
MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Obecní úřad Vrátkov 
 

stránka 1 (celkem 9) 
 

OBEC Vrátkov 
MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE 

 na období 2011 – 2014 
Aktualizace: říjen 2010 

Obsah: 
1. Úvod            
2. Základní informace          
3. Historie obce           
4. Současný stav           

•  přírodní a geografické podmínky       
•  obyvatelstvo          
•  bytový fond          
•  průmysl, zemědělství, dojížďka za prací – zaměstnanost     
•  doprava a místní komunikace        
•  občanská a technická vybavenost       
•  rekreace a turistika  

5. S. W. O. T. analýza 
                  5.1. Silné stránky obce  

      5.2. Slabé stránky obce     
6. Plán programu obnovy vesnice        

•  Zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury 
•  Růst informovanosti obyvatelstva, rozvoj kulturních a společenských aktivit 
•  Trvalá podpora rozvoje obce 
•  Podpora dětí a mládeže 
•  Ochrana a obnova kulturní krajiny       
•  Podpora turistického ruchu       
•  Hlavní investiční záměry obce na období 2011-2014     

7. Hlavní akce uskutečněné v rámci rozvoje a obnovy vesnice od r. 2000   
•  Fotografická dokumentace        

 

  
1. Úvod 

Plán místního programu obnovy vesnice vychází z potřeby rozvoje obce, finančních 
možností a výše prostředků získaných z přidělených dotací. Hlavním záměrem je zlepšení životních 
podmínek obyvatel a zlepšení celkového vzhledu obce. Dalším úkolem je udržení současného počtu 
obyvatel a zabezpečení jeho odpovídajícího nárůstu. To vše prostřednictvím zkvalitnění života na 
venkově. 
 
 

2. Základní informace 
Obec Vrátkov ležící v okrese Kolín, 4km od Českého Brodu. Katastr obce dále sousedí s 

územími obcí Tismice, Doubravčice, Tuchoraz a Mrzky. Východní část obce sousedí s osadou 
Zahrady, jež je součástí města Český Brod.   

Hlavní funkcí obce je bydlení, zemědělství a drobná výroba. Celkový počet obyvatel je 239 
(stav k 1. 1. 2010). Katastrální území má rozlohu 242 ha. Průměrný věk obyvatel 42 let. Pošta, 
zdravotnické zařízení, policie, škola a ostatní služby se nacházejí v Českém Brodě; vodovod je 
vybudován jen v části obce; kanalizace je v obci pouze dešťová; plynofikace není; telefon a internet 
ano; doprava pražská integrovaná - linka 435. 
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3. Historie obce 
Původní jádro obce vzniklo na malém návrší nad nedalekým údolím řeky Šembery. Obec se 

utvářela jako návesní typ sídla, tj. hospodářské usedlosti se koncentrovaly kolem ústředního 
prostoru a kolem příjezdových komunikací. 

První zmínka o obci pochází již z r. 1361. Tehdy byla vlastníkem dvora „in Wratkow“ 
boleslavská kapitula.   

Nejstarší zpráva, kterou se podařilo zjistit kronikářům pochází z druhé poloviny 16. století. Je 
zapsána v brodské knize, zvané „Liber memorabiliím“. Dovídáme se, že držitelem nebo 
spoludržitelem Vratkova byl pan Václav Winter Z Moren. Dalším vlastníkem zboží Vratkovského 
byl Frydrych Ychtryc z Ychtryče. Ten 18. června 1592 prodal Vratkov obci Brodské za 2200 kop 
českých. Královské město Český Brod o Vratkov a ostatní vesnice přišlo po porážce českých stavů 
v bitvě Na Bílé hoře a to v roce 1623. Vratkov koupil s ostatními vesnicemi královský místodržící 
Karel kníže Lichtenštejn. Ten připojil obec k panství Kosteleckému nad Černými lesy. Ve 
vlastnictví Lichtenštějnů byl Vrátkov až do roku 1919.  

Ke konci 19. století měla osada Vrátkov 42 čísel popisných a v obci bylo 14 malých rolnických 
usedlostí (chalup). V čele osady stál představený osady, který podléhal obecnímu starostovi v 
Tismicích a okresnímu hejtmanství v Českém Brodě. Osada měla i svého obecního policajta – ten 
obstarával obecní pochůzky, veřejné oznamování (bubnování) a zastával také funkci ponocného a 
zvoníka. 

Roku 1919 podalo osadní zastupitelstvo osady Vrátkov žádost o odloučení Vrátkova od obce 
Tismice. Odloučení bylo provedeno roku 1925. Obec měla svou samostatnost až do 1. července 
1960, kdy byla připojena k obci Tismice. Hned po sametové revoluci se vrátkovští občané snažili 
získat opět svou samostatnost, což se jim v roce 1989 povedlo. 

Název Vratkov je zřejmě odvozen od vlastního jména Vratek nebo od nějakých vrat, vrátek. 
 
 

4. Současnost 
přírodní a geografické podmínky 

Obec leží v poměrně členitém terénu v nadmořské výšce 275 m. Katastr obce (242 ha) je 
protáhlý severojižním směrem, kde sousedí s katastrem města Český Brod. Krajina je zde příznivá a 
bezprostředně navazuje na rozsáhlé masívy lesů na jihovýchodě. Jižně od obce protéká řeka 
Šembera, jejíž součástí jsou dva rybníky Podviňiční a Mlýnský. Severně směrem k Českému Brodu 
ve vzdálenosti cca 2 km se nachází silnice I. třídy, která je jednou z důležitých spojnic mezi Prahu 
(vzdálenost cca 20 km) a Středočeským krajem. Obcí dále prochází křižovatka komunikací směrem 
na Doubravčice a Tismice, která je oběma směry napojena na hlavní silnici z Českého Brodu do 
Říčan. 

 
obyvatelstvo 

Celkový počet obyvatel je 239. Průměrný věk 42 let. Dětí do 18-ti let je 39. Obyvatel v 
produktivním věku 147. Z celkového počtu je 114 žen. V obci žije 53 postproduktivních obyvatel. 
Obec tvoří celoročně zázemí i pro mnoho chatařů a chalupářů. 
 

Vývoj počtu obyvatel 
rok 1869 1900 1930 1950 1961 1971 1981 1991 2003 2010 

počet 283 293 355 302 318 282 252 214 245 239 
 
bytový fond 

V obci jsou pouze rodinné domy, kterých je celkem 125. Rekreační chalupy tvoří téměř 1/4. 
Polovina domů pochází z období po II. světové válce. V posledních 10-ti letech bylo vystaveno 12 
domů. V obci se oproti minulým letům nenachází téměř žádné neobydlené ani neobyvatelné 
objekty. 
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průmysl, zemědělství, dojížďka za prací – zaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti v obci je nízká. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří 129 obyvatel. 
Pracovní příležitosti jsou v obci malé, většina obyvatel za prací dojíždí, jak do blízkého (Český 
Brod, okolní obce) tak vzdáleného okolí (Praha, Kolín). V obci je registrováno cca 65 aktivních 
podnikatelských subjektů (živnostníků, fyz./práv. osob), které svou činnost vykonávají nejen mimo 
katastr obce, ale poskytují v obci i několik pracovních míst ve službách a drobné výrobě (např. 
hostinec, pila, zámečnická dílna, sady, autoopravna). 

Jinak má obec převážně zemědělský charakter, se zaměřením na ovocnářství. Z hlediska 
zaměstnanosti se jedná hlavně o sezonní nabídku práce, která je však využívána zejména 
zahraničními dělníky. 

Ve srovnání s minulými lety pracovních míst v samotné obci významně ubylo, došlo ke zrušení 
cihelny na hranici Vrátkova a místního vepřína. 

 
doprava a místní komunikace 

Autobusová doprava v obci je součástí pražské integrované dopravy. Jezdí zde autobusová 
linka č. 435. Autobusové spojení navazuje na jeden z hlavních vlakových koridorů procházející 
Českým Brodem, jedná se o frekventovaný koridor Praha – (Kolín) – Česká Třebová. 

Autobusová linka jezdí v pracovní dny 10x denně v obou směrech. Dopravní obslužnost obce 
lze považovat za průměrnou. Téměř 95 % obyvatel proto využívá soukromá vozidla. 

Budování a rekonstrukce místních komunikací je vzhledem k vysokým nákladům dlouhodobý a 
trvalý cíl, jenž je v částech realizován v každém volebním období. Asfaltové komunikace jsou na 
hlavních cestách a v části dlouhodoběji a hustěji obydlené staré zástavby. Od roku 1999 byly v obci 
vybudovány nebo zrekonstruovány 4 komunikace, celkové investice na ně činily cca 6,5 mil. Kč. 
Zejména v částech nejnovější zástavby vyhovující komunikace chybí, chybějících rozsah odpovídá 
3 nákladným hlavním cestám. Tomuto stavu odpovídá i zajištění obce veřejným osvětlením. 

 
občanská a technická vybavenost 

Služby v obci jsou na základní úrovni, nicméně velké množství služeb obce je zajišťováno 
prostřednictvím rozsáhlého zázemí služeb v blízkém Českém Brodě. Český Brod zahrnuje oblast 
školství včetně předškolní péče, zdravotní péče, policii, péči o seniory, poštu, komerční služby jako 
obchody, peněžní ústavy, víkendový provoz taxislužby, organizované zájmové – kulturní - 
vzdělávací a sportovní aktivity pro všechny generace občanů. Předškolní péče je rovněž v okolních 
obcích – Tismice, Tuchoraz, Doubravčice.  

V obci Vrátkov je obecní úřad a knihovna (provoz 3 hodiny týdně). Oproti minulým letům byl 
v obci zrušen obchod se smíšeným zbožím, což je zapříčiněno nárůstem supermarketů v Českém 
Brodě. Naopak zde byl vybudován v prostorách obecní budovy malý hostinec, který je využíván 
místními obyvateli, návštěvníky z přilehlých obcí a např. také cykloturisty.  

Mezi další komerční služby v obci patří např. autoservis, elektroslužby, pila, truhlárna. Dále je 
v obci registrován Sbor dobrovolných hasičů, který v současné době není aktivní. A v roce 2007 zde 
vzniklo Občanské Sdružení Rozvoj Vrátkova.   

Nově bylo vybudováno na pozemku obce sportoviště - menší fotbalové hřiště a asfaltové hřiště, 
které skýtá možnosti pro volnočasové aktivity mládeže a dospělé populace. Sportoviště je 
využíváno nejen místními, ale i občany z blízkého či vzdálenějšího okolí. Vzhledem k tomu, že v 
obci v poslední době došlo k výstavbě nových a rekonstrukcím stávajících rodinných domů, kde 
v mnoha případech založili rodiny mladí spoluobčané, vznikla z jejich strany poptávka po zázemí 
pro malé děti. Záměrem je tedy vystavět dětské hřiště s herními prvky a zázemím i pro nejmenší 
děti s možností využití i pro školáky.  

Technické vybavení obce je průměrné. Vodovod je vybudován jen v základní horní části obce. 
Ostatní obyvatelé odebírají vodu z vlastních studní. Kvalita a kapacita vody je problematická a 
odpovídá zpravidla hloubce a podloží dané studny.  

V obci není vybudována splašková kanalizace, v části obce pouze dešťová. Současný způsob 
likvidace splašků není proto plně vyhovující. V rozpočtu obce je proto nutné počítat s vybudováním 
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kanalizace a ČOV. 
Většina domů je vytápěna tuhými palivy, čemuž odpovídá kvalita ovzduší zejména v zimních 

měsících.  
Úklid a úpravy veřejných prostranství celého katastru obce jsou pravidelně prostřednictvím 

obce a jejích obyvatel zajišťovány, stejně tak úklid obecních komunikací v zimních měsících. 
Likvidace odpadů je řešena nádobami na odpad s týdenním nebo čtrnáctidenním vývozem a 

nádobami na tříděný a smíšený odpad rozmístěnými po obci. Nebezpečný a velkoobjemový odpad 
je svážen 2x ročně. 

 
rekreace a turistika 

Rekreační a turistické využiti území je spojeno zejména s údolím řeky Šembery, které je 
protkáno turistickými a cyklistickými stezkami a chatovou zástavbou. Turistická cesta a cyklostezka 
prochází Vrátkovem z Tismic (bazilika Nanebevzetí Panny Marie z 13. století) přes Vrátkov (pouze 
2 zrekonstruované drobné sakrální stavby - kamenná zvonička a křížek) k Šembeře a dále na 
Tuchoraz (vodní tvrz z 13. století). V údolí řeky Šembery se nacházejí 2 rozlehlé rybníky 
Podviniční a Mlýnský, které však nejsou ke koupání příliš užívány. V obci samotné je cca 40 
rekreačních objektů (30 trvalých/10 dočasných staveb). 

 
 

5.  S. W. O. T. analýza 
5.1. Silné stránky obce  

� Blízkost přírodních zdrojů, sounáležitost s přírodou 

� Vhodná geografická poloha vzhledem k blízkosti Prahy  

� Nízká míra nezaměstnanosti – ochota pracovní síly dojíždět za prací 

� Vysoký podíl ekonomicky aktivních obyvatel 

� Nová výstavba domů – přibývá mladých rodin s malými dětmi 

� Migrace obyvatel zlepšuje věkovou a vzdělaností strukturu obyvatel obce 

� Existence přirozeného regionálního centra – Český Brod  

� Dostatečná síť dopravní infrastruktury 

� Existence podnikatelských subjektů vytvářejících pracovní místa v obci 

� Existence železničního koridoru a navazující PID 

� Vybudování nových místních komunikací 

� Vybudování sportoviště pro mládež a dospělé občany 

� Síť značených tras pro pěší turistiku a cykloturistiku 

5.2. Slabé stránky obce  

� Absence územního plánu 

� Absence vodovodu v části obce 

� Chybějící splašková kanalizace a ČOV v obci 

� Chybějící chodníky a veřejného osvětlení v části obce 

� Zanedbaná veřejná prostranství v části obce 

� Chybějící prostorové zázemí pro volnočasové a sociální aktivity občanů 

� Nedostatečná nabídka aktivit pro děti a mládež 

� Absence systému vzdělávání občanů 

� Denní dojížďka ekonomicky aktivního obyvatelstva za prací 

� Nedostatečné propojení nabídky a poptávky služeb na místní úrovni 

� Potlačená rekreační funkce lesa v regionu 
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6. Plán programu obnovy venkova 

• Zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury 

1. pokračování ve výstavbě a opravách místních komunikací včetně inženýrských sítí, 
2. zvýšení bezpečnosti pěších výstavbou chodníků a veřejného osvětlení, 
3. vyřešení zásobování obecního vodovodu jinak než přečerpáváním vody přes chátrající komerční 

areál za obcí, 
4. zajištění vybudování splaškové kanalizace a ČOV, 
5. dostavba vodovodu ve zbývající části obce, 
6. úprava a dovybavení sportoviště (oplocení, rozšíření o dětské hřiště), 
7. trvalé úpravy a údržba (letní, zimní) veřejných prostranství a komunikací. 
 

• Růst informovanosti obyvatelstva, rozvoj kulturních a společenských aktivit 

1. rozšíření informačních ploch v obci, 
2. zasílání informací občanům formou sms a e-mailem, 
3. vytvoření prostorového zázemí pro volnočasové a sociální aktivity občanů, 
4. rozšíření společného provozu knihovny a veřejné internetové stanice, 
5. podpora vedení obecní kroniky, 
6. pravidelná aktualizace internetových stránek obce, 
7. účast představitelů obce při oslavách životních jubileí občanů, 
8. podpora zájmových organizací v pořádání kulturních a společenských akcí, 
9. pořádání a podpora společenských a kulturních akcí např.: 

� letecký den u příležitosti MDD, 
� fotbalové a nohejbalové turnaje, 
� pálení čarodějnic, 
� letní a podzimní zábavy, 
� oslavy vzniku obce. 

 
• Trvalá podpora rozvoje obce 

1. zpracování územního plánu obce, tím vytvořit předpoklady pro další výstavbu, trvale udržitelný 
rozvoj obce a zajištění odpovídajícího nárůstu obyvatel. 

 
• Podpora dětí a mládeže 

1. zajištění předškolní péče v sousedních mateřských školách, 
2. udržení chodu zařízení pro rozvoj mimoškolních aktivit (sportovní areál). 

 
• Ochrana a obnova kulturní krajiny 

1. v rámci pozemkových úprav revitalizovat zanedbaná veřejná prostranství, 
2. likvidace a předcházení vzniku divokých skládek, 
3. provádění zdravotní péče o staré vzrostlé stromy, 
4. zabránění růstu nežádoucí vegetace - plevelných dřevin na veřejných prostranstvích, 
5. péče o drobné sakrální stavby. 
 

• Podpora turistického ruchu 

1. podpora budovaných místních turistických a vycházkových tras, 
2. podpora výstavby cyklotras propojených do sousedních lokalit. 
 
 
 
 
 
 



MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Obecní úřad Vrátkov 
 

stránka 6 (celkem 9) 
 

• Hlavní investiční záměry obce na období 2011-2014 (resp. 2015) 

Období Plánovaný záměr Odhadovaná 
investice v Kč 

2010 – 2015 zpracování územního plánu 100.000,-- 

2011 rozšíření sportoviště o dětské hřiště 250.000,-- 

2011 
zpevnění polní cesty „V Úvoze“ (rozšíření, výšková úprava, 
štěrkový povrch) 

280.000,-- 

2011 renovace stávající požární nádrže a úprava jejího okolí 200 000,-- 

2011 – 2012 přepojení vodovodu na jiný zdroj čerpání 1.000.000,-- 

2012 
výstavba chodníku mezi autobusovou zastávkou a obecním 
úřadem 

350.000,-- 

2013 dokončení vodovodu v obci – Dolejší Vrátkov 1.200.000,-- 

2014 
úprava vyústění dešťové kanalizace na Dolejším Vrákově, 
příprava napojení na ČOV 

360.000,-- 

2015 výstavba ČOV 1.500.000,-- 
 
 

7.  Hlavní akce uskutečněné v rámci rozvoje a obnovy vesnice od r. 2000 

1) Rekonstrukce ulice „Pod Čekárnou“, přečerpávací stanice dešťových vod z ulice „Pod 
Čekárnou“ (2.182 tis. Kč) 

2) Oprava autobusové zastávky, okolního veřejného prostranství a zřízení zálivu pro stání 
autobusu (30 tis. Kč) 

3) Rekonstrukce komunikace včetně chodníků v horní části obce ulic „K Lesu“ a „Polní“ 
(3.085,7 tis. Kč) 

4) Rekonstrukce budovy obecního úřadu včetně plochy před OÚ (4+5: 1.851 tis. Kč) 

5) Vybudování hostince /v obecních prostorách/  

6) Rekonstrukce dvou drobných sakrálních staveb /zvonička, křížek/ (50 tis. Kč) 

7) Odstranění černých skládek v katastru obce (průběžně) 

8) Pořádání pravidelných kulturních akcí „létáme pro děti“; „pálení čarodějnic“; „letní 
pouťová zábava“ (minim. náklady) 

9) Výstavba sportoviště /fotbalové a asfaltové hřiště/ (9+10: 2.069 tis. Kč) 

10) Vybudování příjezdové komunikace ke sportovišti 

11) Dobudování dešťové kanalizace v dolním Vrátkově /v oblasti s opakovaným výskytem 
povodní z okolních polí/ (776,9 tis. Kč) 

12) Rekonstrukce komunikace včetně chodníků a veřejného osvětlení před obecním úřadem 
/knihovou, hostincem/ (402 tis. Kč) 

13) Výměna oken hostince (30 tis. Kč) 

14) Zákaz průjezdu nákladním automobilům obcí (0,-- Kč) 

15) Vybudování nové komunikace včetně chodníku v ulici „Na Kopečku“ (1.202,8 tis. Kč) 

Celková výše investic na tyto akce činila 11,68 mil. Kč. 
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Zdroje financování hlavních investic 

 
Rok Inv. akce Dota ční zdroj Dotace v K č Celkem K č 
2000 Komunikace Pod Čekárnou I. etapa MMR -Program obnovy venkova 200 000,00 
2003 Komunikace Pod Čekárnou II. etapa MMR -Program obnovy venkova 120 000,00 2 181 966,00 

2003 Komunikace K Lesu MMR -Program obnovy venkova 200 000,00 1 569 635,90 
2005 Komukace Polní Stř. kraj-Program obnovy venkova 170 000,00 1 516 066,50 
2005 Rekontrukce budovy OÚ - 0,00 1 361 697,00    
2006 Zpevněná plocha před OÚ Stř. kraj-Program obnovy venkova 170 000,00 489 313,00 
2007 

Sportovní hřiště včetně příjezdové 
komunikace 

Stř. kraj-Program obnovy venkova 121 000,00  1 869 671,80  

2008 
Rozšíření dešťové kanalizace "Dolní 
Vrátkov 

Stř. kraj-Program obnovy venkova 134 000,00    776 869,40    

2009 Chodník k OÚ (podél čp.11) Stř. kraj-Program obnovy venkova 150 000,00  402 285,60  
2010 Komunikace Na Kopečku Žádáno -  zamítnuto 0,00 1 202 797,67    
Celkem 1 265 000,00 11 370 302,87 

 

    
• fotografická dokumentace realizovaných akcí: 
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