
 

 

Vesnice roku 2022 

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní 
účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale 
také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do 
společenského života v obci. 
Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním 
z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007. 
Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola 
pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři 
místa. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o 
stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, 
připravované záměry a informační technologie obce. 

Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a 
obnovu vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE) ve dvouletém intervalu.  

Do soutěže Vesnice roku 2022 se přihlásilo 175 obcí 
Do pátku 29. dubna mohly obce podávat své přihlášky do soutěže Vesnice roku 2022. Po dvouleté přestávce, zaviněné pandemií koronaviru, se do soutěže 
přihlásilo celkem 175 obcí, které budou usilovat o titul "Vesnice roku 2022". 
V průběhu měsíců května a června byly přihlášené obce navštíveny a hodnoceny krajskými hodnotitelskými komisemi, které vybraly krajské vítěze. Ti následně 
postoupí do celostátního kola, jehož hodnocení bude probíhat na přelomu srpna a září. Vítěze a nositele titulu "Vesnice roku 2022" vyhlásí zástupci 
vyhlašovatelů soutěže dne 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

Nejvíce obcí (20) se do letošního ročníku soutěže přihlásilo v Jihomoravském kraji. Největší přihlášenou obcí je Stráž pod Ralskem (Liberecký kraj) s 4 057 
obyvateli. Tou nejmenší obcí je naopak Suchá Lhota (Pardubický kraj) s 86 obyvateli. 



Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2022 
Třináctka finalistů 26. ročníku soutěže Vesnice roku je známá. Hodnotící komise, které v průběhu května a června navštěvovaly přihlášené obce, vybraly krajské 
vítěze. Ti se v září v celostátním kole utkají o titul „Vesnice roku 2022“. Kromě něj získá výherce finanční odměnu od Ministerstva pro místní rozvoj. 
Všechny přihlášené obce byly tradičně hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o 
stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, 
připravované záměry a informační technologie. 
Nejmenší obcí z hlediska počtu obyvatel, která postoupila do celostátního kola soutěže, se stala obec Třeštice z Kraje Vysočina se 165 obyvateli. Naopak největší 
je obec Zašová ze Zlínského kraje s 3 017 obyvateli. Dále se o titul utkají Albrechtice nad Vltavou, Kostelec, Velká Hleďsebe, Žďár nad Metují, Poniklá, Závada, 
Slatinice, Biskupice, Kařez, Kostelní Lhota a Lukavec.  
Obcím, které zvítězily v krajských kolech, byla udělena Zlatá stuha. Zkrátka ale nepřišly ani jiné vesnice. Modrou stuhu mohly získat za společenský život, Bílou 
stuhu za činnost mládeže, Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Udělovány byly 
také diplomy, které ocenily třeba výjimečnou knihovnu či kroniku, Cena naděje pro živý venkov a Zlatá cihla v Programu obnovy venkova.  
Celkový vítěz a nositel titulu "Vesnice roku 2022" získá finanční odměnu formou dotace ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

Ocenění 
 
Zlatá stuha za vítězství v krajském kole 
Nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje ve všech posuzovaných oblastech. Komise sleduje úroveň společenského života v 
obci, aktivity občanů, celkový obraz vesnice, občanskou vybavenost a infrastrukturu, spolupráci s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči o zeleň a krajinu 
a v neposlední řadě také koncepční dokumenty obce. 
 
Modrá stuha za společenský život 
Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro 
ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní 
hodnoty obce a návaznost na tradice. Obce v pohraničí a v blízkosti měst mají situaci těžší, nicméně i zde již nové generace tvoří nový život v obci navazující na 
staré rytmy. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité kroniky obecní i spolkové, autentické akce spolků i dokumenty obce. Významným 
subjektem je škola, která bývá kritickým místem života obce. 
 
Bílá stuha za činnost mládeže 
Oceněná obec prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy 
mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a 
jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě. 
 
 
 



Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí 
Oceněná obec by měla koncepčně rozvíjet zeleň v obci, pečovat o dřeviny a prostranství se zajištěním odbornosti a prokazovat cit pro místní venkovský charakter 
sídla. Druhou stránkou je výchova veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce a jejího zapojování do jeho tvorby. Důležité je pojetí veřejných zelených ploch 
a zapojení dalších prvků pro plnění funkcí odpočinku a setkávání veřejnosti, místně odpovídající skladba zeleně, venkovský ráz. Oceňovány jsou i snahy o 
revitalizaci navazující otevřené krajiny, výsadby tradičních stromořadí a obnova druhové skladby. Je kladen důraz na dlouhodobý a koncepční pohled a na 
plánování zeleně v obci a výchovu nejmladších generací. 
 
 
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu 
Oceňovány jsou pozitivní stránky spolupráce zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávami. Toto ocenění je zaměřeno také na hledání nových 
forem spolupráce při správě venkovského prostoru. Mezi oblasti posuzovaných kritérií patří: podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti obyvatel 
obce, péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční dokumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů 
energie a nezemědělské aktivity.  
 
Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích 
Symbolem této ceny je duha, která symbolizuje občanskou společnost. Záštitu nad touto cenou převzalo Sdružení místních samospráv ČR, které je přesvědčeno, 
že pro každou obec je klíčová aktivita místních spolků a zájmových sdružení. Ty představují místní život v obci, jsou nespornými nositeli místní kultury, 
společenského života a občanské společnosti. Jejich podpora je nejen věcí obce, ale i orgánů veřejné moci. 
 
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova ocenění příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 

 
 



 



 


