﬁíÀ obce, kde se mÛÏeme zastavit a poohlédnout se po nûjakém obãerstvení. Obec má co nabídnout,
vÏdyÈ v samotném centru sídlí proslul˘ pivovar. A kde najdeme nûjakou pamûtihodnost? Smûrem k ﬁece nalezneme budovu Starého zámku v opaãném smûru pohledu vykukuje mezi
stromy vyhledávaná budova Nového
zámku. Na pomyslné spojnice obou
v˘znamn˘ch budov v‰ak nalézáme
hromady starého plechu a harampádí.
Ráj turistÛ a pﬁedev‰ím cykloturistÛ
Velké Bﬁezno má v centru obce skládku Ïelezného ‰rotu.
Balzámem na du‰i zejména pro
unavené cykloturisty je zajisté servis,
kter˘ poskytuje v‰em náv‰tûvníkÛm
obce restaurace Tivoli.
V˘hled na ﬁeku a její okolí je velmi
impozantní. Ale louka, kterou z jedné
ãásti ohraniãuje Homolsk˘ potok,
mÛÏe bûhem nûkolika let vypadat trochu jinak. Poãátkem minulého století se zde nacházely Sluneãní
láznû a pﬁístav pro lodû, které zde nakládaly v˘pûstky místních zemûdûlcÛ.
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Vodní turisté, kteﬁí k nám pﬁijíÏdûjí zejména ze sousedního Saska, by jistû pﬁivítali pﬁístav pro malá vodní plavidla
s odpoãinkovou zónou. A v obci Velké Bﬁezno je pﬁeci kam
zajít (zámek, pivovar, nûkolik restaurací). MoÏná, Ïe by vyuÏili sluÏeb Zubrnické muzeální Ïeleznice pro v˘let do
Zubrnického skanzenu.
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Skalní hﬁib - Magnetovec.
Po obãerstvení v restauraci Tivoli ná‰ pomysln˘ v˘let pokraãuje. Chceme se dostat do kopcÛ nad Velk˘m Bﬁeznem.
Hledáme totiÏ vyhledávanou turistickou atrakci skalní hﬁib.
Její fotografii jsme na‰li v turistickém prÛvodci. Ptáme se
místních obãanÛ, jak se k této atrakci dostaneme. Nikdo
v‰ak o Skalním hﬁibu nic neví. SmÛla se nám lepí na paty.
Musíme si poradit sami.

Z centra obce míﬁíme k Ïelezniãnímu pﬁejezdu a odboãujeme vlevo na cestu podle Ïelezniãní trati. Po necelém pÛl
kilometru jsme se pokou‰eli nalézt cestu prudk˘m svahem.
Objevili jsme v‰ak skládku komunálního odpadu. Toto
místo by jistû zaslouÏilo v následujících letech pﬁedev‰ím
rekultivovat a následnû vybudovat tolik potﬁebnou klidovou
zónu - Lesopark Hájeãek.
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Lesopark Hajeãek - budoucí místo klidu a odpoãinku.
Musíme se vrátit k Ïelezniãnímu pﬁejezdu v centru obce
a pokraãovat do kopcÛ silnicí vedoucí podél Homolského
potoka. Jeho koryto se nám zdá nepﬁimûﬁenû zane‰ené.

Snad nenapadne v leto‰ním roce hodnû snûhu. Jarní tání
by mohlo mít pro nûkteré lokality obce ponûkud dramatick˘
prÛbûh.

Zane‰ené koryto Homolského potoka.
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ProtipovodÀová pﬁehradní nádrÏ.
Stoupáme udolím z Velké Bﬁezna, míjíme v˘stavbu nov˘ch rodinn˘ch domÛ lokality Vítov a vjíÏdíme jako zdatní
cykloturisté do lesa za obcí.
Snad by stálo za úvahu si na chvíli v lese nebo je‰tû lépe
u nûjakého rybníka odpoãinout. Usmálo se na nás ‰tûstí.
Pﬁi v˘jezdu z lesa na pravé stranû silnice jsme objevili
malou pﬁehradní nádrÏ.
Okolí je zpustlé, ale staãilo by tak málo a upocen˘ cykloturiasta z Ústí nad Labem by kousek cesty od svého domova objevil uãinûn˘ ráj.
Jsme unavení. Skalní hﬁib - Magnetovec jsme nena‰li.
Jen matnû tu‰íme, kde ho máme hledat. Chtûlo by to nûjak˘ ukazatel. Snad pﬁí‰tí turistickou sezónu to bude lépe

znaãené a pro nás, rekreaãní cykloturisty, dostupnûj‰í. Vracíme se domÛ, do krajského mûsta. VyjíÏdíme z Velkého
Bﬁezna. Pﬁed námi je ãistírna odpadních vod.
Prostor pﬁed touto ãistiãkou se nám zdá ponûkud nevyuÏit˘, asi bychom zde rádi vidûli nûjakou lehce zastavûnou
plochu. Ale jakou? Z jedné strany silnice, z druhé strany Ïelezniãní koridor. Jak tohle vyﬁe‰it? Tolik otázek k jedné
louce na konci obce. To je pﬁece práce pro odborníky. Uvidíme, jak to tu bude za pár let vypadat.
Ale pﬁed námi se objevuje za ãistírnou odpadních vod po
pravé stranû silnice velká zelená plocha orámovaná Ïeleznicí a sloupy vysokého napûtí.
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Jahodové pole (Velké Bﬁezno - Valtíﬁov).
Pro mnohé pamûtníky je tato lokalita známa pod pojmem
Jahodové pole. ZÛstane tu i nadále pole, nebo se poãítá
s jeho zástavbou jak k tomu do‰lo na pravé stranû vozovky ve smûru na‰í strastiplné jízdy. V˘stavba rodinn˘ch

domkÛ je tu v plném rozkvûtu. Zajedeme se tam podívat.
Jen tak pro trochu inspirace. Ale co ta komunikace. Nové
domy a stará nezpevnûná cesta.
To nejde dohromady.

■ ■ ■
Ná‰ mal˘ cykloturistick˘ v˘let do
obce Velké Bﬁezno a Valtíﬁov
konãí. Mûl za úkol provést krátk˘
náhled na problematiku rozvoje
infrastruktury obou obcí. Snad se
tímto krokem podaﬁí pﬁilákat
obãany k veﬁejné diskusi
o moÏném rozvoji a dominantních tématech tohoto rozvoje.

Komunikace v nové zástavbû.
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Prostor k veﬁejné diskusi bude
dán dne 16.12. 2009 od 17 hodin
v kulturním zaﬁízení TIVOLI.
Projektov˘ t˘m v˘‰e uvedeného
projektu uvítá názor kaÏdého
obãana k rozvoji infrastruktury
obce.ZáleÏí jen na nás, obãanech
Velkého Bﬁezna a Valtíﬁova, jakou
podobu a tváﬁ své obci
vtiskneme.

