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Introduction
Dobrochov is situated in the central part of Moravia, in 
the Haná region. The first written records of the village 
are from 1131, which means that the village is one of 
the oldest in entire Moravia. Until 1848 Dobrochov was 
a serf village of Prostějov, the current district town. In the 
1970s Dobrochov was affiliated to Brodek u Prostějova 
and the development was stopped for a long time. 
After the fall of communism in 1989, the desire of the 
inhabitants to manage their public affairs independent-
ly were fulfilled and independence was achieved. Since 
then, the pace of development has accelerated and there 
has been an active community life among the residents.
Dobrochov is a small village with 356 inhabitants cu-
rrently living on an area of 252 hectares. Despite its near-
ness to the district town, Dobrochov has preserved the 
rural character of a Moravian agricultural village with its 
own tradition and rich cultural and social life.
The motorway passing through the village has clearly 
improved its access, but on the other hand, divided the 
settlement into two parts. This obstacle is causing not 
only to the migration of wildlife, but also decelerates the 
efforts of the inhabitants to develop the entire village 
area.
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Úvod
Dobrochov se nachází ve střední části Moravy, v regionu 
Haná. První písemná zmínka o obci je z roku 1131, tzn., 
že obec patří mezi nejstarší z celé Moravy. Až do roku 
1848 byl Dobrochov poddanskou vsí Prostějova, součas-
ného okresního města. V sedmdesátých letech minulého 
století byl Dobrochov přičleněn k Brodku u Prostějova  
a rozvoj obce na dlouhou dobu ustrnul. 
Po pádu komunismu v roce 1989 byla naplněna 
snaha obyvatel obce spravovat své veřejné 
záležitosti samostatně a dochází k osamo-
statnění. Od té doby dochází ke zrychlení 
tempa rozvoje obce a k čilému komunitnímu 
životu obyvatel.
Dobrochov je malou obcí, na území o rozloze 252 
hektarů žije v současné době 356 obyvatel. Přes blíz-
kost okresního města si Dobrochov zachoval venkovský 
ráz moravské zemědělské obce s vlastní tradicí a boha-
tým kulturním a společenským životem.
Dálnice procházející územím obce znamená jednoznač-
né zlepšení přístupu do obce, na druhou stranu rozdělila 
území obce na dvě části a představuje tak překážku ne-
jen pro migraci zvěře, ale brzdí i snahu obyvatel o rozvoj 
celého území obce.
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1. Plánování a rozvoj
Po obnovení samostatnosti jsme si uvědomili nutnost 
stanovit si základní úkoly a plány do budoucnosti. Ve 
spolupráci s veřejností byl v roce 1999 zpracován zá-
kladní strategický dokument – Územní plán obce. Tento 
dokument se následně stal základním rozvojovým do-
kumentem, na který následně navazovalo zpracování 
Programu obnovy vesnice a kterému byla následně pod-
řízena Komplexní pozemková úprava. I když byl tento 
územní plán následně novelizován v roce 2019, přesto 
je původní koncepce základem plánování rozvoje obce.
Dobrochov svou a rozvoj obce je veden komplexně. Naší 
snahou je, aby nová zástavba byla blízká původní zástav-
bě se sedlovými střechami a jednoduchými půdorysy.
Cílem vedení obce je celkový rozvoj obce. Za aktivního 
přístupu občanů se dříve zanedbaná obec postupně 
obnovuje a rozvíjí. Naší velkou výhodou je kontinuita 
samosprávy. Znamená to, že stanovené cíle uskutečňu-
jeme kontinuálně a snadněji tak naplňujeme dlouho-
dobou strategii rozvoje a tato činnost není narušována 
složením zastupitelstva a změnou koncepcí samosprávy.
Technickou infrastrukturu budujeme koncepčně. V sou-
časné době je obec plně plynofikována, vodovodní síť je 
ve čtvrtině své životnosti. Poměrně nová je kanalizační 
síť na odvádění odpadních vod – odpadní vody jsou od-
váděny na ČOV ve Výšovicích, která je majetkem svazku 
obcí, jehož je obec členem. Polovina staré kanalizační 
sítě pro dešťové vody byla nahrazena v minulém roce 
novým potrubím. V současné době je zpracovávána stu-
die pro instalaci vysokorychlostního internetu. 
Naše obec je členem tří svazků obcí. Prvním je Mikrore-
gion Předina. (Název mikroregionu je odvozen od jména 
kopce, kolem kterého se mikroregion rozkládá a který je 
považován za geografický střed Moravy). Díky členství 
v tomto mikroregionu a ve spolupráci s ostatními ob-
cemi naplňujeme cíl, kterým je trvale udržitelný rozvoj 
regionu. Společně jsme také vyřešili likvidaci biologicky 
rozložitelného odpadu. Členství v dalších dvou svazcích 
nám zabezpečuje dodávku pitné vody pro obyvatele  
a také likvidaci a čištění odpadních vod.

2. Udržitelné životní prostredí
Trvale udržitelné životní prostředí je jedním z pilířů prá-
ce zastupitelstva. Tomu je také podřízeno plánování roz-
voje obce. Od energetických úspor až po environmen-
tální výchovu a zapojení všech generací do zlepšování 
životního prostředí. Bohužel, velké množství zděděných 
problémů z dob socialistické minulosti, které postupně 
řešíme, nás zpomalují při zajišťování trvale udržitelného 
prostředí.
Prvním krokem po osamostatnění obce bylo odstranění 
divoké skládky komunálního odpadu. Ta byla důsledkem 
neřešení odpadového hospodářství v dobách socialismu 
a na špatném stavu se také podepsala velká lhostejnost 
obyvatel socialistického Československa k životnímu 
prostředí. Úklid v okolí obce přinesl vyšší odpovědnost 
občanů a také hrdost na čisté a zdravé prostředí. Díky 
tomu jsme mohli začít rozvíjet další programy.  

Půda
Region Haná, jehož je Dobrochov součástí, je úrodná 
krajina s intenzivním zemědělstvím. Tato skutečnost se 
projevuje v rázu krajiny. Neblaze se na krajině podepsala 
i komunistická kolektivizace v 50. letech minulého sto-
letí. Zaniklo individuální zemědělství a starost o půdu 
převzalo zemědělské družstvo. Jeho hospodaření se po-
depsalo na devastujících změnách. Malá políčka sloučilo 
ve velké lány. K tomu využilo i rozorání mezí a polních 
cest a také vykácení lesních remízků a alejí stromů. Do-
šlo i k odvodnění původních lučních ploch a přeměně 
na zemědělskou půdu. To vedlo k erozi půdy a snížení 
její bonity. 
Teprve provedená komplexní pozemková úprava vyře-
šila majetkoprávní vztahy a mohli jsme tak zahájit práce 
návratu krajiny do původního stavu.
Abychom zabránili erozi půdy, začali jsme s obnovou 
polních cest a mezí. Vysadili jsme několik alejí ovocných 
i neovocných stromů a začali jsme zatravňovat průvlaky 
mezi políčky. Na místě původní podmáčené louky, která 
byla vysušena, jsme zřídili tříhektarové biocentrum se 
třemi malými rybníky.
V rámci zemědělské výroby se snažíme působit na hos-
podařící zemědělce k dodržování zásad správné země-
dělské práce. Tato problematika však není plně v kompe-
tenci samosprávy a musí být řešena v rámci státu.  

2. Natural environment
Sustainable environment is one of the pillars of the 
council‘s work. It is also the basis for planning the de-
velopment of the municipality. From energy saving to 
environmental education and the involvement of all ge-
nerations in the environment improvement. Unfortuna-
tely, there are still some problems from the socialist past, 
which we inherited and we are gradually solving them.
Among the first steps after the gaining of independence 
was the removal of a wild municipal waste dump. This 
was a consequence of the lack of waste management 
during the socialist era. There were also the great indi-
fference of the approach to the environment. Cleaning 
the area around the village brought considerable re-
sponsibility to the citizens and they are now proud of 
clean and healthy environment. This enabled us to start 
developing other programmes.  

Soil
Dobrochov is a part of the Hana Region, landscape with 
the fertile soil and intensive agriculture. This fact is re-
flected in the character of the landscape. The commu-
nist collectivization system, of fifties of 20c., caused 
rather bad effect on to the landscape. Individual farming 
disappeared and the land was taken over by agricultural 
cooperatives. This kind of farming had a devastating im-
pact. Small fields were merged into vast fields. The plou-
ghing up of meadows and field paths and the clearing of 
forest bosks and tree alleys were also used to do this. It 
also drained the original grasslands and converted them 
into farmland. All this led to the erosion of the soil and  
a decreasing in its quality. 
It was only after the comprehensive land reform, which 
solved the property relations, and we were able to start 
work of returning the landscape to its original condition.
To prevent soil erosion, we started restoring field paths 
and meadows. We planted several alleys of fruit and 
non-fruit trees and began to grass the gaps between the 
fields. In place of the original wet meadow, which had 
been drained, we established a three-hectare biocentre 
with three small ponds.
In the context of agricultural production, we try to in-
fluence farmers to follow right agricultural practices. 
However, this issue is not fully in the competence of 
local self-government and must be dealt with the state.

1. Planning and development
After the gaining of independence, we realised the ne-
cessity to set ourselves basic tasks and plans for future. 
In 1999, in cooperation with the public, a basic strate-
gic document was made - the Municipality Local Plan. 
It subsequently became the basic development docu-
ment, which was followed by the processing of the Vill-
age Renewal Programme, and this was subordinated to 
the Comprehensive Land Development Plan. Although 
this plan was amended in 2019, the original concept is 
still the basis of the village‘s development planning.
Dobrochov, due to its nearness to the district town, of-
fers favourable conditions for living in family houses 
of rural development. The decision to build a house in 
Dobrochov is also supported by the nearness of the mo-
torway and very good transport links.
The rural character of many villages in our country was 
damaged by the nonconceptual and uncoordinated sa-
tellite development after the 1990s. Fortunately, Dob-
rochov avoided this. Nevertheless, the 1990s, which 
brought relief after the long rule of the totalitarian re-
gime, had an unfortunate impact on the nonconceptual 
construction. With the approval of the zoning plan do-
cumentation, building regulations were established and 
the development of the village has been managed com-
prehensively. Our aim is to make the new development 
close to the original buildings with saddle roofs and sim-
ple floor plans.
The management aim is the general development of the 
village. With the active approach of the citizens, the pre-
viously neglected village is gradually being restored and 
developed. Our great advantage is the continuity of self-
-government. This means that we realize the given goals 
continuously and thus more easily fulfil the long-term 
development strategy. This activity is not disrupted by 
the composition of the council and changes in the con-
cepts of self-government.
We build technical infrastructure conceptually. Current-
ly the entire village has complete gas installation, the 
water network is in a quarter of its lifetime. The sewe-
rage network for wastewater disposal is relatively new. 
The wastewater is taken to the ČOV in Výšovice, which is 
owned by the association of municipalities and our vill-
age is a member of it. Last year, the half of the rainwater 
sewerage network was replaced with new pipes. A stu-
dy for the installation of high-speed internet is currently 
being prepared.
Our village is a member of the alliance of three munici-
palities. The first is the Předina Microregion. (The name 
of the microregion is derived from the name of the hill 
around which the microregion is situated. It is also consi-
dered to be the geographical centre of Moravia). Thanks 
to our membership in this microregion and cooperati-
on with other municipalities, we are fulfilling the goal 
of sustainable development in the region. We have also 
solved the disposal of biodegradable waste together. 
Membership in two other associations ensures the 
supply of drinking water for our inhabitants as well as 
the disposal and wastewater treatment.
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Waste management
As was mentioned at the beginning of this chapter, was-
te management was one of the first things we solved 
after the gaining of independence. Although we try to 
follow the principle that the best waste is the waste that 
is not generated at all, we must find a solution for waste 
disposal. The municipality signed a contract with a was-
te collection company. We use the collection yard of this 
company. Dangerous waste is also disposed there.
The construction of sites for waste separation led to  
a decrease in the amount of unsorted waste. For a more 
careful separation we distributed sorting bags to all ci-
tizens.
A separate chapter of waste management, especially in 
the village, is the disposal of biodegradable waste. The ci-
tizens of Dobrochov can use modern composters which 
were delivered to every household. In addition, the large 
containers are permanently prepared for organic waste, 
which is taken to a composting plant in another village. 
This was solved in cooperation with the municipalities 
in the microregion. We purchased a container truck for 
the export of the containers, and it is also used for the 
removal of bio-waste from other municipalities.

Air
Air pollution, together with traffic noise, is one of the 
major environmental problems we are dealing with. The 
quality of air was greatly improved after the gas was fully 
installed here and also the installation of solar panels on 
the roofs helped. This has led to a significant reduction in 
air emissions during the heating season.
In order to reduce dust, the municipality has purchased 
a road and pavement sweeping machine and operates 
it itself.
The planting of trees and shrubs around the village also 
helps to reduce dust. The local plan and the subsequent 
Comprehensive Land Use Plan assume planting a green 
circle around the village. This financially demanding task 
is gradually being implemented and each year we are 
getting a little closer to this goal.

Water
Water protection is one of the top priorities of the com-
munity‘s leaders and residents. The entire territory of the 
municipality is in the protection zone of the water source, 
which supplies five municipalities with more than 4000 
inhabitants. This led to the necessity to treat wastewater 
and drain it to wastewater treatment plant. The wastewa-
ter treatment plant was built in cooperation with other 
four municipalities and thus treats their water. 
Currently, the climate is warming and the drop in groun-
dwater levels is occurring. In the past, the aim was to di-
vert rainwater into the stream as quickly as possible. Our 
goal is to retain water in the landscape. For this reason 
(where traffic condition allows) we build roads with per-
meable surfaces. We also do not allow rainwater to be di-
verted into the stream for new construction but require 
it to be retained on the property in catch basins. 
Planting trees and grassed areas also contribute to water 
retention in the landscape. On land that was previously  
a wet meadow we built three ponds that were imple-
mented in symbiosis with the green vegetation.
In the south-eastern part of the village, we are preparing 
the construction of a dry polder, which will have a pre-
ventive effect in case of heavy rains. The land is already 
owned by the municipality. We are in the process of pre-
paring the project documentation.

Ovzduší
Znečištěné ovzduší spolu s hlučností z dopravy je jeden 
ze zásadních environmentálních problémů, který v obci 
řešíme. Kvalitu ovzduší velice pozvedla plynofikace obce 
a v neposlední řadě také osazování solárních panelů na 
střechy rodinných domů. Došlo tak k výraznému snížení 
emisí do ovzduší během topné sezony. 
Pro snížení prašnosti si obec pořídila zametací stroj na 
komunikace a chodníky a sama ho provozuje. 
Snížení prašnosti napomáhá i výsadba stromů a keřů 
v obci a okolí. Zpracovaný územní plán a na něj navazu-
jící Komplexní pozemkové úpravy předpokládá vysadit 
zelený kruh okolo obce. Tento finančně náročný úkol po-
stupně uskutečňujeme a každý rok se o trošku přibližu-
jeme k tomuto cíli.

Voda
Ochrana vod je jeden z prioritních úkolů představitelů 
a obyvatel obce. Celé území obce je v pásmu ochrany 
vodního zdroje, ze kterého je zásobováno pět obcí, ve 
kterých žije více než 4000 obyvatel. To vedlo k nutnosti 
čistit odpadní vody a odvádět je na ČOV. Čistírna odpad-
ních vod byla postavena ve spolupráci s dalšími obcemi 
a čistí tak vodu ze čtyř obcí. 
V současné době dochází k oteplování klimatu a z toho 
plynoucímu poklesu hladiny spodní vody. V minulosti 
byla snaha dešťové vody co nejrychleji odvést do poto-
ka. Naším zájmem je vodu v krajině zadržet. Z toho dů-
vodu (tam kde nám to dopravní situace dovolí) stavíme 
cesty s propustným povrchem. Taktéž u nových staveb 
nepovolujeme odvádění dešťové vody do potoka, ale 
požadujeme její zadržení na pozemku ve vsakovacích 
boxech. 
K zadržování vody v krajině taktéž přispívá výsadba 
stromů a zatravňování pozemků. Na pozemku, který byl 
v minulosti podmáčenou loukou jsme postavili tři tůně, 
které byly realizovány v symbióze se zelení.
V jihovýchodní části obce připravujeme výstavbu suché-
ho poldru, který bude mít preventivní účinek v případě 
přívalových dešťů. Pozemky už jsou ve vlastnictví obce  
a jsme ve fázi zpracování projektové dokumentace. 

Odpadové hospodářství
Jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, řešení odpa-
dového hospodářství byla jedna z prvních věcí, kterou 
jsme řešili po osamostatnění obce. I když se snažíme do-
držovat zásadu, že nejlepší odpad je ten, který vůbec ne-
vznikne, musíme najít řešení pro likvidaci odpadu. Obec 
má podepsanou smlouvu na odvoz odpadu se svozovou 
firmou a zároveň využíváme sběrného dvora této firmy. 
Tam je též likvidován nebezpečný odpad.
Vybudováním stanovišť pro tříděný odpad došlo k po-
klesu množství netříděného odpadu. Pro důkladnější 
třídění jsme rozdali všem občanům tašky na tříděný 
odpad.
Samostatnou kapitolou odpadového hospodářství ze-
jména na vesnici je likvidace biologicky rozložitelného 
odpadu. Občané Dobrochova mají možnost využívat 
moderní kompostéry, které byly dodány do každé do-
mácnosti. Mimo to jsou trvale připraveny velké kon-
tejnery na organické odpady, které jsou odváženy do 
kompostárny v jiné obci. Toto jsme vyřešili ve spolupráci 
s obcemi v rámci mikroregionu. Pro vývoz kontejnerů 
jsme zakoupili kontejnerový nákladní automobil a ten je 
také využíván pro odvoz bioodpadu z jiných obcí.
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Energy
Saving energy has a big impact on the environment. In 
addition, it also brings financial savings. The first thing 
what we did to save energy was to use the thermal insu-
lation for the smaller municipal buildings. The financial 
situation does not allow us to insulate the municipal offi-
ce now, but we have already prepared a project in which 
we are planning to change the heating system. In the fu-
ture we expect the installation of solar collectors, which 
would bring further savings.
All public lighting was already replaced to low-energy 
lamps, which are also set to reduce their power to half 
between 11pm and 4am. In addition to saving more 
than 50% of energy, the light smog, which has a negati-
ve impact on the human body, was also reduced.

Energie
Šetření energií má velký vliv na životní prostředí. Kro-
mě toho také přináší finanční úspory. Jako první věc pro 
úsporu energie jsme udělali tepelnou izolaci menších 
obecních budov. Finanční situace nám v současné době 
nedovoluje udělat zateplení obecního úřadu, máme ale 
už připravený projekt, ve kterém počítáme i se změnou 
systému vytápění. Do budoucna předpokládáme mon-
táž slunečních kolektorů, které by přinesly další úsporu.
Veškeré veřejné osvětlení je nahrazeno nízkoenergetic-
kými lampami, které jsou navíc seřízeny tak, že se v době 
od 23 do 4 hodin ráno sníží jejich výkon na polovinu. 
Kromě úspory více jak 50% energie došlo ke snížení svě-
telného smogu, který má negativní vliv na lidský orga-
nismus. 

3. Zastavené prostredí
Dobrochov je historicky zemědělská obec s vesnickou 
zástavbou. V centru vesnice je náves s kaplí, která tvoří 
urbanistické jádro obce. Naší snahou je zachovat pů-
vodní ráz obce, tvořený domy se sedlovými střechami. 
Naštěstí jsme se vyhnuli živelnému rozšiřování obcí 
v devadesátých letech, kdy vznikaly satelitní čtvrtě.
Dominantou návsi je kaple Nanebevzetí Panny Marie, 
postavená z veřejných sbírek a vysvěcená v roce 1933. 
V roce 2003 proběhla poslední velká oprava obvodo-
vého pláště a úprava vnitřních prostor podle moderní 
liturgie. 
V obci se nachází pět křížů, nejstarší z roku 1882. Tyto 
kříže nechali postavit dobrochovští občané a v součas-
né době jsou v majetku obce. Původně jich bylo sedm, 
ale při stavbě dálnice v sedmdesátých letech minulé-
ho století byly dva odvezeny neznámo kam. Tyto drob-
né sakrální stavby dotváří veřejná prostranství v obci 
i volnou krajinu.
V blízkosti kaple na návsi je pomník obětem světových 
válek. Na tomto prostranství se konají obecní slavnosti 
a prostranství se tak stalo místem setkávání obyvatel 
obce.
Jednou z dominant obce je bývalá škola, postavená 
v roce 1948 namísto staré školy, zničené válečnými udá-
lostmi. Budova školy byla postavena velice velkoryse  
a moderně. V prostorách školy byla i mateřská škola, 
divadelní sál s jevištěm a byt pro školníka. Po přesu-
nu školy do Brodku byla budova uzavřena a nebyla 
využívána. V současné době se ve škole nachází kan-
celáře obecního úřadu, Oldradio muzeum, kulturní sál, 
knihovna, ve sklepě herna na stolní tenis a keramická 
dílna. V podkroví je osm bytových jednotek. 
Stejně velkoryse bylo upraveno i okolí školy. V parku 
se nachází hřiště na kopanou, a další plochy, které jsou 
využívány na kulturní a sportovní akce. Dětské hřiště 
láká maminky s malými dětmi k vycházkám a relaxaci. 
Přímo u kaple se nachází další obecní dům. Tento bý-
valý statek byl na prodej a vedení obce se rozhodlo 
statek koupit a vybudovat zde zázemí pro zaměst-

3. Built environment
Dobrochov is historically an agricultural village with 
rural development. In the centre of the village there is  
a village square with a chapel, which forms the urban 
core of the village. Our aim is to preserve the original 
character of the village, consisting of houses with sad-
dled roofs. Fortunately, we avoided the spontaneous ex-
pansion of villages in the 1990s, when satellite districts 
were created.
The dominant feature of the village square is the Chapel 
of Virgin Mary Assumption, built from public collections 
and consecrated in 1933. In 2003, the last major renova-
tion of the outer surface and the adaptation of the inte-
rior to the modern liturgy took place.
There are five crosses in the village, the oldest one from 
1882. These crosses were built by the citizens of Dob-
rochov, and they are currently owned by the municipa-
lity. Originally there were seven of them, but during the 
construction of the motorway in the 1970s, two of them 
were taken to unknown places. These small sacral buil-
dings complement the public spaces in the village and 
the open countryside.
Near the chapel in the village square there is a memorial 
of the World Wars victims. This area is the venue for vill-
age festivals, and it became a meeting place for their in-
habitants.
One of the village landmarks is the building of former 
school, built in 1948 in place of the old school, which 
was destroyed by war events. The school building was 
built very generously and modern. In the school premi-
ses there was also a nursery school, a theatre hall with 
a stage and a flat for a school caretaker. After the school 
was moved to the Brodek village , the building was clo-
sed and stayed without the used. Today, there are the 
municipal office, the Old radio Museum, a cultural hall 
and a library. There are also a table tennis room and a ce-
ramics workshop in the basement. There are eight resi-
dential units in the attic. 
The school‘s surrounding is equally generously land-
scaped. There is a football field in the park, and other  
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nance obce a komunální techniku. V té době přestal 
v Dobrochově fungovat obchod, proto bylo přijato 
rozhodnutí v tomto statku otevřít obchod provozo-
vaný přímo obcí. Velikost stavby nám umožnila zřídit 
zde i hospodu, protože stará hospoda, kterou zřídil 
dle obecních kronik kníže Ditrichstein v roce 1726 
byla přestavěna na bydlení a občané tak ztratili při-
rozené místo pro setkávání. Rozlehlé prostory nám 
umožnily ve statku postavit tři malometrážní soci-
ální byty a malou turistickou ubytovnu s kapacitou  
8 lůžek. Velká zahrada zarůstala trávou, proto jsme na 
zahradu pořídili malé stádo oveček a sečeme ekolo-
gicky. 
V roce 2018 byla u příležitosti stého výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky postavena vyhlídková plošina, 
představující Výhled do dalšího století republiky. Jsou 
na ní uvedena jména všech obyvatel obce, kteří žili v 
Dobrochově v roce 2018. Z vyhlídky je pěkný výhled 
do krajiny a na biokoridor v severní části obce.
Nedaleko kaple je nově vybudovaný malý parčík, je-
hož centrem je drobná kamenná fontána. Pojmenovali 
jsme ji „Matylda“.

places that are used for cultural and sporting events. The 
playground attracts mothers with small children to go 
for walks and relax.
There is another municipal house next to the chapel. 
This former farmhouse was for sale and the municipal 
authorities decided to buy it and build facilities for their 
staff and municipal equipment. At that time, the shop in 
Dobrochov was closed, so we decided to open a shop 
in this farmhouse, run directly by the municipality. The 
size of the building allowed us to open a pub there. The 
old pub according to the village chronicles was set up by 
Prince Ditrichstein in 1726, was converted into housing 
and the citizens lost their natural meeting place. The 
large premises allowed us to build three small social flats 
and a small tourist hostel with a capacity of 8 beds. The 
large garden was becoming overgrown with grass, so we 
bought a small flock of sheep and mowed organically.
On the occasion of 100 years anniversary of the former 
Czechoslovakia in 2018, an observation tower was built, 
representing a view into the next century of the Repub-
lic. There are written names of all inhabitants who lived 
in Dobrochov in 2018. The observation tower offers  
a nice view of the landscape and the bio-corridor in the 
northern part of the village.
There is a newly created small park situated near the 
chapel. In the centre of the park there is a small stone 
fountain. We named it „Matylda“.

4. Krajina
V minulosti pokrývaly okolí Dobrochova dubové lesy. 
Svědectví o tom nám dokládá název obce (ve staroslo-
vanském jazyce) i otisk pečetě z roku 1668, na které je 
vyobrazen dub. Ten je také i hlavním motivem znaku 
Dobrochova. 
Tyto lesy byly v průběhu století vymýceny a v okolí 
obce se začala rozšiřovat zemědělská výroba. Úrodná 
půda je ideální pro pěstování obilí. Neblahé důsledky 
socialistického zemědělství na krajinu jsou popsány 
v předchozí kapitole.  Veliký vliv to mělo i na krajinu 
jako celek – docházelo k vysoušení půdy a poklesu hla-
diny podzemní vody. Dalším důsledkem byl nedostatek 
vláhy a usychání stromů v malých remízkách, které se 
zachovaly a následném zarůstání invazními dřevinami. 
Tím došlo k rapidnímu poklesu stavu drobné zvěře, 
bažantů, zajíců či koroptví.
Po osamostatnění obce jsme začali napravovat poško-
zení krajiny. Na první pohled toto poškození vypadalo 
trvalé, přesto jsme začali s postupnými kroky, vedou-
cími k nápravě. Naším heslem bylo „Vraťme přírodu 
do krajiny“. Prvním krokem byl návrh obnovy krajiny. 
S ohledem na majetkoprávní vztahy jsme vytýčili plo-
chy, vhodné pro opětovné zapojení zeleně do krajiny. 
Druhá fáze byla nejsložitější. Museli jsme přesvědčit 
vlastníky i uživatele půdy, že navržená opatření budou 
i jim ku prospěchu. A potom nastala fáze třetí, nejra-
dostnější - výsadby a obnova původního stavu.
Potěšitelné bylo, že se postupně proměňoval vztah 
obyvatel ke krajině. Lidem přestaly být lhostejné roz-
lehlé lány monokultur, kde nebyly stromy, nebyla voda, 
nebyl stín a nebyla ani zvěř. 
Velkou výhodou bylo, že hranice mezi zastavěnou částí 
obce a volnou krajinou je poměrně volná a nezřetelná, 
protože z velké většiny přechází zahrady do krajiny. Na 
tyto zahrady následně navazují výsadby ovocných ale-
jí. Postupně se podařilo vysadit alej třešní, jabloní, dvě 
aleje hrušek a švestek. Dominantou krajiny bude i nová 
dubová alej. Při výsadbách se snažíme zapojovat do 
krajiny tradiční odrůdy stromů. 
Velkou výzvou pro obec je přeměna druhové skladby 
lesních porostů. Následkem sucha došlo k úhynu nepů-
vodních jehličnanů – smrků, borovic a modřínů a na je-
jich místo byl zavlečen invazní akát. Postupně se snaží-
me tyto lesíky obnovit původními dřevinami, jako jsou 
buky, duby, javory a břízy. Stejně tak vysazujeme stro-
my, které zajistí obživu lesní zvěři, například jeřabiny. 

4. Landscape
In the past, the oak forests covered the surroundings of 
Dobrochov village. The name of the village (in Old Sla-
vonic language) is evidence of it as well as a seal from 
1668, which depicts an oak tree. It is also the main mo-
tif of Dobrochov‘s coat of arms.
These forests were cut down during the century and 
agricultural production began to expand in the vicinity 
of the village. The fertile soil is ideal for growing gra-
in. The negative impact of socialist agriculture on the 
landscape are described in the previous chapter.  It also 
had a major impact to the landscape as a whole - the 
soil dried out and the groundwater dropped. Another 
consequence was the lack of water and the withering 
of trees in the small bosks that survived and the sub-
sequent overgrowth of invasive trees. This has led to a 
rapid decline in small game, pheasants, hares and par-
tridges.
After the gaining of independence, we started to repair 
the damage of the landscape. At first glance, this dam-
age seemed permanent, yet we began to take gradual 
steps to repair it. Our motto was „Let‘s put nature back 
into the landscape“. The first step was a landscape res-
toration plan. With respect to property rights, we chose 
areas suitable for the reintegration of greenery into the 
landscape. The second phase was the most difficult. We 
had to convince the owners and users of the land that 
the proposed steps would also be beneficial for them. 
And then came the third, most joyful phase - planting 
and restoration.
We were pleased to see the gradual transformation of 
people‘s relation to the landscape. People were no lon-
ger indifferent to vast fields of monocultures with no 
trees, no water, no shade, and no wildlife.
The big advantage was that the border between the 
built-up area and the open countryside was relatively 
loose and unclear, because the most gardens cross into 
the countryside. These gardens are followed by plan-
ting of fruit alleys. An alley of cherries, apple trees, two 
alleys of pears and plums were planted. A new oak alley 
will also dominate the landscape. We are trying to plant  
traditional tree varieties into the landscape. 
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Na nově vybudované biocentrum s vodními plochami 
navazuje lokální biokoridor, který je přirozeným kori-
dorem pohybu zvěře a po jeho plném zapojení do kra-
jiny bude sloužit i jako přirozený úkryt pro zvěř. 
Ve volné krajině je stromové patro značně různorodé. 
Výrazně se uplatňují zejména jasany, buky, břízy, duby, 
hlohy a javory. Lípy, které jsou součástí naší národní 
tradice, se uplatňují i v intravilánu. Radost z nich mají 
zejména místní včelaři. Keřové patro, důležité pro zvěř 
tvoří zejména brslen, kalina, střemcha, šípková růže, 
ptačí zob a líska.
Díky postupné přeměně krajiny se do okolí vrací  
i divoce žijící zvěř. Rozmnožily se stavy zajíců, bažantů 
a koroptví. Rozšířily se stáda srnčí zvěře. Díky zeleným 
výsadbám již nedochází k v minulosti častým kolizím 
mezi zemědělci a myslivci, kdy zvěř spásala zeměděl-
cům jejich úrodu. Běžně můžeme vidět lišku a stopy 
černé zvěře. Tato lesní zvěř je pravidelně přikrmována 
myslivci z místního mysliveckého sdružení. Význam-
nou skupinu tvoří ptáci. Mimo běžných pěvců, jako 
vrabec polní, sýkora či kos lze zahlédnout dlaska, stra-
ku či strakapouda. Díky budkám rozmístěným v oko-
lí Dobrochova se rozmnožují dravci, zejména káně a 
poštolka. Častými návštěvníky jsou rovněž puštíci. V 
mokřadech se vyskytují různé druhy obojživelníků, 
převážně žáby, zejména ropuchy a skokani, včetně naší 
největší žáby skokana skřehotavého. Při troše štěstí lze 
spatřit i čolka. A také užovky a ještěrky. 
Na území Dobrochova se nenachází žádné chráněné 
území. Přesto je naším cílem ochrana přírody a krajiny, 
zachování její funkce. Donedávna byl jedinou vodní 
plochou Dobrochovský potok, který byl ale v posled-
ních letech po většinu roku vyschlý. Velký význam 
pro krajinu má nově vybudované biocentrum se tře-
mi vodními plochami. Citlivá práce s krajinou přispěla 
ke zlepšení ekologických funkcí a posílila její stabilitu. 
Daří se nám uskutečňovat náš cíl vrátit krajině její pů-
vodní rozmanitost. Nové remízky, louky, meze, tůně a 
mokřady jsou promyšlené krajinné prvky, bránící erozi. 
Kromě vysoké estetické hodnoty navíc zadržují vodu 
v krajině a podporují rozšiřování přirozených živočiš-
ných druhů. 

A major challenge is to transform the species 
assortment of the forest covers. As a result of the drou-
ght, non-native conifers – spruce, pine and larch - died 
and invasive acacia was brought in their place. We are 
gradually trying to restore these groves with native tre-
es such as beeches, oaks, maples and birches. We are 
also planting trees that will provide food for forest ani-
mals, etc. rowan trees. 
The newly built biocentre with water areas is connec-
ted to a local bio corridor, which is a natural corridor 
for the movement of wildlife and will also serve as  
a natural shelter for game once it is fully integrated into 
the landscape.
In the open countryside, the tree layer is very diverse. 
Ash tree, beech, birch, oak, hawthorn and maple tre-
es are strongly present. Lime trees, which are part of 
our national tradition, are also present in build-up are-
as. Local beekeepers especially enjoy them. The shrub 
layer, which is important for wildlife, is made up mainly 
of euonymus, viburnum, bird cherry, wild rose, bird΄s 
beak and hazel tree.
Thanks to the gradual transformation of the landsca-
pe, wildlife is also returning to the area. The numbers 
of hares, pheasants and partridges multiplied. Deer 
herds also expanded. Thanks to the green planting, the 
frequent clashes between farmers and hunters in the 
past, when game grazed farmers‘ crops, no longer oc-
cur. It is common to see foxes and tracks of black game. 
These forest animals are regularly fed by gamekeepers 
from the local hunting association. Birds are an impor-
tant group. Apart from the usual songbirds such as 
the field sparrow, titmouse, blackbird, we can also see 
grosbeak, magpie and spotted woodpecker. Thanks 
to the birdhouses located around Dobrochov, birds of 
prey, especially buzzard and kestrel, breed. Tawny owls 
are also frequent visitors. Various species of amphibi-
ans are found in the wetlands, mostly frogs, especially 
toads and grass frogs, including our largest frog, the 
marsh frog. If you are lucky, you may even spot a newt, 
snails and lizards.

5. Plochy zelene
Plochy zeleně jsou nedílnou součástí veřejného prosto-
ru. Z hlediska kvality života představují nejdůležitější 
část obce. Péče o zeleň, její rozvoj a zlepšování kvality 
významně posiluje pozitivní vnímání obce, zlepšuje kva-
litu prostředí a života obyvatel. Uvědomujeme si, že je to 
něco, co po sobě zanecháme naším dětem. 
V obci se nachází park, vysazený v roce 1949. V průběhu 
let došlo zanedbáním údržby k naprosté devalvaci par-
ku. Při pokusu vrátit parku jeho původní užitnou a este-
tickou hodnotu jsme dospěli k závěru, že bez spolupráce 
se zkušenými zahradními architekty a arboristy nebude-
me schopni naše cíle realizovat. Toto poznání je naši vel-
kou předností a napomohlo nám realizovat i další zelené 
plochy ve vysoké kvalitě a estetické úrovni. 

5. Green spaces
Green areas are an important part of our public space. 
They are the most important part for the village quality 
of life, mainly for the short recreation. Caring and impro-
ving the quality of green areas significantly enhances 
the positive perception of the village, improving the 
quality of the environment and life. We realise that it is 
something we will leave to our children. 
Village has one main park planted in 1949. During the ye-
ars, the park was neglected, and it led to its complete de-
valuation. To return the park to its original functional and 
aesthetic value, we concluded that we will not be able to 
realize our goals without the cooperation of experienced 
landscape architects and arborists. This knowledge is our 
great merit and it helped us to realise other green areas of 
a high quality and aesthetic standard.
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Green areas in the build-up area
The dominant green area in Dobrochov is the village 
square. In the past, the village square was an extension 
of garden areas and was used for agricultural purposes. 
In the 1980s, the village square was planted with ever-
green conifers, which were very popular at the time. In 
the redevelopment of the village square we set oursel-
ves the goal of replacing the existing greenery with na-
tive tree species. We planted pears, cherries and apple 
trees in their modern, ornamental form. This idea was 
discussed with the public and the initial reaction was 
not positive. Residents, used to a wooded village square, 
were concerned about the new look. Nevertheless, we 
managed to persuade them that our solution is suitable 
and they help with its realization. 
Recently, in cooperation with a professional company, 
we built a small park again. The dominant feature of the 
park is „Matylda“, a stone fountain. Historically, there was 
a small pond, which was later covered. The water featu-
re logically linked to the former water area and creates 
another meeting place. In addition, it suitably eliminates 
the feeling of heat in the village. 
For the life in village the most important park is around 
the former school. It is not only used for relaxation and 
walks, but also has a shelter for cultural and social events, 
as well as dance floor, a sports field, and a children‘s play-
ground.
We have another location there ready for a small park. 
The municipality did a study for planting and the free 
trees will form a transition between the built-up area 
and the open countryside. We set two goals for the re-
alization. The first step is the realization itself. Our aim 
is the collective planting. We have already implemented 
this several times under the guidance of a professional 
arborist and it was very successful. Involving children 
and young people in this activity also helps to protect 
the area from vandalism. The second step is to plant dif-
ferent trees that will be labelled with a name. It will con-
tribute to a better knowledge of nature.

Plochy zeleně v intravilánu
Dominantní zelení v Dobrochově je náves. V minulosti 
představovala náves rozšíření zahradních ploch a byla 
využívána pro zemědělské účely. V osmdesátých letech 
minulého století byla na návsi provedena výsadba teh-
dy velice oblíbených stále zelených jehličnanů. Při pře-
stavbě návsi jsme si vytýčili za cíl nahradit stávající zeleň 
původními druhy stromů. Vysadili jsme hrušky, třešně, 
jabloně, samozřejmě v moderní, okrasné formě. Tento 
zámysl byl projednáván s veřejností a první ohlasy neby-
ly příznivé. Obyvatelé, zvyklí na zalesněnou náves měli 
z nového vzhledu návsi obavy. Přesto se ale podařilo 
obyvatele přesvědčit o vhodnosti tohoto řešení a zejmé-
na k pomoci při realizaci. 
V nedávné době jsme opět ve spolupráci s odbornou fir-
mou vybudovali malý parčík, jehož dominantou je „Ma-
tylda“, kamenná kašna s fontánkou. Na tomto místě byl 
historicky malý rybník, který byl později zasypán. Vod-
ní prvek tak logicky navazuje na bývalou vodní plochu 
a vytváří další místo, vhodné k setkávání. Navíc vhodně 
eliminuje pocit horka v obci. 
Pro život v obci je nejdůležitější park v areálu bývalé 
školy. Ten slouží nejen k odpočinku a procházkám, ale 
nachází se v něm i přístřešek pro pořádání kulturních  
a společenských akcí, taneční parket, sportovní hřiště  
a dětské hřiště. 
Pro malý parčík máme připravenou další lokalitu v obci. 
Obec nechala zpracovat studii pro výsadbu a volné stro-
my budou tvořit přechod mezi zastavěnou částí obce  
a volnou krajinou. K realizaci jsme si vytkli dva cíle. Prv-
ním je samotná realizace. Naším cílem je společná vý-
sadba. Toto jsme již několikrát realizovali pod vedením 
profesionálního arboristy a velice se nám to osvědči-
lo. Zapojení dětí a mládeže do této činnosti přispívá 
i k ochraně prostor před vandalismem. Druhým cílem 
je výsadba různých stromů, které budou označeny ná-
zvem, což přispěje k většímu poznání přírody.

Plochy zeleně v extravilánu
Jak už bylo uvedeno v předchozích kapitolách, vytváře-
ní zelených ploch v zemědělské krajině je nejdůležitější 
úkol, který jsme si stanovili. A tato náročná práce se nám 
daří. Nová biocentra s travním porostem a výsadbou 
stromů a keřů se stávají místem aktivního odpočinku 
nejen obyvatel obce. Plochy zeleně vytváříme tak, aby 
kopírovaly historickou podobu krajiny a staly se její při-
rozenou součástí.
Mezi plochy zeleně lze počítat i čtyři remízky, které jsou 
pozůstatkem lesů, v minulosti obklopujících Dobrochov. 
Časem ale bývalé dubové lesy nahradily lesy jehličnaté, 
které však jsou vlivem sucha postupně zarůstány invaz-
ními dřevinami, zejména akáty. V jednom z lesíků roste 
300 let stará lípa. Ta byla v minulém roce poškozena vět-
rem a naší snahou je ve spolupráci s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny její záchrana. 
Součástí zeleně jsou i sportoviště a zařízení pro tráve-
ní volného času. Kromě již zmíněného dětského hřiště 
v parku u školy jsme vytvořili v jihovýchodní části obce 
pumptrackový okruh, který volně navazuje na dětské 
lanové centrum. Do realizace našich plánů se nám daří 
zapojovat veřejnost. Kromě výstavby ploch pro volný čas 
se podařilo ve spolupráci s veřejností vysadit další remí-
zek v severní části obce. Členové spolku Aspire se starají 
o prostředí okolo stoleté lípy. 
Údržba a zlepšování stavu zeleně v intravilánu i extravi-
lánu představuje důležitou součást práce zaměstnanců 
obce. Již několik let nepoužíváme k odstraňování pleve-
le glyfosáty, ale odstraňujeme je pomocí horkého vzdu-
chu a hlavně mechanicky.  

Green areas in the non-urban area
As we mentioned in previous chapters, the creation of 
green areas in the agricultural landscape, is the most 
important task we set ourselves. And we are succeeding 
in this challenging work. New biocentres with grass co-
ver, planting of trees and bushes are becoming a place 
for active relaxation not only for our inhabitants. We are 
creating green areas to copy the historic landscape and 
become a natural part of it.
Among the green areas we can also count four small bo-
sks, which are the remains of the forests that surrounded 
Dobrochov in the past. However, the former oak forests 
were replaced by coniferous ones. These are gradually 
being overgrown by invasive trees, especially acacia due 
to drought. In one forest there is a 300-year-old lime 
tree. It was damaged by wind last year and we are trying 
to save it in cooperation with the Agency for Nature and 
Landscape Conservation.
The greenery also includes sports and leisure time faci-
lities. Apart from the mentioned playground in the park 
near the school, we created a pump track circuit in the 
south-eastern part of the village, which is loosely co-
nnected with the children‘s rope centre. We succeeded 
in involving the public in the realization. In addition to 
the construction of the leisure areas, we managed to 
plant other bosk in the north of the village in coopera-
tion with the public. Members of the Aspire Society are 
looking after the environment around a hundred-year-
-old lime tree. 
Maintaining and improving the condition of the green 
areas inside and outside the village is an important part 
of the village staff work. For some years now we have not 
used glyphosate to remove weeds, but we remove them 
by using hot air and mainly mechanically.  
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6. Výsadby
Zeleň představuje nejdůležitější součást krajiny. Zejmé-
na v zemědělské krajině, jakou je region Haná, má zeleň 
obrovský význam. Již bylo několikrát zmíněno, jak kra-
jinu poškodilo socialistické intenzivní zemědělství. Při 
naší snaze vrátit přírodu do krajiny hraje zeleň nezastupi-
telnou úlohu. Samozřejmě, i zeleň v intravilánu má svoji 
nezastupitelnou úlohu. Při tvorbě veřejných prostranství 
v Dobrochově dbáme na spolupráci se zahradními ar-
chitekty, aby se prvky zeleně navzájem doplňovaly. Při 
výsadbách v extravilánu spolupracujeme s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny. Tato spolupráce nám zajistí to, 
že vysazované rostliny odpovídají podmínkám a nad-
mořské výšce, dokáží se přirozeně bránit škůdcům a stá-
vají se součástí krajiny. 

Výsadby v intravilánu
Výsadby zeleně započaly v Dobrochově v roce 2005. 
V tomto roce jsme v parku u obecního úřadu vysadili 
196 stromů a 2400 keřů. Stromové patro tvořily zejmé-
na okrasné třešně a hrušky, ale i javory a lípy. Z keřů to 
byly převážně brslen, kalina a střemcha. Výsadby v par-
ku doplnily i trvalky, zejména levandule. Prostor parku 
dotváří i cibuloviny.
Při přetváření návsi okolo kaple jsme odstranili něko-
lik jehličnanů a nahradili je 86 stromy. Byly to zejména 
okrasné hrušky, třešně a lípy. Výsadbu stromů doplni-
lo 2750 keřů a 377 trvalek. Nedaleký park okolo kašny 
Matyldy doplnilo dalších deset stromů a 80 keřů. Celý 
prostor dotváří 100 trvalek, vysazených mezi kameny. 
V nejbližší době připravujeme výsadbu 20 stromů 
v blízkosti vyhlídky, postavené u příležitosti trvání sto 
let republiky. 

6. Planting
Greenery is the most important part of the landscape. 
Especially in an agricultural landscape such as the Haná 
Region, greenery is really important. It was already men-
tioned that the landscape had been damaged by socialist 
intensive agriculture. We are trying to bring nature back 
into the landscape and greenery plays an irreplaceable 
role. Of course, greenery in the build-up areas also has 
a vital role. When we create public spaces in Dobrochov, 
we cooperate with landscape architects to ensure that 
the green elements complement each other. We also 
cooperate with the Agency for Nature and Landscape 
Conservation when we plant in the non-urban area. This 
cooperation ensures that the plants are appropriate to 
the conditions and altitude. Plants can naturally resist 
pests and become part of the landscape.

Plantings in the build-up areas
Planting of greenery in Dobrochov began in 2005. In 
that year we planted 196 trees and 2400 shrubs in the 
park near the municipal office. The tree layer consisted 
mainly of Japanese cherries and pear trees, but also ma-
ples and lime trees. The bushes were mainly euonymus, 
viburnum and bird cherry. The plantings in the park 
were supplemented by perennials, especially lavender. 
The park is also complemented by bulbous plants.
During the reshaping of the village square near the cha-
pel we removed several conifers and replaced them with 
86 other more suitable trees. These were mainly orna-
mental pears, cherries and lime trees. The tree planting 
was supplemented by 2750 shrubs and 377 perennials. 
Ten more trees and 80 shrubs were added to the nearby 
park around the Matylda Fountain. The whole area is com-
pleted by 100 perennials planted between the stones. 
Soon we are preparing the planting of 20 trees near the 
observation tower, built to celebrate a hundred years  
of the Republic.

Výsadby v extravilánu
Stejně důležité jako výsadby v zastavěném území jsou  
i výsadby mimo zastavěné území. Dotváří vzhled kra-
jiny, tvoří ochranu před větrnou erozí, zabraňují odpa-
řování vody, vytváří přirozený stín a úkryt pro zvěř. 
Při snaze o obnovu původní krajiny vysazujeme nové 
zejména ovocné aleje. Tyto aleje tvoří 8 souvislých 
stromořadí. Druhová skladba je velmi pestrá. Tvoří ji 
převážně ovocné švestky, hrušky, jabloně, třešně a 
ořechy. Ovocné stromy doplňuje dubová alej. Celkem 
jsme vysadili 206 stromů. Tyto stromy vysazujeme 
ve spolupráci a pod odborným dohledem Agentury 
ochrany přírody a krajiny. 
Při realizaci zeleného prstence okolo obce jsme dopo-
sud vysadili 470 stromů – buků, dubů, bříz, javorů a líp. 
A také třešně ptačky a jeřabiny, které poskytují potravu 
ptákům a zvěři. Stromy doplňuje 1630 keřů, převážně 
šípková růže, líska, ptačí zob a zimolez. 
Celkem jsme vysadili 908 stromů a 6780 keřů. Uváží-
me-li, že vysadit strom v zemědělské oblasti znamená 
zejména přesvědčit hospodařící zemědělce o vhod-
nosti a účelnosti tohoto opatření, je to opravdu velké 
číslo. 
Významným prvkem Dobrochova jsou soukromé za-
hrádky a předzahrádky. V předzahrádkách se uplat-
ňují zejména trvalky a růže. Trvalky tvoří z velké části 
cibuloviny, ale záleží zejména na estetickém vnímání 
každého majitele. V poslední době vzrůstá obliba let-
niček. Ty se uplatňují nejen při výsadbách na zelených 
plochách obce, ale zejména při výsadbách v rodinných 
domech. Tvoří také výraznou výzdobu oken a balko-
nů domů. Malebnost vesnice dokreslují zahrady, které 
v minulosti plnily hlavně užitkovou hodnotu. Dnes je 
jejich hodnota zejména estetická. S rozšiřováním vče-
lařství se rozšiřuje i přímý výsev lučních květů a trav 
za zahradami, což podporuje přirozený přechod mezi 
zastavěnou a nezastavěnou částí obce.

Plantings in the non-urban area
Just as important as plantings in the built-up area are 
plantings outside the built-up area. It completes the 
appearance of the landscape, provide protection against 
wind erosion, prevent water evaporation, create natural 
shade and shelter for wildlife. 
To renew and rehabilitate the original landscape, we are 
planting mainly new fruit alleys. These alleys form 8 con-
tinuous tree avenues. The species composition is very 
varied. It consists mainly of plums, pears, apples, cherries 
and walnut trees. The fruit trees are complemented by 
an oak alley. A total of 206 trees have been planted. The-
se trees are planted in cooperation with the expert su-
pervision of the Agency for Nature and Landscape Con-
servation. 
During the implementation of the green ring around the 
village we have planted 470 trees - beeches, oaks, bir-
ches, maples and lime trees. As well as bird cherry and 
rowan trees, which provide food for birds and wildlife. 
The trees are complemented by 1,630 shrubs, mostly 
wild rose, hazel, bird‘s beak and honeysuckle. 
In total, we planted 908 trees and 6780 shrubs. Consi-
dering that planting a tree in an agricultural area means 
convincing farmers of the suitability and effectiveness of 
this step, this is a very large number indeed.
Private gardens and front gardens are an important fea-
ture of Dobrochov. Perennials and roses are particularly 
popular in the front gardens. The perennials are most-
ly bulbs, but it depends on the aesthetic perception of 
each owner. Recently, annuals have become very popu-
lar. These are used not only in planting in the green areas 
of the village, but especially in planting in family houses. 
They also form a distinctive decoration for windows and 
balconies. The beauty of the village is completed by the 
gardens, which were mainly of utilitarian value in the 
past. Today their value is mainly aesthetic. With the ex-
pansion of beekeeping, the direct sowing of meadow 
flowers and grass behind the gardens is also expanding. 
It supports the natural transition between the built-up 
and non-urban areas of the village.
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7. Enviromentální výchova
Enviromentální výchova je důležitou součástí vzdělává-
ní. V minulosti se v Dobrochově na ekologickém vzdělá-
vání podílela základní i mateřská škola. Po zrušení školy 
se na ekologickém vzdělávání začaly podílet spolky za 
podpory obce. 
V obci působí několik spolků, které se věnují přírodě 
a její ochraně. Myslivecké sdružení, jehož posláním je 
mimo jiné rozvíjet činnost směřující k ochraně přírody, 
pořádá v rámci dětského dne pravidelné ukázky své 
činnosti, včetně ukázky dravců či výcviku loveckých 
psů. Součástí jsou kvízy a soutěže zaměřené na okolní 
přírodu. 
Spolek Aspire pořádá dětské příměstské tábory, na 
kterých je téma ochrany přírody rozhodujícím prvkem. 
Kromě jiného děti za pomoci rodičů vyrábí ptačí budky 
či hmyzí domečky. Spolek spolupracuje s neformálním 
Spolkem dobrochovských matek. Společně zorgani-
zovali a zajistili výsadby stromů či keřů a pravidelně 
organizují v rámci akce Ukliďme Česko akci Ukliďme 
Dobrochov. Čistá obec bez odpadků je nám největší 
odměnou, ale v loňském roce nás potěšila i cena veřej-
nosti za nejlepší fotodokumentaci z akce.
Enviromentální výchova se však nezaměřuje jen na nej-
mladší generaci. Pravidelně se jí věnujeme v obecním 
zpravodaji, kde upozorňujeme na nešvary, které nás 
trápí. V rámci Mezinárodního dne vody jsme uspořádali 
exkurzi na čistírnu odpadních vod. Pro snížení množ-
ství odpadů jsme do každé domácnosti rozdali kom-
postéry a tašky na tříděný odpad. Obec také všem do-
mácnostem dodala letáky jak správně kompostovat či 
jak správně třídit odpad. 
Motivací pro další zlepšení jsou zejména příklady dob-
ré praxe. Příznivé životní prostředí v obci nám přineslo 
ocenění v soutěži Vesnice roku. Dobrochov při své prv-
ní účasti získal Cenu naděje pro živý venkov a rok na 
to Zelenou stuhu České republiky a právo reprezento-
vat Českou republiky v Entente Florale Europe. Pozitiv-
ní ohlas má také soutěž Dobrochovský kvetoucí dům. 
V této soutěži hledáme dům s nejpěknější živou květi-
novou výzdobou.

7. Environmental education
Environmental education is an important part of educati-
on. In the past, primary and nursery schools in Dobrochov 
were involved in environmental education. The school 
was shut down, and environmental education was taken 
up by associations with the support of the municipality. 
There are several associations that are dedicated to na-
ture and its protection. The hunting association, whose 
mission is to develop activities oriented to nature conser-
vation, organises regular demonstrations of its activities 
during the children‘s day, including demonstrations of 
birds of prey and training of hunting dogs. This includes 
quizzes and competitions focused on the surrounding 
nature. 
Aspire organises children‘s suburban camps where nature 
conservation is a key element. Among other things, chil-
dren make birdhouses or insect houses with the help of 
their parents. The association cooperates with the infor-
mal Association of Dobrochov΄s Mothers. Together they 
organised and arranged the planting of trees or shrubs 
and regularly organise the Tidy-up Dobrochov as a part 
of the Tidy-up the Czech Republic event. A clean village 
without litter is our biggest reward, but last year we were 
also delighted with the public award for the best photo 
documentation of the event.
However, environmental education does not targeted 
only to the youngest generation. We are regularly cove-
ring this theme in our municipal newsletter, where we 
draw attention to the bad habits that worry us. As part 
of International Water Day, we organised an excursion to 
a wastewater treatment plant. To reduce the amount of 
waste, we distributed composters and sorted waste bags 
to every household. The municipality also provided lea-
flets to all households with information how to compost 
or sort waste properly.
Examples of good practice mainly motivate further im-
provements. The good environment in the village brou-
ght us an award in the Village of the Year competition. 
Dobrochov, in its first participation, won the Award of 
Hope for a Live Countryside and a year later the Green Ri-
bbon of the Czech Republic and the right to represent the 
Czech Republic in Entente Florale Europe. The Dobrochov 
Blooming House competition also received a positive re-
sponse. In this competition, we look for the house with 
the most beautiful live floral decoration.

8. Zapojení verejnosti
Obec nemá ani útvar hlavního architekta, ani odbor 
plánování, dokonce ani komisi pro životní prostředí. 
Přesto má Dobrochov mnohem víc – obětavé obča-
ny  - patrioty, kteří dávají obci k dispozici své znalosti 
a spoustu volného času. Zastupitelstvo obce si je po 
celou dobu své práce vědomo, že bez spolupráce s ve-
řejností není možné vytvořit dokonalý projekt. Komu-
nitně naplánované a připravené akce osloví daleko víc 
lidí a veřejnost rychleji přijme projekt za svůj. Zapojení 
veřejnosti na realizaci a údržbě je potom daleko vyšší. 
To se netýká pouze péče o životní prostředí. Spolková 
činnost je jedním z pilířů života na vesnici. Vytváří po-
spolitost a přispívá tak ke spokojenému životy obyva-
tel a dobrým mezilidským vztahům. Spolková činnost 
v Dobrochově byla vždy na vysoké úrovni. Sbor dobro-
volných hasičů vznikl již v roce 1937. Aktivní byla také 
tělovýchovná jednota Sokol a dobrochovský divadelní 
spolek byl známý po celém okolí. Hrával divadlo ne-
jen v Dobrochově, ale i po hospodách v okolních ob-
cích. Komunistický režim spolkové činnosti moc nepřál  
a proto jejich aktivita postupně upadala. Snad jenom 
s výjimkou hasičů, kteří kontinuálně navázali na před-
válečnou činnost.
Po roce 1989 se spolková činnost postupně obnovo-
vala a Dobrochov se rozrůstal o další spolky. Mimo již 
zmíněných dobrovolných hasičů to je fotbalový klub 
malé kopané SK Petrans Dobrochov, dále již dříve zmi-
ňovaný spolek Aspire, Myslivecké sdružení a neformál-
ní sdružení Sbor dobrochovských matek. Původně se 
scházely, aby připravily program pro své děti. Postupně 
se však aktivity spolku rozrostly k dnes pořádaným po-
znávacím výletům, vedení keramické dílny či spolupo-
řádání táborů pro děti. Zejména spolku Aspire a Sboru 
dobrochovských matek patří dík za zapojení veřejnosti 
při výsadbách stromů a péči o životní prostředí.
Doposud se nám nepodařilo navázat na činnost diva-
delního spolku. Staré ochotníky později vystřídaly děti. 

8. Effort and involvement
The municipality does not have a chief architect‘s offi-
ce, a planning department, or even an environmental 
commission. Yet Dobrochov has much more - dedicated 
citizens - patriots who give their knowledge and a lot of 
free time at the disposal of the municipality. Throughout 
its work, the municipal council has been aware that it is 
impossible to create a perfect project without coopera-
tion with the public. Community-planned and prepared 
many different events for wide public. Public involve-
ment in realization and maintenance is rather higher 
than you can imagine.
This is not just about the environmental care. Social ac-
tivity is one of the pillars of village life. It creates solida-
rity and thus contributes to a happy life of the inhabi-
tants and good interpersonal relations. Social activities 
in Dobrochov have always been of a high standard. The 
volunteer fire brigade was founded in 1937. The Sokol 
sporting association was also active and the Dobrochov 
theatre association was known throughout the area. It 
played theatre not only in Dobrochov, but also in pubs 
in the surrounding villages. The communist regime was 
not in favour of the association‘s activities and therefo-
re their activity gradually declined. Only exception are 
probably the firefighters, who continued in their pre-war 
activities.
After 1989, the association activity was gradually re-
newed, and other associations grew there. Apart from 
the already mentioned volunteer firefighters, there is the 
small football club SK Petrans Dobrochov, the previously 
mentioned Aspire association, the Hunting Association, 
and the informal Association of Dobrochov΄s Mothers. 
Originally, they met to prepare a programme for their 
children. Gradually, the activities grew to the present or-
ganized sightseeing trips, leading a ceramics workshop 
or co-organizing camps for children. We are particularly 
thankful to the Aspire Association and the Association 
of Dobrochov΄s Mothers for their public involvement  
in tree planting and environmental care.
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Dokud v Dobrochově byla škola, hrály divadlo děti ze 
školy. Po zrušení školy byla činnost ukončena, ale my-
šlenka divadla nezapadla. Došlo k obnovení divadel-
ního souboru a pět let jsme opět chodili do divadla 
v Dobrochově. Po pěti letech úspěšné činnosti dětský 
divadelní soubor ukončil svoji činnost, protože se jeho 
vedoucí odstěhoval do Prostějova a nám se doposud 
nepodařilo najít jeho nástupce.
Práci spolků obec podporuje nejen materiálně a finanč-
ně, ale vytváří také podmínky pro jejich zdárnou čin-
nost. Aktivita spolků potom recipročně napomáhá roz-
voji obce. Příkladem můžou být již zmiňované společné 
výsadby. O zalévání se následně starají místní hasiči  
a členové mysliveckého sdružení kontrolují a opravují 
oplocenky proti okusu zvěře. 

So far, we have not been able to continue in the activity 
of the theatre association. The old amateur actors were 
later replaced by children. As long as there was a school 
in Dobrochov, the theatre was performed by children. 
After the school was closed, the theatre was not played 
any more, but the idea of it did not vanish. The theatre 
group was re-established and for five years we went to 
the theatre in Dobrochov. After five years of successful 
activity, the children‘s theatre group ended because its 
leader moved to Prostějov and we have not managed to 
find his successor yet.
The municipality supports the work of the associations 
not only materially and financially, but also creates con-
ditions for their successful activity. Their activity then 
reciprocally helps to develop our village. Already menti-
oned planting is an example. The local fire brigade takes 
care of watering, and members of the hunting associ-
ation check and repair fences to prevent animals from 
biting.

9. Turistika a volný cas
Dobrochov není typickým turistickým cílem. Zeměděl-
ská krajina bez lesů a vodních ploch nenabízí turistům 
žádné vyžití. Nadmořská výška nepřeje ani zimním 
sportům. S rostoucí popularitou cyklistiky se Dob-
rochov stává místem, kterým cyklisté rádi projíždějí. 
Postupná přeměna krajiny přispívá ke zvýšení atrakti-
vity. Na to navázala obec podporou cyklodopravy. V le-
tošním roce ve spolupráci s okolními obcemi stavíme 
cyklostezku, která bezpečně přivede cyklistu před hra-
nice okresního města. Rostoucí popularitu elektrokol 
jsme podpořili výstavbou první solární nabíjecí stanicí 
elektrokol v okrese.
Ve spolupráci s ostatními obcemi mikroregionu jsme 
vyznačili okruh pro cyklisty s názvem Předinou za po-
znáním. Tento projekt jsme připravili ve spolupráci se 
Školou cestovního ruchu v Prostějově, jejíž žáci se podí-
leli na značení trasy a obsahu informačních tabulí. 
Plně si uvědomujeme, jaký význam má pro zdravý ži-
votní styl sport. Budování sportovišť je jednou z priorit 
vedení obce. K fotbalovému hřišti proto přibylo wor-
koutové hřiště a pumptracková dráha pro mladé cyklis-
ty. Pro sportování v zimě jsme upravili sklepní prostory 
bývalé školy na hernu pro stolní tenis.
V Dobrochově panuje čilý komunitní život, který s pod-
porou obce zajišťují především spolky. Pořádají od tra-
dičních plesů a dětský karnevalů až po tradiční sezonní 
oslavy a další akce. Hodně populární je vzájemné soutě-
žení mezi obcemi mikroregionu s názvem Hry bez hra-
nic. Kromě okolních obcí se setkání pravidelně zúčast-
ňují družstva z jižních Čech a nepravidelně ze zahraničí 
– Slovenska či Německa. Ty využívají místní ubytovnu, 
stejně jako jiní návštěvníci obce. Obecní ubytovnu rádi 
využívají také návštěvníci místního vinařství.

9. Tourism and leisure time
Dobrochov is not a typical tourist destination. The agri-
cultural landscape without forests and water areas does 
not offer any attractive activities for tourists. The altitude 
does not favour winter sports either. With the growing 
popularity of cycling, Dobrochov is becoming a place 
that cyclists like to ride through. The gradual transfor-
mation of the landscape is contributing to the higher 
attractivity. The municipality promotes cycling becau-
se of it. This year, in cooperation with close municipali-
ties, we are building a cycle path that will bring cyclists 
safely outside the district town. We have supported the 
growing popularity of e-bikes by building the first solar 
charging station for e-bikes in the district.
In cooperation with other municipalities in the micro-
-region, we have marked out a circuit for cyclists called 
Through Předina to Knowledge. We prepared this pro-
ject in cooperation with the School of Tourism in Prostě-
jov, whose students participated in the marking of the 
route and the content of the information boards.
We are fully aware of the importance of sport and a heal-
thy lifestyle. Building sports facilities is one of the priori-
ties of the municipal administration. Therefore, a workout 
field and a pump track for young cyclists were added to 
the football field. For winter sports, we converted the ba-
sement of the former school into a table tennis room.
There is an active community life in Dobrochov, which 
is mainly provided by associations. They organise eve-
rything from traditional balls and children‘s carnivals 
to traditional seasonal celebrations and other events.  
A very popular event is the mutual competition between 
the municipalities of the micro-region called Games 
without Borders. In addition to close municipalities, 
teams from South Bohemia and sometimes from abroad 
- Slovakia or Germany - regularly take part. They use the 
local hostel, as well as other visitors of the village. Visitors 
of the local winery also like to use the municipal hostel.
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10. Komunikace
O dění v Dobrochově jsou občané poměrně dobře in-
formování. O proběhlých akcích a zajímavostech infor-
mujeme v obecním tištěném zpravodaji, který vychá-
zí 3x ročně. Zpravodaj je v elektronické podobě i na 
webových stránkách Dobrochova. Na těch lze mimo 
jiné dohledat také informace o účasti obce v soutěži 
Entente Florale Europe a o přípravách na ni. 
O účasti obce v soutěži Evropská kvetoucí sídla byl také 
natočen krátký film, který natočila a uvedla regionální 
TV Morava. Tento film lze také dohledat na webových 
stránkách a současně i na facebookovém profilu Obec 
Dobrochov. Tam lze vidět i další krátké filmy o obci. 
V současné době se informace šíří nejrychleji po soci-
álních sítích, které využívají zejména mladí lidé. Proto 
jsme zřídili facebookový profil s prezentací obce, ne 
kterém současně můžeme informovat veřejnost o nad-
cházejících akcích. Mimo to máme okamžitou zpětnou 
vazbu.
U starší generace nadále přetrvává obliba získávání in-
formací z tištěných médií. Proto jsme zvolili pro prezen-
taci obce a informování o účasti obce v Entente Florale 
Europe i tuto tradiční formu, ke které využíváme zejmé-
na regionální tisk.

10. Communication
Citizens are relatively well informed about what is hap-
pening in Dobrochov. We inform about events and inte-
resting things in the municipal printed newsletter, which 
is published 3 times a year. The newsletter is also avai-
lable electronically on the website of Dobrochov village. 
There you can also find information about the municipa-
lity‘s participation in the Entente Florale Europe compe-
tition and preparations for it. 
A short film was also made about the participation of 
the municipality in the European Flowering Settlements 
competition, which was filmed and shown by the regio-
nal TV Morava. This film can also be found on the web-
site and on the Facebook profile of the Municipality of 
Dobrochov. Other short films about the village can also 
be seen there. 
At present, information spreads fastest on social 
networks, which are used especially by young people. 
That is why we have set up a Facebook profile with a pre-
sentation of the municipality, where we can also inform 
the public about upcoming events. Besides, we have 
immediate feedback.
The older generation still prefers to get their informati-
on from printed media. Therefore, we chose this traditi-
onal form for presenting the municipality and informing 
about the participation of the municipality in Entente 
Florale Europe, for which we mainly use the regional 
press.
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