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Prodej nemovitosti č.p. 5 Květná u Lukové 

 

 

 

Obec:                          Luková 

Katastrální území:   Květná u Lukové 

Okres:                         Ústí nad Orlicí 

Kraj:                            Pardubický 
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ZÁKLADNÍ  INFORMACE 

Cena prodejní:  1 500 000,00 CZK 

Poloha objektu:  Samostatný 

Počet nadzemních podlaží objektu: 1 

Užitná plocha:  191 m2

Plocha parcely:  1638 m2

Druh objektu:  Smíšená 

Stav objektu:  Velmi dobrý 

Zastavěná plocha:  238 m2

Plocha zahrady *):  1770 m2

Topení:  Ústřední – zdroj plynový kotel a na tuhá paliva

Energetická náročnost G

Elektřina:  230 V, 400 V 

Voda:  Dálkový rozvod 

Odpad:  Septik 

 

*1) – plocha zahrnuje i výměru pozemku 370 m2 uvnitř oplocení zahrady ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad 

(žádost o odkup podána, nájemní vztah) 

 
Cena  zahrnuje  veškerý  servis  realitní  kanceláře  včetně  advokátní  úschovy,  smluvních  podkladů k 
prodeji  vyhotovených  advokátní  kanceláří,  poplatků  na katastru,  ověření  podpisů  atd.  Cena současně 
obsahuje daň z nabytí nemovitosti. 
 
Nemovitost je nabízena na základě výhradní zprostředkovatelské smlouvy. 
 
V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat, rád Vám poskytnu doplňující informace případně si spolu 
můžeme nezávazně nemovitost prohlédnout. 
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INFORMACE  O  POLOZE 

 

 

Historicky samostatná obec Květná je nyní část obce Luková. Nachází se v Pardubickém kraji v blízkosti 

města Lanškroun v malebné krajině Lanškrounska. V dostupné vzdálenosti je horské středisko Čenkovice 

případně Technické muzeum Mladějov.  V blízkém Lanškrouně je veškerá občanská vybavenost, síť 

obchodů, dostatek kulturního a sportovního vyžití. 

Vzdálenost od některých měst a obcí v okolí: 

Luková 3 km 
Lanškroun 8 km 
Svitavy 22 km 
Česká Třebová 18 km 
Moravská Třebová 19 km 
Čenkovice 23 km 
Mladějov 7 km 
 

 



INFORMACE   O  PRODÁVANÉ  NEMOVITOSTI  

Jan Dušek 
RE/MAX Trend 
nám. J.M.Marků 15, 563 01 Lanškroun 
Tel.: +420 603 413 827, e-mail: jan.dusek@re-max.cz, web: www.dusekjan.cz 

 

 

 

 



INFORMACE   O  PRODÁVANÉ  NEMOVITOSTI  

Jan Dušek 
RE/MAX Trend 
nám. J.M.Marků 15, 563 01 Lanškroun 
Tel.: +420 603 413 827, e-mail: jan.dusek@re-max.cz, web: www.dusekjan.cz 

 

 

 

 



INFORMACE   O  PRODÁVANÉ  NEMOVITOSTI  

Jan Dušek 
RE/MAX Trend 
nám. J.M.Marků 15, 563 01 Lanškroun 
Tel.: +420 603 413 827, e-mail: jan.dusek@re-max.cz, web: www.dusekjan.cz 

 

 

POPIS  A  DOKUMENTACE 

Jedná se o původně zemědělskou usedlost se sedlovou střechou v současnosti využívanou k trvalému 

bydlení , kterou lze ale využít i k chalupaření  nacházející se na samém konci  jižního okraje obce. 

Nemovitost je dobře přístupná po místní asfaltové komunikaci a to i v zimním období.  

Přízemní nepodsklepená budova tvaru L má sedlovou střechu s nevyužívaným rozsáhlým půdním 

prostorem.  Střecha je částečně kryta eternitovými šablonami, částečně pálenou cihlovou taškou.  Obytná 

část je dispozičně řešena jako 4+1, součástí je samostatná koupelna, WC a spíž. Přístup do obytné části je 

přes verandu, zároveň je obytná část přístupná z rozlehlé stodoly která je částečně využívané jako dílna a 

„sklep“ – oba prostory jsou odděleny od stodoly zdí. Přístup do stodoly je garážovými vraty – stodolu lze 

tedy využít i k parkování. 

K nemovitosti náleží udržovaná rovinatá zahrada o celkové výměře uvnitř oplocení  1770 m2, zastavěná 

plocha pak činí dalších 238 m2 - celkem je tedy součástí nemovitosti 2008 m2; část uvedené plochy je 

parcela číslo 1100 o výměře 370 m2 ve vlastnictví České republiky – Státní pozemkový fond, který byl 

stávající majitelkou požádán o odkup výše zmíněného pozemku do vlastnictví majitele nemovitosti č.p.5.  

Možný je i pronájem nevyužívaného pozemku číslo 1109 ve vlastnictví Obce Luková o výměře 1889 m2 – 

pozemek se nachází „přes cestu“.   

Vytápění objektu je ústřední s radiátory v jednotlivých místnostech, zdrojem tepla je plynový kotel. 

Teplovodní systém je napojen zároveň na kotel na tuhá paliva což umožňuje „ekonomickou“ variantu 

vytápění dřevem nebo uhlím. Ohřev teplé užitkové vody je realizován elektrickým bojlerem. Budova je 

napojená na veřejný vodovod, plynovod, elektrickou rozvodnou síť; na zahradě je septik. 

Celkový stav nemovitosti je velmi dobrý, okna jsou nová dřevěná eurookna, podlahy betonové kryté PVC, 

dlažbou případně dřevěnými deskami. Majitelka se snažila v případě zjištění jakékoliv závady na nemovitosti 

v co nejkratší možné době prostřednictvím odborné firmy závadu odstranit. Stav střechy je dobrý, odpovídá 

stáří. Nemovitost je celkově suchá a nachází v zóně se zanedbatelným nebezpečím povodně podle 

klasifikace České asociace pojišťoven. 

Nemovitost je nabízena k prodeji včetně větší části zařízení.  
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LUKOVÁ 

Obec Luková leží v jihozápadní části okresu Ústí nad Orlicí. Pojedete-li silnicí z Lanškrouna směrem na 

Lukovou, po čtyřech km jízdy projedete pod železničním viaduktem-pomyslnou "vstupní branou" obce. 

Otevře se Vám obraz historické budovy školy z roku 1816, stavení bývalé rychty a barokního 

římskokatolického kostela sv. Markéty. 

Vesnice se rozkládá po obou stranách Lukovského potoka tekoucího od západu k východu v délce 4 km. K 

obci je správně přidělena osada Květná, nacházející se 3 km jižně od Lukové. 

Ráz okolní krajiny vesnice umocňují ze severovýchodní strany Orlické hory a Hřebečské vrchy ze strany 

jihozápadní. 

 

První písemná zmínka se o Lukové i Květné ( která se původně nazývala Kozinoha) datuje do roku 1304 v 

darovací listině Václava II., kdy věnoval celé Lanškrounsko Zbraslavskému klášteru. Tehdy probíhá v 

původně české obci první vlna německé kolonizace. Luková byla trvale germanizována. V roce 1910 žilo v 

Lukové 988 obyvatel německé národnosti a v tehdy ještě Kozinoze 201 Němců. Německé obyvatelstvo mělo 

až do roku 1945 výraznou převahu. Za protektorátu zde žilo 783 Němců a 95 Čechů. V roce 1938 byla obec 

začleněna do Sudet. 

Po ukončení války 1945 došlo k poválečnému odsunu německého obyvatelstva a vesnice byla dosídlena z 

vnitrozemí. Ráz obce byl vždy převážně zemědělský. 

Ohlédneme-li se za dobu před odsunem Němců, měla Luková 4 hostince 2 obchody, byla zde truhlářství, 

kolářství, kovářství, krejčovství, obuvnictví a holiči. V provozu byla cihelna. V Květné prosperovala hospoda 

a menší obchod, do roku 1953 i škola. 

Mezi důležitá data v moderní historii patří padesátá léta minulého století, kdy se formovalo poválečné 

zemědělství. O dvacet let později se sloučila okolní zemědělská družstva do jednoho celku Jednotné 

zemědělské družstvo se sídlem v Žichlínku. Roku 1961 by v obci otevřen Kulturní dům, od roku 1983 funguje 

obecní vodovod, jehož stavba však pokračovala ještě celá osmdesátá léta . Vodovod je zásobován ze 68 

metrů hlubokého zdroje v Trpíku. Květná má místní vodovod s vlastním zdrojem. 

Jedním z výrazných milníků v moderní historii obce je rok 1993, kdy byla slavnostně otevřena železniční 

zastávka Luková u Rudoltic v Čechách. Trať se totiž už od svého vybudování v letech 1842 až 1845 obce ze 

severu dotýkala, ale nejbližší zastávka byla až v Rudolticích. Luková má nyní výhodné spojení jak směrem na 

Olomouc, Č. Třebovou, Brno, Prahu, Lanškroun, ale s přestupní stanicí v Třebovicích také na Prostějov. 

 

Mezi významné události patří také rok 1997, kdy byla obec postižena velkou povodní, jakou žádní pamětníci 

nepamatují. 
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V roce 1997 proběhla plynofikace obce, čímž se zlepšily klimatické podmínky v Lukové, Květná je plně 

plynofikována od roku 2003. 

K historickým památkám naší obce patří budova zdejší školy, která zde stojí od roku 1816. Římskokatolický 

kostel svaté Markéty byl postaven v 80. letech 19. století . Do té doby sloužil dřevěný kostel, postavený již 

roku 1304 a pro svou sešlost byl v 60. letech 19. století stržen. Původní místo, kde stál je označeno 

památníkem na místním hřbitově. 

V padesátých letech minulého 20. století místní evangeličtí věřící za neuvěřitelně složitých a těžkých 

podmínek dokázali opravit budovu domku čp.54 a v roce 1952 byla otevřena jako Modlitebna Jana Amose 

Komenského Českobratrské církve evangelické. 

Místní evangelíci byli většinou prostí a ne příliš majetní lidé. Za doby v padesátých letech nejtěžší 

komunistické totality, která věřícím nepřála ani trochu, spíše naopak, tak dokázali při své hluboké víře 

vlastně něco neskutečného. Na výstavbu "jejich" modlitebny věnovali kolikrát i poslední peníze do sbírky na 

stavební materiál i práci. Finančně tehdy pomohla Jeronymova jednota církve evangelické. Jaká síla víry 

tehdy evangelíky držela, nechtěl pochopit současný evangelický pan farář z Lanškrouna a roku 1997 budovu 

evangelické modlitebny krutě prodal místnímu hospodskému s velkým nesouhlasem evangelíků. A to v 

době kdy se církvím majetek vracel, který jim byl za totality neoprávněně odebrán. 

Mezi další historicky hodnotné stavby se řadí několik hospodářských usedlostí, většinou z poloviny 19. 

století. 

Krucifix na náměstí v Lukové je z roku 1793, z 1. poloviny 19. století je potom pískovcový kříž při odbočce na 

Květnou, sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1812 u Krsků a socha sv. Jana Nepomuského z roku 1810 u 

zastávky ČD. 

V Květné patří mezi památky kaple sv. Vavřince z roku 1863 a u ní stojící barokní kříž s reliéfem Panny Marie 

Bolestné z roku 1771. 

V budově obecního úřadu je v provozu mateřská škola, základní školu navštěvují žáci 1.až 4. ročníku. V 

současnosti máme jednotřídku o třech ročnících. Starší děti dojíždějí do školy do Damníkova anebo 

Lanškrouna. Záleží na rozhodnutí rodičů. Ke škole patří také vybavená družina. Za lékařem občané dojíždí do 

Lanškrouna anebo sousedního Damníkova. 

Ve vesnicei máme 3 obchody, hostinec, pekárnu. Hlavní podnikatelské aktivity v obci dnes vyvíjejí 

Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek, firma Vonda+ Vondra - vývoj a výroba mechanizačních prvků, 

Štefanovo pekařství, Truhlárna-Čada, Truhlářství -Drup, Autodoprava a autoopravna-Janda, firma Snary, 

masér a léčitel-p. Krsek, Oáza-prodej zdravé výživy, firma Candy-penzion pro psy -Lukovský dvůr, firma Fišer 

renovace dveří. Další služby nabízejí ještě pak jiní drobní podnikatelé . 
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Aktivně pracují v obci různé organizace, některé z nich upřednostňují práci s mládeží. Ať už se jedná o 

myslivecké sdružení, kynology, Sokol a nebo hasiče. Sokol s fotbalovým družstvem mužů a dorostu jsou 

hráči v okresním přeboru. Družstva mladších a starších žáků hrají v 1.třídě krajského přeboru. 

Základní kynologická organizace s téměř padesátiletou tradicí prokazuje výsledky své poctivé práce nejen v 

okresním či krajském měřítku, ale i republikovém, průběžně v letech celého svého trvání. V poslední době 

má Mistra republiky ve sportovním výcviku za rok 2002 a druhé místo za rok 2003 v kategorii mládeže. Také 

v agility má účast na Mistrovství republiky mládeže v roce 2001 a 2002. Fotbalové i kynologické hřiště je 

nejen v dobrém stavu, ale má i odpovídající sociální a sportovní vybavení. Stejně jsou na tom i myslivci a 

hasiči. 

V budově obecního úřadu v Lukové a v obecním domě v Květné máme vybavené knihovny. 

Kladně je hodnocena komise pro styk s občany. Organizujeme vítání občánků , besedy s důchodci, na přání 

občanů obřad zlatých svateb, dětské maškarní karnevaly, navštěvujeme občany při jejich významných 

životních výročích. Všechny události zachycuje kronika obce. 

Měli bychom pamatovat na staré a opuštěné občany, pro ty naše obec žádné ubytovací zařízení nemá a v 

případě potřeby zajišťujeme umístění v domovech důchodců. Vytváříme podmínky pro výstavbu rodinných 

domků pro mladé. 

Malebnou přírodou u nás v obci i v jejím okolí Vás provedeme při každoročním pořádaném turistickém 

pochodu "Lukovský mandel" vždy koncem května. Pěší trasy a dvě cyklotrasy vedou krásným prostředím 

Hřebečských vrchů ( Mladějovské hradisko) s nevšedním rozhledem na okolí Lanškrounska, 

Moravskotřebovska a Orlických hor. 

V nejbližší budoucnosti připravujeme vybudování cyklostezky Luková-Rudoltice v celkové délce 2305m. Na 

tuto stavbu bylo vydáno již územní rozhodnutí. Na výstavbě se budou podílet obě obce. 

Naše obec v letošním roce 2004 slaví 700let svého trvání. Zveme všechny rodáky i bývalé občany naší 

vesnice k účasti této oslavy. Hlavní program proběhne v sobotu 17.července v prostorách místního 

fotbalového a kynologického sportovního areálu. 

Zdroj:   www.lanskroun.eu 
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KVĚTNÁ 

Tři kilometry na jih  od Lukové leží historicky samostatná obec Květná, která je administrativně připojena 
k Lukové. 

První zmínka o Květné je ve stejné donační listině jako Luková z roku 1304. Původní jméno vsi bylo 
Kozínoha. Přejmenována na Květnou byla dle ústního podání v roce 1952. Její historie je spjata se 
sousedním Trpíkem. 

Český král Jan Lucemburský zastavil Květnou a Trpík Ottovi z Tannenfeldu a Zbraslavský klášter se stal opět 
jejich vlastníkem až v roce 1350. Jejich navrácení cisterciákům nařídil sám král Karel IV. 

Při směně majetků zbraslavských mnichů s litomyšlským biskupem nebyla Květná do smlouvy zahrnuta a 
byla prodána drobným místním šlechticům. Roku 1372 ji získal Jindřich z Brandýsa sídlící na Libchavě. Ten ji 
roku 1402 prodal augustiniánskému klášteru v Lanškrouně, v jehož vlastnictví zůstala až do husitských válek. 

V době husitské uprchli augustiniáni roku 1421 do Olomouce, kde zůstali natrvalo. I přes privilegium krále 
Jiřího z Poděbrad z roku 1460 potvrzující právní nároky augustiniánů na své statky a vesnice, zůstala Květná 
ve světských rukou. Od druhé poloviny 15.století byla majetkem Zdeňka Kostky z Postupic, který ji přičlenil 
k ostatním vesnicím lanškrounsko-lanšperského panství. Své další osudy sdílela společně s nimi. 

Dle zápisu v berní rule z roku 1654 žilo v Květné 7 sedláků a 8 zahradníků. 

V roce 1843  za držení Aloise z Lichtenštejna měla Květná 39 domů a 233 obyvatel. 

V roce 1851 zde byla otevřena škola. Do té doby navštěvovaly děti školu v Lukové. 

Roku 1863 byla vystavěna kaple sv. Vavřince. Vedle ní stojí barokní kříž s reliéfem P. Marie Bolestné, 
pocházející z roku 1771. 

Vývoj počtu obyvatel byl dle zápisů následující: 

 r. 1880 225 obyvatel 
 r. 1890 228 obyvatel 
 r. 1900 202 obyvatel 
 r. 1910 201 obyvatel 
 r. 1930 186 obyvatel 

K Lukové byla Květná administrativně připojena pravděpodobně roku 1961. Květná byla elektrifikována 
v roce 1951. V letech 1955 – 1998 byl zrekonstruován a rozšířen skupinový vodovod. V roce 1995 byl znovu 
zřízen obchod. V lechech 2001 – 2004 byla opravována kaple sv. Vavřince. V roce 2002 byl do Květné 
zaveden plyn. Hasičskou zbrojnici si obyvatelé upravili na místo svého setkávání. 

Zdroj:    www.lukova.cz 
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