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ZPRACOVATELÉ:
4. Úplná aktualizace ÚAP 2016
Městský úřad Jaroměř
odbor výstavby
náměstí Československé armády 16
551 01 Jaroměř
zodpovědná osoba: Pavel Rydval, DiS.

3. Úplná aktualizace ÚAP 2014
Městský úřad Jaroměř
odbor výstavby
náměstí Československé armády 16
551 01 Jaroměř
Dílčí spolupráce:
ATELIER CHARVÁT, s.r.o.
Dukelských hrdinů 20
170 00 Praha 7

2. Úplná aktualizace ÚAP 2012
Městský úřad Jaroměř
odbor výstavby
náměstí Československé armády 16
551 33 Jaroměř
ATELIER CHARVÁT, s.r.o.
Dukelských hrdinů 20
170 00 Praha 7

1. Úplná aktualizace ÚAP 2010
Městský úřad Jaroměř
odbor investic a regionálního rozvoje
nám. Československé armády 16
551 33 Jaroměř
ATELIER CHARVÁT, s.r.o.
Dukelských hrdinů 20
170 00 Praha 7

ÚAP 2008
GEOVAP, s.r.o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
ATELIER CHARVÁT, s.r.o.
Dukelských hrdinů 20
170 00 Praha 7
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Seznam použitých zkratek:
BaP
BPEJ
BPS
ČGS
ČHMÚ
ČOV
ČSÚ
DP
EVL
FUA
HMPP
HMCP
HMMS
CHKO
CHLÚ
CHOPAV
k.ú.
KES
KHK
LBC/LBK
LHO
LHP
LSS
MHD
MMR
MOS
MPR
MPSV
MPZ
MZ
MŽP
mn
NO2

benzo(a)pyren, B(a)P
bonitovaná půdně ekologická jednotka
bioplynová stanice
Česká geologická služba
Český hydrometeorologický ústav
čistírna odpadních vod
Český statistický úřad
dobývací prostor
evropsky významná lokalita
Functional urbanised areas, Funkční urbanizovaná území
hrubá míra přirozeného přírůstku
hrubá míra celkového přírůstku
hrubá míra migračního salda
chráněná krajinná oblast
chráněné ložiskové území
chráněná oblast přirozené akumulace vod
katastrální území
koeficient ekologické stability krajiny
Královéhradecký kraj
lokální biocentrum / lokální biokoridor
Lesní hospodářská osnova
Lesní hospodářský plán
Local labour systems, Místní pracovištní systémy
městská hromadná doprava
Ministerstvo pro místní rozvoj
Městská a obecní statistika
městská památková rezervace
Ministerstvo práce a sociálních věcí
městská památková zóna
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo životního prostředí
míra nezaměstnanosti
oxid dusičitý

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

4

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP JAROMĚŘ

NOx
oxidy dusíku
NRBC/NRBK nadregionální biocentrum / nadregionální biokoridor
OB
rozvojová oblast
OKEČ
odvětvová klasifikace ekonomických činností
OP
ochranné pásmo
ORP
obec s rozšířenou působností
ORL
Otorhinolaryngologie (ušní, nosní, krční)
OS
rozvojová osa
OZKO
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
PM10
suspendované částice velikostní frakce PM10 (částice menší než 10 µm)
PP/NPP
přírodní památka / národní přírodní památka
PPO
protipovodňová opatření
PR/NPR
přírodní rezervace / národní přírodní rezervace
PUPFL
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
PÚR
Politika územního rozvoje
Q100/Q20/Q5 průtok při stoleté vodě / průtok při dvacetileté vodě / při pětileté vodě
RBC/RBK
regionální biocentrum / regionální biokoridor
RES
Registr ekonomických subjektů
REZZO
Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
ŘSD ČR
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
SEZ
stará ekologická zátěž
SLDB
sčítání lidu, domů a bytů
SO ORP
správní obvod obce s rozšířenou působností
SO2
oxid siřičitý
SOB
specifická oblast
SZÚ
Státní zdravotní ústav
UDI
Indikátor územní dynamiky (Urban Development Index)
UHÚL
Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
UNESCO
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
ÚP
Územní plán
ÚAP
územně analytické podklady
ÚPD
Územně plánovací dokumentace
ÚRVP
území s vyváženým rozvojovým potenciálem
ÚSES/N-R Územní systém ekologické stability/nadregionální ÚSES
ÚTP
územně technický podklad
ÚÚG
Ústřední ústav geologický
VKP
významný krajinný prvek
VÚC
velký územní celek
ZCHÚ
zvláště chráněné území
ZPF
zemědělský půdní fond
ZÚR
zásady územního rozvoje
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Vysvětlivky – aktualizace RURÚ
Aktualizovaný nebo nově doplněný text je vyznačen červenou barvou. Text vypuštěný nebo
nahrazený jiným je vyznačen modrou barvou. Původní text zůstává černou barvou.
Vyřešené problémy a střety dále přetrvávající problémy (závady) a střety a nové problémy a
střety, jsou barevně rozlišeny následujícím způsobem:

1. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ ORP JAROMĚŘ
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Administrativní území Jaroměř [574121]
katastrální území Jaroměř, Jezbiny, Josefov u Jaroměře, Semonice, Starý Ples
Administrativní území Dolany [574015]
katastrální území Dolany u Jaroměře, Čáslavky, Krabčice, Svinišťany
Administrativní území Heřmanice [574040]
katastrální území Brod nad Labem, Heřmanice nad Labem, Slotov
Administrativní území Hořenice [547531]
katastrální území Hořenice
Administrativní území Chvalkovice [574112]
katastrální území Chvalkovice v Čechách, Malá Bukovina u Chvalkovic, Miskolezy, Velká Bukovina
u Chvalkovic, Střeziměřice
Administrativní území Jasenná [574139]
katastrální území Jasenná
Administrativní území Nový Ples [574295]
katastrální území Nový Ples
Administrativní území Rasošky [574376]
katastrální území Rasošky
Administrativní území Rožnov [574384]
katastrální území Neznášov, Rožnov
Administrativní území Rychnovek [574406]
katastrální území Doubravice u České Skalice, Rychnovek, Zvole
Administrativní území Šestajovice [547654]
katastrální území Roztoky nad Metují, Šestajovice u Jaroměře
Administrativní území Velichovky [574554]
katastrální území Hustířany, Velichovky
Administrativní území Velký Třebešov [574589]
katastrální území Velký Třebešov
Administrativní území Vlkov [574601]
katastrální území Vlkov u Jaroměře
Administrativní území Zaloňov [574660]
katastrální území Horní Dolce, Rtyně, Vestec u Jaroměře, Zaloňov
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2. ŠIRŠÍ VZTAHY
V širších vztazích ORP Jaroměř vycházíme zejména z urbanistických rozborů, statistických
údajů, z Politiky územního rozvoje České Republiky 2008 ve znění aktualizace č. 1 (PÚR),
která byla schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20.7.2009 která byla schválena dne
15.4.2015 usnesením vlády ČR č. 276 s její závaznosti následující den po zveřejnění, tedy od
17.4.2015 a ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR KHK), které byly
vydány dne 8. 9. 2011 byly v souladu s ustanovením § 41 stavebního zákona Zastupitelstvem
Královéhradeckého kraje a nabyly účinnosti dle ustanovení § 173 správního řádu, dne 16. 11.
2011. V rámci PÚR jsou vymezeny a navrženy následující rozvojové oblasti a zásady
umísťování nadřazené technické infrastruktury.
Rozvojová oblast Hradec Králové / Pardubice (OB4)
Rozvojové oblasti tvoří území krajských měst a jejich zázemí, v případě krajů
Královéhradeckého a Pardubického se jedná o jednu rozvojovou oblast. Jedná se o území,
vykazující největší hospodářský rozvoj a s tím související zvýšené požadavky na změny v
území. Rozvojové osy jsou stanoveny podle stávajících nebo předpokládaných kapacitních
silnic, které vyvolávají další územní dopady, neboť se na ně napojují další aktivity (obchodní,
skladové, výrobní aj.). Železnice a letiště nemají pro změny v území obecně tak zásadní
význam. V PÚR ČR jsou všechny rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezeny územními
obvody obcí III. stupně (ORP), případně jejich částmi. Z úrovně celorepublikového
dokumentu nelze rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezit podle území jednotlivých obcí,
upřesnění je provedeno v zásadách územního rozvoje (§ 5 stavebního zákona).
Vymezení rozvojové oblasti Hradec Králové/Pardubice: Území obcí z ORP Holice (s
výjimkou obcí bez obcí ve východní části), Hradec Králové, Chrudim (jen obce v severní a
severovýchodní části), Jaroměř (jen obce v jižní části), Kostelec nad Orlicí (jen obce v
severozápadní části západní části), Nový Bydžov (bez obcí v západní a severní části),
Pardubice, Přelouč (jen obce ve východní části bez obcí v západní části).
Důvody vymezení: Území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajských měst Hradce Králové
a Pardubic při spolupůsobení vedlejšího centra Chrudim. Jedná se o silnou dvojjadernou
koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž značná část má mezinárodní
význam. Rozvojově podporujícím faktorem je poloha Pardubic na I. tranzitním železničním
koridoru, dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové s plánovaným pokračováním do Polska a
perspektivní propojení rychlostní silnicí R35 s Olomoucí, které poskytne alternativu rychlého
západovýchodního silničního spojení v ČR vedle dálnice D1.
Rozvojová oblast OB4 zasahuje v ORP Jaroměř následující obce: Jaroměř, Jasenná, Nový
Ples, Rasošky, Rožnov, Vlkov.
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Rozvojová osa Praha - Hradec Králové / Pardubice (podél dálnice D11)– Trutnov –
hranice ČR / Polsko (-Wroclaw) (OS4)
Vymezení rozvojové osy: Obce mimo rozvojové oblasti, s výraznou vazbou na významné
dopravní cesty, tj. dálnici D11, koridory připravovaného pokračování dálnice D11 a
připravované rychlostní silnice R11 a železniční trať č. 010 v úseku Praha - Pardubice.
Důvody vymezení: Území ovlivněné dálnicí D11 a jejím připravovaným pokračováním do
Jaroměře, připravovanou rychlostní silnicí R11 Jaroměř – Trutnov – hranice ČR/Polsko,
železniční tratí č. 010 v úseku Praha – Pardubice (I. tranzitní železniční koridor) a
spolupůsobením center Nymburk, Poděbrady, Kolín, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem a
Trutnov. Navazuje na rozvojovou osu v zahraničí (Polsko).
Rozvojová osa OS4 zasahuje v ORP Jaroměř následující obce: Dolany, Heřmanice, Hořenice,
Velichovky, Zaloňov.

Koridory konvenční železniční dopravy (ŽD 2)
Vymezení: Koridor Chrudim – Pardubice –Hradec Králové - Jaroměř
Důvody vymezení: Vedení kapacitní dopravní cesty částečně novým koridorem z důvodu vysoké
intenzity osobní dopravy. Zavedení dopravy šetrnější k životnímu prostředí do oblastí se zvýšenou
ochranou přírody a krajiny. Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady: Zpracovat
pilotní projekt prověřující proveditelnost rozvojového záměru.
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Úprava koridoru železniční sítě (ŽD2) dle připravované ve znění Aktualizace č. 1 PÚR

Silniční doprava
Úkolem PÚR ČR v této části je zejména vytvořit podmínky pro dokončení základní sítě
kapacitních silnic, umožňující převést na ně část zátěže intenzivní dopravy (D11, I/33).

Koridory dálnic
D 11
Vymezení: Úsek Hradec Králové – Smiřice – Jaroměř (mezinárodní trasa „E 67“ dle
Evropské dohody o hlavních silnicích s mezinárodním provozem-dále jen AGR), dále
navazuje rozvojový záměr rychlostní silnice R11.
Důvody vymezení: Příprava dokončení základní sítě dálnic a zabezpečení převedení
očekávané zátěže intenzit dopravy na tuto kvalitativně vyšší úroveň dopravy. Součást TEN-T.
Koridory kapacitních silnic
R11
Vymezení: Rychlostní silnice Jaroměř – Trutnov – hranice ČR (-Walbrzych) (E 67).
Navazuje na dálnici D11. Důvody vymezení: Pokračování koridoru dálnice. Vazba na polskou
silniční síť. Součást TEN-T.
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Koridory silniční sítě (D11, R11) dle připravované ve znění Aktualizace č. 1 PÚR

Koridory technické infrastruktury
Protože systémy technické infrastruktury zabezpečují a koordinují převážně soukromé
subjekty (akciové společnosti), nestanovují se v dokumentu PÚR u většiny rozvojových
záměrů, zejména za energetické systémy, úkoly pro ministerstva a ústřední správní úřady.
Vzhledem ke končící technické životnosti významné části stávajících velkých elektráren se
v současné době připravuje výrazná obnova hlavních výrobních a přenosových zařízení v
oblasti elektroenergetiky. Této obnovy se účastní významné subjekty, vlastnící a provozující
velké elektrárenské výrobny, ale i provozovatelé přenosové soustavy, jejichž záměry na
obnovu a další výstavbu energetických zařízení jsou známy a trvale aktualizovány. Obnova a
výstavba nových elektroenergetických zdrojů ve vhodných lokalitách a s tím související
technická infrastruktura, včetně zajištění ploch pro vyvedení jejich výkonu do přenosové
soustavy, je rozdělena podle předpokládané doby realizace rozvojových záměrů do dvou
skupin.
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Koridory technické infrastruktury – Vymezení koridorů technické infrastruktury (VVN a
VN) v ORP Jaroměř – obec Rožnov, Jaroměř, Rasošky, Vlkov.

Limity a omezení využití území
Pro potřeby PÚR se v území zohledňují limity a omezení využití území. Relevantní limity a
omezení jsou znázorněny na schématu „Limity a omezení využití území“. Problematika ploch
hájených území lokalit vhodných pro umělou akumulaci povrchových vod dle schváleného
Směrného vodohospodářského plánu (1988), který ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dle
ust. § 127 odst. 15) zohledňuje územní ochranu pro výhledové řešení, což zároveň tvoří limit
využití území. Zohledněno je 205 lokalit. Důvodem pro hájení území je zohlednění snižování
důsledků klimatických změn, komplexní využití nádrží pro strategickou protipovodňovou
ochranu, nadlepšování minimálních průtoků pro zabezpečení odběrů vody vč. zohlednění
možnosti vodárenského využití, tj. pro zásobování obyvatelstva vodou a zohlednění potřeby
vody pro energetiku a výrobu.
Pro realizaci je nutno zapracovat rezortní vstupy, které vycházejí z platných a
schválených dokumentů do příslušných územně plánovacích dokumentů a tak zajistit územní
rezervy pro potřebnou akumulaci vod.
Souhrnné schéma – viz další stránka.
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Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje stanovuje následující požadavky na
koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí
- naplňovat úkoly územního plánování v rámci příslušné rozvojové osy (OS, NOS), oblasti
(OB, NOB), specifické oblasti (SOB, NSO) a území s vyváženým rozvojovým potenciálem
(UVRP)
- zastavitelné plochy umisťovat především ve vazbě na zastavěné území,
- při pořizování územních plánů a regulačních plánů respektovat a zohlednit priority
územního plánování, stanovené v kapitole a) Stanovení priorit územního plánování kraje pro
zajištění udržitelného rozvoje území,
- zpřesnit a územně stabilizovat plochy a koridory dopravní či technické infrastruktury,
rozvojové plochy (sloupec 5 tabulky), plochy pro protipovodňovou ochranu území a prvky
územního systému ekologické stability nadregionálního a regionálního významu,
- při pořizování územně plánovací dokumentace v jednotlivých rozvojových oblastech a osách
a specifických oblastech respektovat principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů
těchto zásad na životní prostředí (Posouzení vlivů Zásad územního rozvoje
Královéhradeckého kraje z hlediska vlivů na životní prostředí, EMPLA AG, spol. s r.o.,
2010), včetně opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.
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Požadavky pro obce ORP Jaroměř vyplývající ze Zásad územního rozvoje
Rozvojová
příslušnost

Dopravní
infrastruktura

Dolany

OS4

DS6p

TE3p

Heřmanice

OS4

DS1p, DS6p

TE3p

Hořenice

OS4

DS1, DS1p, DS6p

TE3p, TP9

Obec

Chvalkovice

UVRP

DS1, DZ2, DS27,
DS6p

OB4

Jasenná

OB4

Nový Ples

OB4

DS27

Rasošky

OB4

DS27

Rožnov

OB4

UVRP

Šestajovice

UVRP

Velichovky

OS4

TE3p, TT3

TE3p

DS19, DS18

Územní systém
ekologické stability
krajiny
986 Jaroměřská Úpa,
H079 Zvolská Úpa,
RK771/1, RK771/2
1639 Heřmanice,
RK1262, RK742/2

TE3p

Jaroměř

Rychnovek

Technická
Protipovodňová
infrastruktura
ochrana

PPO 2

RK1262
H066 Harcovské,
RK751/1
985 Černožická niva, 986
Jaroměřská Úpa, 1633
Stará Metuje, H065
Jaroměř – Poříč, H083
Jaroměřská Metuje,
H089 Novopleské,
RK1262, RK1263,
RK1267/1, RK1267/2,
RK771/2, RKH044,
RKH052
H089 Novopleské,
RKH052
H089 Novopleské,
RKH053
RK1263
K36MB, K37MB, H008
Rtyňské
1633 Stará Metuje, H079
Zvolská Úpa, H083
Jaroměřská Metuje,
RK1267/2, RK771/1,
RK771/2
1633 Stará Metuje, H084
Šestajovické, H085 U
Roztoků, RK776/1,
RK776/2, RK776/3,
RKH052
H062 U Nouzova,
RK1256/1, RK1256/2

Velký
Třebešov

UVRP

984 Velkovřešťovské,
RK1255/2, RK1256/2,
RK1257

Vlkov
Zaloňov

OB4
OS4

RK1264
RK1256/1
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Věřejně prospěšné stavby, opatření a asanace nadmístního významu

Zdroj dat: Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 2011
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Schéma uspořádání ORP Jaroměř dle Zásad územního rozvoje

Rozvojová osa nadmístního významu Jaroměř – Náchod - Hronov (NOS4)
Vymezení osy: podél silnice I. třídy č. I/33 vedoucí z Jaroměře přes Náchod do Polska a
silnice II. třídy č. II/303, která vede směrem z Náchoda přes Hronov do Broumovského
výběžku. Hlavní páteří této rozvojové osy je stávající silnice I. třídy č. I/33 (dobré spojení na
krajské město Hradec Králové a přes Náchod do Polska) a silnice II. třídy č. II/303, která vede
z Náchoda přes Velké Poříčí a Hronov do Broumovského výběžku. Jedná se o hlavní
propojení příhraniční oblasti a Broumovského výběžku s vnitrozemím republiky.
V této rozvojové ose je na území ORP Jaroměř vymezena obec Velký Třebešov.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ
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3. CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
3.1. Řešené území a jeho charakteristika
Správní obvod obce s rozšířenou působností Jaroměř leží uprostřed Královéhradeckého kraje.
Správní území tvoří 15 obcí, svou rozlohou i počtem obyvatel patří k nejmenším v kraji.
Řešené území ORP Jaroměř patří geograficky ke dvěma oblastem – k „horní“ části Polabské
nížiny, která zaujímá většinu ploch katastrálních území a sídel, včetně města Jaroměř a
pahorkatinu na severu území ORP, která se zvedá u Hořic a táhne se k Červenému Kostelci.
Do této pahorkatiny spadá obec Chvalkovice a část obce Velký Třebešov.

Schéma historických obchodních stezek

Jádrem a těžištěm řešeného území je město Jaroměř, ve kterém žijí dvě třetiny obyvatel
celého ORP. Jaroměř byla založena na historické stezce, na ostrohu nad řekou Labe a stala se
královským věnným městem. Město využilo během svého rozvoje magického území soutoku
tří řek - Labe, Úpy a Metuje - a v historicky nedávné době přibyl k vedutě města jižní ostroh
Josefova. Ve vnitřním městě je čitelná stopa „na sobě položených vrstev“ od gotiky po empír.
Stejně jako v 19. století přibyl další výrazný prvek průmyslové revoluce – průmyslová
architektura a železniční trať, tak ve století 20. přibyl urbanisticky velmi kvalitní koncept
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vilové čtvrtě Ptáky se stejně kvalitními budovami, dále byla zbudována silnice Na Valech
severně od centra a posléze sídliště v centru a na jihozápadním předměstí, vyskládané z
průmyslově dodávaných objektů pro bydlení. Kolem silnice Na Valech došlo k výrazným
demoličním činnostem, proto má prostor centrální zóny charakter předměstsky „nevyužitý“ a
vybírají si jej investoři, kteří nepatří do vnitřního města.
Město Jaroměř se rozvíjelo na ose od kostela sv. Jakuba a Filipa osou Havlíčkovy
ulice ke chrámu a k uzavřenému náměstí. Kolem vodních toků, v záplavových územích Labe,
byly v 19. století vybudovány sadové promenády s významnými městskými solitery, měšťany
užívanými (škola, divadlo, knihovna, apod.). V 19. a 20. století se na vedutě města projevily
stavby průmyslové, zejména na sever od centra. Tyto jsou dominantou dodnes (Juta).
Rozvojem města Na Ptákách došlo k doplňování urbanistické kompozice směrem
jižním, vznikla kompozice s modlitebnou, vilami a hlavně budovou gymnázia a SOKOLa, jež
vévodí jaroměřské akropoli.
Výstavbou předměstských panelových sídlišť bylo narušeno měřítko i struktura centra,
zejména u lokality Na Obci, která byla vlastně první návsí „za městem“. Výstavba sídliště od
centra k nádraží (Zavadilka), jež se skládá ze dvou historických etap není nereformovatelné.
Samostatnou kapitolou je výstavba pevnosti Josefova. Po zániku obce Ples došlo k
výstavbě pevnostního systému s předpolími dle francouzského modelu obranné války.
Josefov je uzavřenou účelovou strukturou s klasickým urbanistickým uspořádáním a
architektonickým řešením, které samozřejmě vykazuje svoje hodnoty. Problémová začala být
celá struktura od doby, kdy přestala být užívána vojskem. Objemy budov jsou špatně
využitelné, je zde omezení památkovou rezervací při jakýchkoliv změnách a záměrech. Nadto
je celá struktura obehnána hradbami a valy.
Dokud nedojde k dohodě s ochranou památek na vymezení zásadních a nesporných
hodnot, za které bude zodpovídat stát jako garant památkové péče (včetně finančních nároků
na údržbu), nebude možné využít stávající fondy a vrátit do tohoto prostoru život. Do té doby
bude město řešit tento problém vždy jen částečně a ze svého rozpočtu, a vždy nedostatečně.
Město Jaroměř leží na hlavní silnici I. třídy č. 33 Hradec Králové – Náchod a silnici
I/37 Jaroměř - Trutnov, které zanedlouho posílí dálniční trasa a přeložka silnice I/33 ve směru
na Náchod. Vnitřní průtah Jaroměře silnicí I/33 tak opět dostane charakter vnitřní městské
komunikace s možností oživení městskou vybaveností. Historická stezka, modifikovaná v
trase dnešní silnice I/33, tvoří urbanistickou osu území a podél ní se rozvíjí celý prostor
Jaroměřska.
Podél silnice I/33 a podél železnice Hradec Králové – Náchod jsou situovány Jaroměř,
Jezbiny, Semonice, Smiřice a Plotiště ve směru jižním a osa Jaroměř, Čáslavky, Dolany,
Svinišťany, Velký Třebešov, Česká Skalice ve směru severním.
Souběžně s touto osou na levobřežní části území Labe a Metuje je možné rozlišit osu
Smiřice (Skalice), Vlkov, Rasošky, Josefov, Starý Ples, Jasenná, Šestajovice, Roztoky.
Vyjmenované obce využívají příznivé přírodní podmínky niv potoků a řek - úrodnou půdu,
zdroje vody (oblast CHOPAV), obchodní stezku, dopravní koridory, vodní energii na vodních
tocích, apod.
Zvláštní postavení má obec Rychnovek, jež se uplatňuje jako svorník systému
osídlení, ležící mezi řekami Metuje a Úpa.
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Na labské ose, která se stáčí směrem na sever leží obce Hořenice, Heřmanice s
Brodem a se Slotovem a celý prostor ORP na samé hranici s Dvorem Králové geniálně
završuje kompozice Kuksu (byť dnes poloviční).
K vyjmenovaným prostorům patří sídla obhospodařující krajinu. Sem patří sídla
Zaloňov, Horní Dolce, Rtyně, Vestec, Velichovky, Hustířany, Rožnov a Neznášov. Rožnov je
zajímavý oboustranným obestavěním vodního toku charakteristický lávkami.
Specialitou jsou Nový Ples a Rasošky, které byly postaveny náhradou za zbouraný
původní Ples.
Úpravy vodních toků
Charakteristické pro široká území řek jsou úpravy toků Úpy, Metuje i Labe. Kolem
vodního toku Labe vznikaly náhony pro pohon mlýnů a později vodních elektráren
(Heřmanice, Jaroměř). Byly kanalizovány vodní toky, tj. vznikala nová koryta řek tak, aby
byla více využitelná vodní energie. Na Labi vznikl významný Jaroměřský rybník, jako boční
nádrž. Nové řeky Úpy a Metuje byly odděleny od přirozených meandrů, stejně jako tok Labe
pod Jaroměří.
Zavlažovací kanály a jejich soustava
Celé území protkávají zavlažovací kanály v nivních polohách. Celý systém je
důmyslně dotován vodou, v území jsou rozmístěna stavítka a mostky s jezy. Nejvýznamnější
je v oblasti Rasošky – Vlkov a v oblasti Nové Metuje.
Charakteristická architektura
Celé ORP je charakteristické „východočeskou“ neomítanou cihlovou architekturou.
Bohužel se zpracovatelům nepodařilo zjistit dobu vzniku a užití.
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4. PŘEHLED OBCÍ – KRYCÍ LISTY
Přehled obcí:
Kód
Název obce
obce
574015 Dolany
574040 Heřmanice
547531 Hořenice
574112 Chvalkovice
574121 Jaroměř
574139 Jasenná
574295 Nový Ples
574376 Rasošky
574384 Rožnov
574406 Rychnovek
547654 Šestajovice
574554 Velichovky
574589 Velký Třebešov
574601 Vlkov
574660 Zaloňov

Počet obyvatel
674
427
142
735
12 489
711
344
689
383
632
180
752
327
399
449

Vysvětlivky – aktualizace RURÚ
Aktualizovaný nebo nově doplněný text je vyznačen červenou barvou. Text vypuštěný nebo
nahrazený jiným je vyznačen modrou barvou. Původní text zůstává černou barvou.
Vyřešené problémy a střety dále přetrvávající problémy (závady) a střety a nové
problémy a střety, jsou barevně rozlišeny následujícím způsobem:
o vyřešené problémy (závady) a střety – modře
o přetrvávající problémy (závady) a střety – černě
o nové problémy (závady) a střety – červeně
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Dolany
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřiště
•
Obchod
•
Ubytování a stravování
•
Hřbitov
•
Knihovna
•
Základní škola
•
Mateřská škola
•
Restaurace (Dolany, Svinišťany)
•
Kadeřnictví (Čáslavky)
•
Autobazar a pneuservis
•
Pošta

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Dolany
Počet částí obce: 5 (Dolany, Čáslavky, Krabčice, Sebuč, Svinišťany)
Počet katastrálních území: 4 (Dolany u Jaroměře, Čáslavky, Krabčice, Svinišťany)
Výměra obce: 1 677,7 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 674
2
Hustota obyvatel: 40 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec Dolany se nachází přibližně 4 km severovýchodně od centra Jaroměře. Území obce leží
v nadmořské výšce od 254 m do 336 m. Současné správní území obce Dolany je tvořeno částmi obce
- Čáslavky, Dolany, Krabčice, Sebuč a Svinišťany, které leží na katastrálních územích - Čáslavky,
Dolany u Jaroměře, Krabčice a Svinišťany. Kromě Sebuče byly v minulosti tyto části samostatnými
obcemi.
Celková výměra všech katastrů obce činí 1677,7 ha. Mimo intravilán se vyskytují zejména
plochy pro zemědělskou výrobu nebo lesy. Charakter zástavby je vesnického rázu s jednotlivými domy
v soukromém vlastnictví.
Dopravní obslužnost je na dobré úrovni, vzhledem k umístění tří místních částí na hlavním
tahu mezinárodní silnice I/33. Vlakové spojení je v Jaroměři vzdálené 6 km, nebo v České Skalici
vzdálené 6 km od Dolan. Obcí prochází naučná stezka - cyklotrasa od Náchoda do Jaroměře se
zaměřením na památky k válečným událostem roku 1866. Otevřením naučné stezky „Česká SkaliceSvinišťany-Josefov 1866" byl položen základní kámen pro vznik cyklotrasy spojující Náchod s
Hradcem Králové.
Obec leží cca 6 km od České Skalice, která je atraktivní Ratibořicemi a rekreační oblastí
tvořenou přehradou Rozkoš. Místní část Krabčice je nejméně postižena umístěním bývalých
zemědělských objektů, na území obce jsou největší lesní porosty a touto částí prochází značená
turistická trasa z Jaroměře do Chvalkovic.

Historie
První písemná zpráva o Dolanech pochází z roku 1549 v zápisech úředních knih archivu
Jaroměřského. Obec byla založena dříve. Prvopočátky vzniku obce jsou mnohem starší a byly dány
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kvalitou půdy, která umožňovala zemědělskou činnost od minulosti až po současnost. Historicky
nejstarší částí jsou Krabčice se zmínkou o existenci již z roku 1385.
Rok 1866 kdy začala válka Rakouska s Pruskem a Itálií, byl pro obec tragédií, 20. června se
rozložila brigáda pod vedením generálmajora Schindlöckera v obci, zabrala všechna stavení a nastalo
drancování.
Stejně jako Dolany vzniklo sídlo Čáslavky a Hořenice. Usazovaly se zde zejména němečtí
občané, kteří zde hospodařili na úrodných pozemcích.
Dolany jsou významné rovněž ovocnářstvím, na stráních od Čáslavek ke Svinišťanům se
táhnou sady.
První písemná zpráva o Sebuči pochází z roku 1790 z období, kdy bylo chvalkovické panství v
majetku rodu Dobřenských. Janem Josefem Dobřenským byla Sebuč i s Chvalkovicemi roku 1792
prodána a stala se součástí panství náchodského. Sebuč byla malou osadou patřící k obci
Chvalkovice a roce 1842 , kdy se stal majitelem náchodského paství Jiří Vilém Schaumburg - Lippe.
První písemná zmínka o obci Krabčice pochází z roku 1385 a je historicky nejstarší místní
částí obce, kdy spadala obec v prvopočátcích pod panství Heřmanice.
Pamětihodnosti
• Bojiště u Svinišťan
• Kaplička v Dolanech

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Dolany

Územní podmínky

Vyváženost

Kartogram

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

2c

-

+

+

H, S

Z
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1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Výpis sesuvných území:
sesuv Běluň – potenciální (stupeň aktivity) - 1981 (rok aktualizace) – 1963 (rok pořízení záznamu)
sesuv Svinišťany – potenciální (stupeň aktivity) – 1981 (rok aktualizace) – 1963 (rok pořízení
záznamu
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ne
Odkaliště: ne
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ano
Dub letní
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
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Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
Pomník Svatopluka Čecha (Čáslavky), socha sv. Rozálie, pomník Dr. F. Smetany
(Svinišťany)
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 1 677,7 ha
Zemědělská půda celkem: 1 427,2 ha, což je 85,1% z celkové výměry obce
Orná půda: 998,3 ha, což je 69,9% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 25,1 ha, což je 1,8% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 88,8 ha, což je 6,2% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 315 ha, což je 22,1% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 113,7 ha, což je 6.8% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 30,2 ha, což je 1,8% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 25,8 ha, což je 1,5% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 80,8 ha, což je 4,8% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,52
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ano
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Technická infrastruktura:
Vodovod: ne
Kanalizace: ano (pouze lokálně, v části Čáslavky a Dolany svedeno do recpientu; v části
Svinišťany je kořenová ČOV)
Plynofikace: ano
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 634
Počet obyvatel (31.12.2015): 674
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: -7 (-1,1%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 15,8%
Děti do věku 14 let (31.12.2015): 16,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 14,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2015): 19,6%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 1,222

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

24

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP JAROMĚŘ
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 246
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 185
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 3,46
Vybavenost:
Základní škola: ano
Zdravotní středisko: ne
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ne
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano (Sebuč)
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 1,62%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 32,82%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 6,8%
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Heřmanice
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřiště
•
Knihovna
•
Hřbitov
•
Mateřská škola
•
Pošta
•
2x obchod (uzavřené)
•
Hospoda
•
Ubytování

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Heřmanice
Počet částí obce: 4 (Heřmanice, Běluň, Brod, Slotov)
Počet katastrálních území: 3 (Heřmanice nad Labem, Brod nad Labem, Slotov)
Výměra obce: 692,8 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 427
2
Hustota obyvatel: 62 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec leží přibližně 4km severně od Jaroměře. Sestává se ze 4 místních částí. Obec
geograficky a turisticky řadíme do Kladského pomezí. Vesnice Heřmanice leží v průměrné výšce 276
metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 692,8 ha, z toho orná půda zabírá šedesát
procent. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Vzhledem k geografické poloze
bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.

Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352 a je historicky nejstarší místní částí obce,
kdy spadala obec v prvopočátcích pod panství Heřmanice. V obci historicky doložená tvrz, která
stávala poblíž kostela. Počátkem 16. století se dostaly Heřmanice do držení Valdštejnů, kteří dali roku
1548 heřmanickou tvrz opravit. Na heřmanické tvrzi se narodil 14.9.1583 Albrecht Václav Eusebius z
Valdštejna.
Původní český charakter obce byl po třicetileté válce postupně potlačen, koncem 19. století se
naprostá většina obyvatel hlásila k německé národnosti. V obci jsou zachovány výrazné stopy
průmyslové revoluce. Mimo průmyslové stavby u toku Labe je zde umístěn náhon s vodní elektrárnou.
Obec se stala součásti záboru Sudet na podzim v roce 1938.
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Pamětihodnosti
• Kostel sv. Maří Magdalény
• Smírčí kříž u silnice na Jaroměř

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Heřmanice

Územní podmínky

Vyváženost

Kartogram

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

2c

-

+

+

H, S

Z

Z

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Výpis sesuvných území:
sesuv Brod nad Labem – aktivní (stupeň aktivity) – 2007 (rok aktualizace) – 1963 (rok pořízení
záznamu)
sesuv Běluň (2 lokality) – potenciální (stupeň aktivity) - 1981 (rok aktualizace) – 1963 (rok pořízení
záznamu)
proud Heřmanice – aktivní (stupeň aktivity) – 2003 (rok aktualizace) – 2003 (rok pořízení
záznamu)
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
Výpis stacionárního zdroje znečištění ovzduší:
Výroba krmiv pro domácí zvířata (název OKEČ) – KSK BONO, s.r.o (provozovna) – únik do
ovzduší (typ emise) – oxid uhelnatý, oxidy síry, oxidy dusíku (látka) – za rok 2007
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ne
Odkaliště: ne
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4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ano
Výpis významných krajinných prvků registrovaných:
Stráň u Brodu nad Labem I.,II.
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
Kostel sv. Maří Magdalény, smírčí kříž (Heřmanice)
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 692,8 ha
Zemědělská půda celkem: 556,3 ha, což je 80,3% z celkové výměry obce
Orná půda: 420,4 ha, což je 75,6% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 32,3 ha, což je 5,8% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 3,5 ha, což je 0,6% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 100,1 ha, což je 18,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 58,5 ha, což je 8,4% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 14,6 ha, což je 2,1% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 12,9 ha, což je 1,9% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 50,5 ha, což je 7,3% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,43
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ano
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Technická infrastruktura:
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Vodovod: ano (místní část Heřmanice)
Kanalizace: ano (pouze částečně v Brodu a Heřmanicích)
Plynofikace: ano (Heřmanice, Brod)
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 325
Počet obyvatel (31.12.2015): 427
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 59 (18,2%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 16,9%
Děti do věku 14 let (31.12.2015): 19,4%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 13,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2015): 16,6%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 0,855
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 145
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 101
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,17
Vybavenost:
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 5,66%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 10,34%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 3,4%
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Pro administrativní území obce Heřmanice byla zpracována územní studie společností Royal
HaskoningDHV „Analýza koncepcí a nástrojů územního plánování na území Památkové
rezervace Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitalu a souborem plastik v Betlémě
jeho ochranného pásma a nejbližšího okolí“, která stanovuje požadavky na řešení v ÚP
Heřmanice.

Zdroj dat: Územní studie Kuks (http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/uzemniplanovani/uzemni-planovani/uzemni-studie-64818/)
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Hořenice
Vybavenost obce
•
Hřiště
•
Obchod
•
Pohostinství

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Hořenice
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 327,2 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 142
2
Hustota obyvatel: 43 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec Hořenice leží necelých 5km severně od města Jaroměř v průměrné nadmořské výšce
266 metrů, podél silnice č. I/37 Jaroměř – Trutnov. Vesnici obtéká řeka Labe.
Celková katastrální plocha obce je 327,2 ha, z toho orná půda zabírá osmdesátosm procent.

Historie
První zmínka o obci Hořenice je z roku 1500 a název je odvozen od slova "hořejší". Jednou z
nejstarších budov, která se zachovala je zemanská tvrz Matese z Hořan, která stojí západně od středu
obce. Mates z Hořan daroval v této době vesnici Hořenice i s tvrzí špitálům v královských věnných
městech Dvoře Králové nad Labem a Jaroměři. O Hořenice měla mimořádný zájem Jaroměř, a proto
je roku 1502 vyplatila.
V první polovině dvacátého století byl v Hořenicích bohatý kulturní život. Byla tu velmi silná
Sokolská jednota, která pořádala divadelní představení, plesy, besídky a výlety. Sokolové byli i
účastníky Všesokolských sletů.
Ještě počátkem 20. století byla v provozu v Hořenicích textilní továrna, kde byla zaměstnána
značná část obyvatel Hořenic. Po ukončení výroby přešli dělníci většinou do Etrichovy továrny v
Jaroměři. V roce 1960 byly Hořenice připojeny k Heřmanicím a v roce 1990 se Hořenice opět
osamostatnily.
Pamětihodnosti
• Socha svatého Jana Nepomuckého
• Tvrz Hořenice

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Hořenice

Územní podmínky

Vyváženost

Kartogram

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

2c

-

+

+

H, S

Z
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1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ne
Odkaliště: ne
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
tvrz
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Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 327,2 ha
Zemědělská půda celkem: 299,7 ha, což je 91,6% z celkové výměry obce
Orná půda: 286,3 ha, což je 95,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 6,5 ha, což je 2,2% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 4,5 ha, což je 1,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 2,4 ha, což je 0,8% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 0,2 ha, což je 0,1% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 4,1 ha, což je 1,2% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 5,3 ha, což je 1,6% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 18 ha, což je 5,5% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,06
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ano
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynofikace: ano
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 179
Počet obyvatel (31.12.2015): 142
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: -2 (-1,1%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 15,6%
Děti do věku 14 let (31.12.2015): 14,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 16,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2015): 25,4%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 1,80
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 61
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 46
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 4,69
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Vybavenost:
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ne
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 3,49%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 9,72%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 1,9%
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Chvalkovice
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Obchod
•
Pohostinství
•
Hřbitov
•
Základní škola
•
Mateřská škola
•
Pošta
•
Zdravotnické zařízení (obvodní lékař, zubní lékař, lékárna)
•
Knihovna
•
Kadeřnictví

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Chvalkovice
Počet částí obce: 7 (Chvalkovice, Kopaniny, Malá Bukovina, Miskolezy, Střeziměřice,
Velká Bukovina, Výhled)
Počet katastrálních území: 5 (Chvalkovice v Čechách, Malá Bukovina u Chvalkovic, Velká
Bukovina, Miskolezy, Střeziměřice)
Výměra obce: 1 230,5 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 735
2
Hustota obyvatel: 60 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Chvalkovice leží ve výšce 321 metrů nad mořem přibližně 8 km severovýchodně od Jaroměře.
Na jejich východním okraji dominuje zámek, na západní straně při silnici kostel. Obec se rozkládá v
lesnaté krajině na důležité křižovatce okresních silnic z měst Dvůr Králové, Česká Skalice, Jaroměř a
Trutnov. Katastr obce se rozkládá v oblasti, která je hranicí masivu sudetských předhor a rozsáhlé
křídové tabule vyplňující celý severovýchod Čech. Leží nad hranicí nížiny v prostředí se stopami
předhorského rázu.
Osou obce je Černý potok pramenící v trutnovském okrese, severně od obce Nesyta. Dle této
obce je v horním toku nazýván potokem Nesytským, nebo také Běluňkou podle osady, kterou protéká.
V další části toku si vyryl nad Chvalkovicemi hluboké a překrásné údolí (Žluva, Žlíbek, Žďár), na jehož
pravém břehu u osady Výhled je nejvyšší bod v okolí - 416 m.n.m. Druhý potok, severně od
Chvalkovic, se nazývá Dlouhá voda a je pojmenovaný shodně s osadou na něm položenou. Jeho tok
vede rozsáhlými lesy a vytvořil malebné kotliny Husí krk, Válovice, Dlouhá Voda a Leč.
Po geologické stránce spadá celé okolí Chvalkovic do křídového útvaru druhohor, je tvořeno
vrstvami opuky. Místy jsou opuky překryty vrstvami cihlářské hlíny z období starších čtvrtohor. Tato
usazená hornina je odkryta v bývalém panském lomu ve Chvalkovicích a obsahuje i zkamenělé otisky
ulit. Těžil se zde kvalitní, dobře opracovatelný, trvanlivý a velmi lehký stavební kámen. Většina staveb
ve Chvalkovicích a okolí používá tohoto kamene do zdiva kamenného a smíšeného. Cihly byly
používány z cihelny v Miskolezích, kde se cihlářská hlína těžila. Zdejší cihelna je v provozu dodnes.
V lesích roste řada listnatých a jehličnatých stromů, ze vzácnějších dřevin nalezneme v
zámecké zahradě zerav, cypřiš, tis, jinan dvoulaločný a různé keřovité dřeviny. Mnohý z místních
stromů nese označení „Strom chráněný státem". Mohutná krásná kaštanová alej zdobívala cestu při
vjezdu do obce směrem od Jaroměře.
K obci Chvalkovice patří osady Kopaniny, Malá Bukovina, Miskolezy, Střeziměřice, Velká
Bukovina, Výhled a zaniklé osady Bokouš, Dolní Grunt a Zaječí.
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Historie
První písemná zmínka o Chvalkovicích je k roku 1350 v písemnostech pražského arcibiskupa
Arnošta z Pardubic (chvalkovická plebánie), další zmínka je z roku 1359 o ustavení chvalkovického
kněze Jana farářem na Hořičkách. Prvním historicky známým držitelem byl Petr z Chvalkovic roku
1370. Po něm vlastnila Chvalkovice urozená paní Stříza z Chvalkovic, která jako patronka kostela
jmenovala v něm nového faráře v roce 1374. Později se však paní Stříza stěhuje do Hradce Králové a
vzdává se správy majetku. Jejím nástupcem se stal Jan Šváb z Chvalkovic.
Ve Chvalkovicích pobývala Božena Němcová. Roku 1842 se dostalo náchodské panství, a tím
i Chvalkovice, do rukou rodu Schaumburg-Lippe. Jiří Vilém Schaumburg-Lippe koupil panství za dva a
půl milionu zlatých. Rodu Schaumburg-Lippe zůstalo panství až do dob popřevratových, kdy panství
převzal Pozemkový úřad.
V červnu roku 1866 vypukla válka mezi Pruskem a Rakouskem. Největší zatížení nesli
především severovýchodní Čechy. Ani nejbližšímu okolí Chvalkovic se tato válečná vřava nevyhnula.
29. června 1866 strhla se velká bitva mezi Miskolezy, Sebučí a Svinišťany. Porážka ve válce s
Pruskem oslabila sice rakouskou vládu, ne však do té míry aby česká strana nemohla prosadit své
dávné požadavky. Nová ústava v roce 1867 přinesla základní občanská práva - svobodu osobní,
spolčovací, shromažďovací, atd. což vyvolalo velký rozmach kulturního i společenského života. Roku
1881 byl založen hasičský sbor (zapsaných 40 členů). V dalších letech byla postavena nová obecná
škola, také byl založen poštovní úřad.
V roce 1892 se odstěhoval poslední panský správce
chvalkovického bělidla Hönig. Bělidlo si najal Vilém Dlabola,
který přišel z Hájů u Semil. Byl to syn továrního mistra, zkušený
praktik, který prošel vandrem a dostal tak dobrou školu života.
Podnikání zahájil s pouhou dvacítkou zaměstnanců, ale
už za tři roky mohl bělidlo koupit za 17 tisíc zlatých. Vzápětí
nakoupil v Berlíně stroje a začal podnikat ve velkém. Podnik
prosperoval. Přibyl mandl a továrna se stala největším bělidlem
a úpravnou v celém Rakousku-Uhersku. Před první světovou
válkou měla Dlabolova továrna už tři sta zaměstnanců a
pracovala na dvě směny. Na zkoušku byla zakoupena
technická novinka - nákladní automobil. Dlabola byl jmenován
tehdy nejmladším komerčním radou a stal se zakládajícím
členem Českého průmyslového textilního spolku.
Prosperující továrna se zdála být požehnáním pro jinak
chudé podhůří. Všichni ti, které dosud bída vyháněla z domovů,
zde nalezli pracovní příležitosti a možnost obživy. Přitom mzdy
v továrně byly vyšší než v panském dvoře. Také řemeslníci a
obchodníci tu měli slušné výdělky. Byly zde následující živnosti:
kovárna, kolářství, klempířství, sedlářství a holičství, dvě
pekařství, tři řeznictví, pět obchodů smíšeným zbožím a pět
hostinců.

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

36

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP JAROMĚŘ
Pamětihodnosti
• Zámek Chvalkovice
• Kostel svatého Jiljí
• Socha svatého Jiljí
• Socha svatého Linharta
• Socha svatého Vincence

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Chvalkovice

Územní podmínky

Vyváženost

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

3a

+

-

-

Z

H, S

Kartogram
H, S

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ano
Výpis ložisek nerostů - ložiska výhradní plocha:
Miskolezy-Velký Třebešov – cihlářská surovina (surovina) – dřívější povrchová (způsob těžby)
– STAMP, s.r.o., Náchod (organizace)
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
Výpis chráněných ložiskových území:
Velký Třebešov III. – cihlářská surovina (surovina) – STAMP, s.r.o., Náchod (organizace)
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ano
Výpis ekologických zátěží:
skládka Chvalkovice; Hartmann-Rico a.s.
Odkaliště: ne
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4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ano
Buk převislý
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ano
Výpis významných krajinných prvků registrovaných:
Bokouš
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
Zámek Chvalkovice, fara (Chvalkovice), socha sv. Jiljí, smírčí kříž (Miskolezy), socha sv.
Linharta, socha sv. Jana Nepomuckého, silniční most, socha Immaculata, kostel sv. Jiljí,
smírčí kříž, socha sv. Vincence, krucifix (Chvalkovice), židovský hřbitov, usedlost, socha
Panny Marie (Velká Bukovina)
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 1230,5 ha
Zemědělská půda celkem: 792 ha, což je 64,4% z celkové výměry obce
Orná půda: 635,3 ha, což je 80,2% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 35,2 ha, což je 4,4% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 19,8 ha, což je 2,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 101,8 ha, což je 12,9% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 340,6 ha, což je 27,7% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 13,1 ha, což je 1,1% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 21,6 ha, což je 1,8% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 63,1 ha, což je 5,1% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,71
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ne
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Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano
Kanalizace: ano (v částech místních částí Malá Bukovina, Velká Bukovina, Miskolezy,
Chvalkovice)
Plynofikace: ano
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 614
Počet obyvatel (31.12.2013): 703
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 61 (9,9%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 12,7%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 13,9%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 12,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 14,1%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 1,014
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 291
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 208
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,59
Vybavenost:
Základní škola: ano
Zdravotní středisko: ano (zdravotnické zařízení – obvodní lékař, zubní lékař, lékárna)
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano (Miskolezy)
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 5
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 5,10%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 14,84%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 5,9%
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Jaroměř
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Sportovní areály, hřiště
•
Obchody
•
Pohostinství
•
Hřbitovy
•
Základní školy
•
Mateřské školy
•
Knihovny
•
Zdravotnická zařízení
•
Lékárny
•
Střední škola a učiliště
•
Gymnázium
•
Dům s pečovatelskou službou
•
Muzea
•
Divadla
•
Krematorium
•
Restaurace
•
Benzinové stanice
•
Kadeřnictví

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Jaroměř
Počet částí obce: 9
Počet katastrálních území: 5 (Jaroměř, Josefov u Jaroměře, Jezbiny, Semonice, Starý Ples)
Výměra obce: 2 395,3 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 12 489
2
Hustota obyvatel: 521 obyv/km
Typ: Město
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Jaroměř - město zahrad a parků na soutoku tří řek, královské věnné město a císařská pevnost
Josefov. Místo, bohaté na kulturní památky a tradici. Město leží v Královéhradeckém kraji, 120 km
severovýchodně od Prahy. Velmi výhodná poloha z něj učinila dopravní a železniční uzel, ve výstavbě
je dálnice, nachází se zde i letiště.
Dnešní historický střed města je trvale osídlen tisíc let. Na počátku 11. století zde založil
přemyslovský kníže Jaromír hradiště a dal mu jméno Jaroměř. Nejstarší písemná zpráva o Jaroměři
pochází z r. 1126. Královské město vzniklo za krále Přemysla Otakara.
Nejvýznamnější památkou Jaroměře je gotický chrám sv. Mikuláše s bohatě zdobeným
hlavním oltářem. Ze středověkého opevnění města zůstala pouze jediná brána se zvonicí.
Historickému náměstí s podloubím dominuje Mariánský sloup z let 1723-1727, dílo proslulého M. B.
Brauna. Příjemná místa k posezení nabízí městský park. Jaroměř se pyšní i výstavnými veřejnými
budovami a zejména školami, postavenými na přelomu 19. a 20. století. K předním památkám
moderní české architektury patří Wenkeův dům postavený v r. 1911 podle návrhu J. Gočára. Je zde
sídlo Městského muzea a galerie.
Od roku 1948 je součástí Jaroměře bývalé pevnostní město Josefov. V letech 1780 až 1787 tu
podle plánů francouzských vojenských stavitelů vzniklo vrcholné dílo evropského urbanismu a
fortifikačního umění. Největší turistickou atrakcí jsou podzemní chodby. Tajuplnost a romantiku
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josefovského labyrintu umocňuje osvětlení voskovými svícemi. Návštěvníci zde prochází s
průvodcem, ale část prohlídkového okruhu absolvují sami. Zažívají tak na vlastní kůži pocity vojáků
bránících pevnost před nepřítelem. Promenády lemující horní část pevnosti poskytují v parném létě
stín a klid a zájemcům o pevnostní architekturu možnost prohlédnout si objekty tvořící hlavní a vnější
obranný val Josefova. V místním lapidáriu je možné shlédnout originály soch M. B. Brauna nebo v
bývalé josefovské radnici historické expozice. Pro milovníky vojenské historie je připraveno První
vojensko-historické muzeum M. Frosta.
Mezi další zajímavosti Jaroměře patří Železniční muzeum v někdejší výtopně ČD vybavené
historickými stroji, vagóny, železničními doplňky a reáliemi a unikátní Muzeum magie. V okolí
Jaroměře se rovněž nacházejí pěkné trasy pro cykloturistiku. V nejbližším okolí stojí za zmínku lázně
Velichovky, farma Nová Amerika s chovem koní, jízdárnou a golfovým hřištěm, hospital v Kuksu a
Braunův Betlém.
Mezi současné nejvýznamnější a nejúspěšnější jaroměřské firmy patří Karsit - strojírenská
výroba pro automobilový průmysl, Tanex-Plasty - chemická výroba pro automobilový průmysl,
Kimberly-Clark - výroba hygienického zboží, JUTA - textilní výroba, Mileta - textilní výroba a Provio mražené potraviny.
Dopravní obslužnost Města Jaroměř
Jaroměř má velmi dobrou dopravní obslužnost. Ve městě je železniční stanice s křížením
významných tratí Pardubice – Liberec a Jaroměř – Trutnov. Město je také křižovatkou silnic I. třídy č.
I/33 Hradec Králové - Náchod (Polsko) a č. I/37 Jaroměř – Trutnov. Důležitou úlohu mají komunikace
II. třídy č. II/299 Jaroměř – Třebechovice pod Orebem a č. II/285 ve směru na Nové Město nad Metují
a Velichovky.
Veřejné vnitrostátní letiště Josefov, patřící Aeroklubu Jaroměř, leží na jihovýchodním okraji
Jaroměře - místní část Josefov. Letiště má zpevněnou vzletovou a pojížděcí dráhu s travním
porostem, asfaltové a travnaté pojížděcí dráhy. Jsou zde 3 hangáry o celkové ploše 1500 m2.
Jaroměří též procházejí významné turistické trasy a především cyklostezky:
Z podzemí do zámeckých komnat (délka cca 32km)
Cyklistická trasa č. 4034, Josefov - Šestajovice - Roztoky - Slavětín n.Met. - Černčice - Krčín - Nové
Město n.Met. – Peklo – Ostrovy - Bražec - Náchod,Staré Město.
Cestou necestou do Babiččina údolí (délka cca 28km)
Jaroměř - Josefov ( č. 4034) – Starý Ples – Šestajovice (č.4058) – Přehrada Rozkoš – Provodov
(č.4055) - Kleny – Vojenský hřbitov – Ratibořice – Česká Skalice – Zájezd – Větrník (č.4098) –
Chvalkovice (č. 4117) – Heřmanice (č.24) - Jaroměř.
Z Josefova na bojiště Chlum (délka trasy cca 32km)
Naučná stezka 1866, Josefov (č. 24) – Vlkov – Smiřice – Rodov – Hořiněves – Máslojedy – Les Svíb –
Čistěves – Lípa – Chlum – Rozběřice – Předměřice nad Labem – Rasošky – Josefov.
Po stopách M. B. Brauna (délka trasy cca 17km)
Jaroměř (č. 24) – Heřmanice – Brod - Kuks – Žireč
( č.4085) - Betlém – Hřibojedy – Litič (č.4116) – Nová Amerika - Vestec – Zaloňov – Jaroměř.
K bráně Orlických hor (délka trasy cca 27km)
Jaroměř – Josefov – Jasenná – České Meziříčí – Opočno – Dobruška – Pohoří – Bohuslavice
– Slavětín (č.4034) – Roztoky – Šestajovice – Starý Ples – Josefov.
Značené turistické trasy vedoucí z Jaroměře:
Modrá - Přes Chvalkovice údolím potoků do Hořiček (délka 14km)
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Trasa vede převážně údolími potoků Černého a Válovického. Výchozím bodem je rozcestí u
krematoria. K němu dojdete po červené značce vedoucí do Kuksu. Dále přes obce Běluň, Krabčice,
Chvalkovice. Cílem je obec Hořičky.
Červená - Údolím Labe do Kuksu (délka 9km)
Nenáročná trasa začínající u nádraží ČD a dále přes Slotov, Heřmanice, Brod zavede návštěvníky do
známého barokního areálu Kuks.
Žlutá – Do lázní Velichovek (délka 9,5km)
Z Josefova kolem nádraží ČD vede trasa kolem bývalé dynamitky ke Rtyni, dále převážně po silnici do
lázeňského komplexu Velichovky.
Červená – Kolem Labe do Hradce Králové (délka 18km)
Od nádraží ČD na druhou stranu pokračuje červená trasa přes Jezbiny kolem Labe do Černožic, dále
Smiřic k barokní kapli, dále kolem Labe přes Lochenice do Hradce Králové.
Památky
Co se týká kulturních památek, má Jaroměř svým návštěvníkům rozhodně co nabídnout.
Město bylo v r. 1990 vyhlášeno Městskou památkovou zónou a již v roce 1971 byl Josefov vyhlášen
Městskou památkovou rezervací.
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Historie
Nejstarší část Jaroměře, dnešní historický střed města, je trvale osídlena tisíc let. Ve vývoji od
ranně středověkého hradiště z počátku 11. století k vyspělému městu vrcholného pozdního
středověku se odráželo dění v tehdejším českém státě. Název Jaroměř je odvozován od
přemyslovského knížete Jaromíra. Nejstarší písemná zpráva o Jaroměři pochází z r. 1126.
Královské město vzniklo zřejmě za krále Přemysla Otakara II. na místě původního hradiště.
První písemný doklad o existenci města je z r. 1298. Listinou z roku 1307 byla Jaroměři potvrzena
městská práva a zároveň od této doby patřila k věnným městům českých královen. Měšťané byli
přímými poddanými krále, respektive královny.
Husitské období je jednou z nejzajímavějších kapitol v historii Jaroměře. V roce 1421 byla
dobyta spojeným vojskem pražanů a táborů vedených Janem Žižkou z Trocnova a stala se na další
léta věrným husitským městem. Jaroměřští se zúčastnili i některých vojenských tažení. Město se poté
poddalo králi Zikmundovi, avšak uchovalo si získanou samosprávu. Měšťanstvo královských měst
představovalo třetí svobodný stav a účastnilo se správy země.
V následujících dvou stoletích zažila Jaroměř hospodářský rozkvět. Měšťané byli obdařeni
četnými privilegii a úlevami. Bohaté město koupilo i některé okolní vesnice a stalo se jejich vrchností.
V roce 1547 se Jaroměř připojila k neúspěšnému povstání českých stavů proti králi Ferdinandovi I.
Vítězný panovník ji za odboj potrestal finančním postihem a omezením vlastní samosprávy. Královská
města byla také čím dál více vystavena konkurenčnímu tlaku šlechtických velkostatků, které nebraly
na zřetel jejich staré hospodářské výsady.
Mnohem vážnější důsledky měla účast Jaroměře na druhém protihabsburském odboji v r.
1618 a také následující období třicetileté války. Během ní se ve městě střídaly vojenské posádky a na
jejím konci byla Jaroměř zpustlá a vylidněná. K obnově města přispělo i zavedení robotních povinností
pro obyvatele tzv. šosovních vsí Dolan, Čáslavek a Hořenic.
Na začátku 18. století zažilo Jaroměřsko čilý ruch spojený s výstavbou Šporkova lázeňského
komplexu v Kuksu. Ztráta Slezska a Kladska pak vedla k výstavbě pevnosti na místě vesnice Ples.
Osídlování pevnostního města, přejmenovaného r. 1793 na Josefov, postupovalo ovšem jen zvolna.
Mnohonárodnostní posádka josefovské pevnosti tvořila značně výlučnou společnost. Josefov získal
vlastní samosprávu až v r. 1835.
Revoluční rok 1848 byl začátkem událostí, které v následujících desetiletích změnily charakter
Jaroměře. Vznik národní gardy a první volby do říšského sněmu vnesly do města dosud nepoznané,
prvky rodící se občanské společnosti. Stavba železnice v r. 1857, přivedená na Jaroměřsko kvůli
vojenskému významu pevnosti Josefov, byla důležitým impulsem ke vzniku průmyslu a dalšímu rozvoji
města. Hned v následujícím roce začal Josef Etrich budovat vůbec první textilní továrnu v Jaroměři.
Za prací přicházeli mnozí obyvatelé venkova a začali vytvářet novou složku společnosti - tovární
dělnictvo. Tato léta jsou významná i vznikem pěveckého sboru Jaromír (1856), spolku divadelních
ochotníků (1861), Sokola (1862), Občanské besedy (1862) a dělnického spolku Ruka (1872).
Prusko-rakouská válka v roce 1866, která prošla zdejším krajem, naštěstí městu větší škody
nezpůsobila. Roku 1882 vznikla z původní koželužny firmy Polický továrna na zpracování kůží a
výrobu řemenů. V následujících letech byly založeny další podniky. Jaroměř se však na rozdíl od
některých okolních měst (Náchod, Dvůr Králové) velkého růstu nedočkala. Úrodné, intenzivně
zemědělsky obdělávané okolí neuvolňovalo tolik pracovních sil jako chudé podhorské kraje. Přesto
město natolik ekonomicky zesílilo, že se již koncem 19. století mohlo pochlubit některými honosnými
budovami.
Slibný vývoj zpomalila první světová válka, jejíž útrapy znásobila přítomnost zajateckého
tábora v Josefově. V období první Československé republiky zažila Jaroměř další, především stavební
růst. Nové vilové čtvrti změnily podobu města. Léta nacistické okupace 1939-1945 si vyžádala více
lidských ztrát než přímých materiálních škod. Rok 1945 nejvíce poznamenaly první znárodňovací akty
(Etrich, Čerych a Polický). Jaroměř se po mnohaletém úsilí dočkala zřízení samostatného
jaroměřského okresu. Mnoho lidí odešlo osídlovat pohraničí.
Roku 1960 byl jaroměřský okres zrušen a město dál pokleslo na významu. Po roce 1960 se
začaly stavět bytové domy a v dalších letech vyrostla nová sídliště převážně panelových domů.
Bývalá pevnost Josefov byla v roce 1971 prohlášena městskou památkovou rezervací, avšak
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následující dvě desetiletí byla obdobím jejího nejhlubšího úpadku. Naopak vlastní Jaroměř pak
doznala ve svém vzhledu skutečně zásadních změn. Sem byly soustředěny objekty a zařízení tzv.
občanské vybavenosti.
Roku 1990 převzalo správu města nové zastupitelstvo. Stály před ním především dosud
neřešené ekologické úkoly (výstavba čistírny odpadních vod, plynofikace kotelen, likvidace staré
skládky komunálních odpadů). Druhá polovina 90. let pak byla zaměřena na obnovu historických
center Jaroměře a Josefova. Průmyslová základna prošla privatizací a rozrostla se o nové výrobní
kapacity (Tanex-Plasty, Kimberly Clark, Karsit aj.). Zemědělská družstva se transformovala do
různých typů podniků. Stále se zlepšuje životní prostředí města včetně podmínek pro uspokojování
potřeb občanů.
Nejstarší písemná zpráva o Jaroměři se nachází v letopise Kosmova pokračovatele tzv.
Kanovníka Vyšehradského z roku 1126.
Nejstarší existující stavby jsou chrám svatého Mikuláše a přilehlá městská brána se zvonicí.
Počátky kostela jsou sice zahaleny nejasnostmi, avšak na základě rozboru jeho stavebních prvků lze
počátek gotické stavby klást do první poloviny 14. století a dokončení předhusitské etapy výstavby do
3. třetiny 14. století. Brána byla součástí městského opevnění, které bylo postaveno již koncem 13.
století.
Nejstarší vyobrazení Jaroměře nacházející se v Jaroměři je zachyceno na obraze sv.
Mikuláše z r. 1845 v budově děkanství a na oltářním obraze sv. Jana Nepomuckého z r. 1746 v
chrámu sv. Mikuláše.
Nejstarší plán Jaroměře pochází z r. 1764, vznikl při přípravě stavby pevnosti Plesu, nese
podpis inženýra Querlonde. Kolorovaný na papíře, vlastní mapová část 190 x 714 mm, je uložen v
městském muzeu.
Nejstarší most je tzv. Kotoulovský na začátku Havlíčkovy ulice, pochází z 15. století, v 17.
století byl rozšířen.
Jaroměřská NEJ :
1837 - řetězový most přes Labe postavený v r. 1831 (druhý nejstarší v Čechách)
1857 - železniční trať Pardubice-Liberec (jedna z nejstarších v Čechách)
1859 - dřevěný železniční most přes Labe (nejdelší v Rakouské monarchii)
1862 - jaroměřský Sokol (druhý nejstarší v Čechách)
1882 - přádelna juty firmy Etrich (první v Čechách)
1910 - let Ing. Kašpara v Josefově (třetí veřejný vzlet letadla v Čechách)
1911 - Wenkeův dům (evropské prvenství zavěšené konstrukce průčelí)
Pamětihodnosti
Jaroměř
• Chrám sv. Mikuláše
• Kostel sv. Jakuba
• Socha, náhrobek Plačící žena od M.B. Brauna z roku 1730
• Mariánský sloup z let 1723-1727 od M.B. Brauna
• Městské muzeum Wenkeův dům
• Secesní městské divadlo
• Boučkovo loutkové divadlo
• kaple sv. Anny na Pražském předměstí
• Boží muka z roku 1686 v Palackého ulici
• Socha sv. Jana Nepomuckého z doby okolo r. 1740 v Havlíčkově ulici
• Socha sv. Jana Nepomuckého z doby okolo r. 1800 v ulici Na cihelnách
• kaple Nejsvětější Trojice v Jaroměři IV pod hřbitovem
• Ukřižovaný na kamenném podstavci s reliéfem ve čtvrti Na obci
• socha svatého Václava na věži zvonice u kostela sv. Mikuláše
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•
•
•

Radnice – původně renesanční, upravená v 17. století a roku 1851 přestavěna. Patrová
budova, v přízemí sál s valenou klenbou a štuky
Děkanství – klasicistní z let 1785 – 1786, patrová budova se středovým mělkým rizalitem, v
přízemí klenuté místnosti
Některé domy (zejména) na náměstí

Josefov
• Kostel Nanebevstoupení Páně
• Mohutné hradby, podzemní chodby
• Bastion č.1
• Josefovská radnice
• Vojenský hřbitov s pomníkem vojenským zajatcům od N.A. Suškina z roku 1916

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Město Jaroměř

Územní podmínky

Vyváženost

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

1

+

+

+

Z, H, S

žádné

Kartogram

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ano
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ano
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ano
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ano
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ano
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Výpis ekologických zátěží:
Benzina a.s. ČSPHM Jaroměř; České dráhy, a.s.; Karosa n.p. závod Jaroměř; KARSIT s.r.o.,
Skládka Dol. Dolce; V Hruštičkách; VZ 852100; Skládka Jaroměř-Brdce
Odkaliště: ne

4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
Výpis evropsky významných lokalit:
Josefov – pevnost
Stará Metuje
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ano
dub letní, Fagus silvatica Atropunicea (buk lesní červenolistý), ginkgo biloba (jinan
dvoulaločný), Matoušova lípa, platan javorolistý, lípa srdčitá
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ano
Výpis významných krajinných prvků registrovaných:
Klofáčova stezka, Ovocný sad u vojenského cvičiště (k.ú. Josefov u Jaroměře), Jaroměřský
hřbitov, Zvolská stráň, Písník (k.ú. Jaroměř), Prohlubeň (k.ú. Semonice)
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ano
Výpis městských památkových rezervací:
Městská památková rezervace Josefov
Městská památková zóna: ano
Výpis městských památkových zón:
Městská památková zóna Jaroměř
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
Městské divadlo, vila, městská knihovna, základní škola na ostrově, nemocnice – poliklinika,
měšťanský dům (10x), děkanství, kostel sv. Mikuláše, židovská škola, základní škola Boženy
Němcové, vila továrníka Polického, gymnázium, kostel sv. Jakuba, kaple sv. Anny, sbor Husův
Církve československé husitské, socha sv. Jana Nepomuckého, městské muzeum (Wenkeův
dům), meteorologický sloup, Lužická boží muka, silniční most s kaplí Panny Marie, sousoší P.
Marie, parní staniční vodárna, Boučkovo loutkové divadlo, vila Etrichova, Tyršův silniční most
(Jaroměř), Vodní mlýn, vojenská nemocnice, kasárna – vojenský stavební úřad, kasárna –
důstojnický pavilon (rotmistrovský), kostel Nanebevzetí Páně, měšťanský dům (14x), kasárna –
zásobovací úřad, kasárna – důstojnický pavilon tzv. Starý, kasárna – velitelství, kasárna –
jezdecká (dělostřelecká), kasárna dvojitá Turecká, jízdárna (Josefov), kaple sv. Huberta (Starý
Ples)
Národní kulturní památky: ne
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5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 2 395,3 ha
Zemědělská půda celkem: 1 683,0 ha, což je 70,3% z celkové výměry obce
Orná půda: 867,2 ha, což je 51,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 169,3 ha, což je 10,1% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 31,7 ha, což je 1,9% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 614,8 ha, což je 36,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 37,5 ha, což je 1,6% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 101,0 ha, což je 4,2% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 158,0 ha, což je 6,6% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 415,7 ha, což je 17,4% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,66
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ano
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (chybí v části Semonice – ve výstavbě)
Kanalizace: ano (chybí v části Semonice, Jezbiny, Starý Ples – ve výstavbě)
Plynofikace: ano
Skládka: ne (sběrný dvůr - ano)
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 12 983
Počet obyvatel (31.12.2013): 12 594
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: -213 (-1,6)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 18,7%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 15,8%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 13,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 14,8%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 0,937
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 5427
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 1842
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,51
Vybavenost:
Základní škola: ano
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Zdravotní středisko: ano
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano (Starý Ples – letiště)
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 6
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 6,93%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 3,38%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 8,1%
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Jasenná
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřiště
•
Obchod
•
Restaurace
•
Kulturní dům
•
Společenský sál
•
Pohostinství
•
Hřbitov
•
Smuteční obřadní síť s urnovým hájem
•
Základní škola
•
Mateřská škola
•
Pošta
•
Knihovna
•
Kadeřnictví

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Jasenná
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 1 273,7 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 711
2
Hustota obyvatel: 56 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec Jasenná se nachází přibližně sedm kilometrů na jihovýchod od města Jaroměř,
v průměrné nadmořské výšce 270 m.n.m. Jasenná leží při silnici III. třídy z Jaroměře do Českého
Meziříčí, Opočna a Dobrušky. Obec je vzdálená přibližně 19 km od polských hranic.
Celková katastrální plocha obce je 1274 ha, z toho orná půda zabírá osmdesátpět procent.
Nejvyšším bodem je Balcarův kopec.
Na katastru obce se nachází celkem 12 rybníčků a vodních (protipožárních) nádrží. Jasenná je
dlouhá 4,5 km a tomu odpovídá zástavba, která se táhne po obou stranách komunikace. V Jasenné je
málo pracovních příležitostí, proto většina občanů za zaměstnáním dojíždí, především do Jaroměře,
Nového Města nad Metují a Hradce Králové. Dominantou obce je kostel svatého Jiří. U kostela se
nachází i místní hřbitov, fara, smuteční rozlučková síň a urnový háj. Jasenná je obcí plně
zemědělskou. Leží v rovinaté oblasti na okraji úrodného pásu tzv. Zlatého pruhu země české.

Historie
První zmínka o obci Jasenná je z roku 1280, kdy král Václav II. prodal Jasennou a Černilov
Hynku Čeňkovi z Lipé. Ten prodal jasennský statek Reimundovi z Lichtenburgu a nakonec tento
statek koupil císař Karel IV. a daroval ho mansionářům u hlavního kostela v Praze, kteří ho drželi až
do roku 1353, kdy jim Karel IV. přidělil výměnou jiné statky, neboť jasennský byl příliš vzdálený od
Prahy. Obec se od samého počátku nazývala Jasennou. Jsou tři názory na vznik tohoto názvu.
Nejpravděpodobnější možností je ta skutečnost, že v okolí obce se dobře dařilo jasanům a rostla jich
zde velká spousta. Podle těchto stromů se obec začala nazývat a jasan byl vyznačen dlouhou dobu
též na úřední pečeti obce. Významnou památkou v obci je kostel.
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Pamětihodnosti
• Pamětní kámen Smiřických na okraji lesa
• Římskokatolický kostel sv. Jiří

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Jasenná

Územní podmínky

Vyváženost

Kartogram

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

2c

-

+

+

H, S

Z

Z

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
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Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ne
Odkaliště: ne
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
Pamětní kámen Smiřických
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 1 273,7 ha
Zemědělská půda celkem: 1 135,7 ha, což je 89,2% z celkové výměry obce
Orná půda: 1 077,5 ha, což je 94,9% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 38,8 ha, což je 3,4% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 1,8 ha, což je 0,2% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 17,6 ha, což je 1,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 63,4 ha, což je 5,0% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 11,6 ha, což je 0,9% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 24,3 ha, což je 1,9% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 38,8 ha, což je 3,0% z celkové výměry obce
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Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,12
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynofikace: ne
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 696
Počet obyvatel (31.12.2013): 716
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 36 (5,2%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 18,7%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 17,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 18,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 15,2%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 0,889
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 277
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 212
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,41
Vybavenost:
Základní škola: ano
Zdravotní středisko: ne
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
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(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 4,38%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru: 18,61%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 6,0%
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Nový Ples
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřiště
•
Obchod
•
Hřbitov
•
Tenisové kurty, sportovní hřiště
•
Knihovna

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Nový Ples
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 712,3 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 344
2
Hustota obyvatel: 48 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec Nový Ples leží asi čtyři kilometry jižně od Jaroměře ve výšce 269 m.n.m. Obec
geograficky a turisticky řadíme do Kladského pomezí.
Celková katastrální plocha obce je 712 ha, z toho orná půda zabírá pouze 26 procent. Lesy
rostou asi na jedné polovině katastrálního výměru obce. Vzhledem k geografické poloze bychom
nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem. Vesnice Nový Ples těsně přiléhá
k okraji Plesského lesa.

Historie
Vznik obce Nový Ples a Rasošky je úzce spojený se vznikem nedaleké pevnosti Josefov na
místě původní obce Ples. Císař Josef II dal r. 1780 na soutoku řek Metuje, Úpy a Labe na vojensky
strategicky důležitém místě vybudovat novou pevnost po ztrátě pevností v Kladsku. Ale už od 12.
století se zde nacházela obec Ples. Tehdejší obyvatelé Plesu se museli vystěhovat a byla jim prodána
půda ke stavbě nových domů v oblasti obce Rasošky s osadou Dolní Ples, dříve zvaný Wasserples.
Potřeba usídlit poddané ze zbořené části Plesu dala podnět k založení dvou nových vesnic za
hranicemi pevnostního pásma - Nového Plesu a Rasošek. Jejich výstavba byla vzhledem k rychlému
postupu budování pevnosti odkázána na jedinou stavební sezónu. Nové vesnice byly vybudované ze
dřeva, částečně i z rozebraných původních usedlostí a některé hospodářské budovy mohly být i
přeneseny.
Někteří vystěhovalci Plesu se měli přestěhovat až k vzdáleným Rozběřicům. Mohli se sice
připojit k prvním budovatelům Nového Plesu, ale za tuto svou troufalost byli plesští osadníci poškození
při vyplácení náhrady za zabrané usedlosti. Nově vzniklá vesnice zůstala však spolu s vesnicí
Rasošky a vesnicemi Starý Ples a Dolní Ples (zbytky původní obce) na společném katastru a byly jen
osadami fiktivní obce Ples. Teprve před r. 1890 se osamostatnily.
I když novoplesští žili v těsném sousedství vojenské pevnosti, jen jednou museli utíkat do lesů
před cizím vojskem a to r. 1866. Po prohrané krvavé bitvě u Hradce Králové zůstala pevnost
nedotčena a už jaksi zbytečná. Až první světová válka více zasáhla do poklidného života zrušené
pevnosti i obce. Po mobilizaci se Josefov zaplnil mobilizovanými vojáky, kteří odsud odjížděli na
frontu. Na vojenském cvičišti u silnice vedoucí do Josefova se začal stavět zajatecký tábor.
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Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Nový Ples

Územní podmínky

Vyváženost

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

3c

-

-

+

S

Z, H

Kartogram
Z, H

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ano
Výpis ložisek nerostů – ložiska výhradní plocha:
Vlkov – štěrkopísky (surovina) – dřívější povrchová (způsob těžby) - RASTRA AG-CZ a.s.
(organizace)
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
Výpis chráněných ložiskových území:
Vlkov u Jaroměře – štěrkopísky (surovina) – RASTRA AG-CZ a.s. (organizace)
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
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(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ne
Odkaliště: ne
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ne
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 712,3 ha
Zemědělská půda celkem: 246,8 ha, což je 34,7% z celkové výměry obce
Orná půda: 195,6 ha, což je 79,2% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 12,7 ha, což je 5,1% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 38,6 ha, což je 15,6% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 384,6 ha, což je 54,0% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 4,5 ha, což je 0,6% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 9,8 ha, což je 1,4% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 66,5 ha, což je 9,3% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 1,62
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Technická infrastruktura:
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Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynofikace: ano
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 287
Počet obyvatel (31.12.2013): 343
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 28 (9,8%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 18,5%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 17,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 17,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 15,6%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 0,912
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 117
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 92
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 3,88
Vybavenost:
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ne
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 5,58%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 16,22%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 6,1%
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Rasošky
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřiště
•
Obchod
•
Hřbitov
•
Základní škola
•
Mateřská škola
•
Pošta
•
Knihovna
•
Kadeřnictví

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Rasošky
Počet částí obce: 2 (Rasošky, Dolní Ples t. Vodní Ples)
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 551,0 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 689
2
Hustota obyvatel: 125 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec Rasošky se nachází v nadmořské výšce 262 m asi 4 km jižně od města Jaroměř.
Sestává se ze 2 místních částí: Rasošky a Dolní Ples t. Vodní Ples. Katastrální výměra území činí
551 ha. Na území obce Rasošky se nachází vojenský prostor s areálem vojenského útvaru MV. Areál
se nachází uprostřed lesního komplexu (Rasošský les).

Historie
Vznik obce Nový Ples a Rasošky je úzce spojený se vznikem nedaleké pevnosti Josefov na
místě původní obce Ples. Císař Josef II dal r. 1780 na soutoku řek Metuje, Úpy a Labe na vojensky
strategicky důležitém místě vybudovat novou pevnost po ztrátě pevností v Kladsku. Ale už od 12.
století se zde nacházela obec Ples. Tehdejší obyvatelé Plesu se museli vystěhovat a byla jim prodána
půda ke stavbě nových domů v oblasti obce Rasošky s osadou Dolní Ples, dříve zvaný Wasserples.
Potřeba usídlit poddané ze zbořené části Plesu dala podnět k založení dvou nových vesnic za
hranicemi pevnostního pásma - Nového Plesu a Rasošek. Jejich výstavba byla vzhledem k rychlému
postupu budování pevnosti odkázána na jedinou stavební sezónu. Nové vesnice byly vybudované ze
dřeva, částečně i z rozebraných původních usedlostí a některé hospodářské budovy mohly být i
přeneseny. Pro novou obec byl vybrán okraj lesa Rasoška jihovýchodně od nové pevnosti v dílci
zvaném Esterházi podél cesty do Libřic. Začátek budování nové obce se může datovat přibližně od r.
1782.
Někteří vystěhovalci Plesu se měli přestěhovat až k vzdáleným Rozběřicům. Nechtěli ale
odejít příliš daleko od svého rodiště a tak vyslali tajnou delegaci k samotnému císaři Josefu II. s
prosbou připojit se k osadníkům nových obcí u pevnosti. Jejich mluvčí Jakub Šrámek a Jiří Hejcman
uspěli jen částečně. Mohli se sice připojit k prvním budovatelům Nového Plesu, ale za tuto svou
troufalost byli plesští osadníci poškození při vyplácení náhrady za zabrané usedlosti. Nově vzniklá
vesnice zůstala však spolu s vesnicí Rasošky a vesnicemi Starý Ples a Dolní Ples (zbytky původní
obce) na společném katastru a byly jen osadami fiktivní obce Ples. Teprve před r. 1890 se
osamostatnily.
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Ve druhé polovině 19. století se obec rychle rozrostla o tři nové ulice. Nová obec žila v úzkém
spojení s životem Josefovské pevnosti. I když novoplesští žili v těsném sousedství vojenské pevnosti,
jen jednou museli utíkat do lesů před cizím vojskem a to r. 1866. Po prohrané krvavé bitvě u Hradce
Králové zůstala pevnost nedotčena a už jaksi zbytečná. Až první světová válka více zasáhla do
poklidného života zrušené pevnosti i obce. Po mobilizaci se Josefov zaplnil mobilizovanými vojáky,
kteří odsud odjížděli na frontu. Na vojenském cvičišti u silnice vedoucí do Josefova se začal stavět
zajatecký tábor.
Pamětihodnosti
• Starý vojenský hřbitov s empírovými náhrobky z let 1820 - 1840

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Rasošky

Územní podmínky

Vyváženost

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

1

+

+

+

Z, H, S

žádné

Kartogram

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
Výpis chráněných ložiskových území:
Vlkov u Jaroměře – štěrkopísky (surovina) – RASTRA AG-CZ a.s. (organizace)
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ne
Odkaliště: ne

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

59

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP JAROMĚŘ
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
vojenský hřbitov
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 551,0 ha
Zemědělská půda celkem: 478,6 ha, což je 86,9% z celkové výměry obce
Orná půda: 398,9 ha, což je 83,3% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 21,8 ha, což je 4,6% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 3,4 ha, což je 0,7% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 54,6 ha, což je 11,4% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 4,3 ha, což je 0,8% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 10,0 ha, což je 1,8% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 15,1 ha, což je 2,7% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 42,9 ha, což je 7,8% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,21
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano
Kanalizace: ano
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Plynofikace: ano
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 532
Počet obyvatel (31.12.2013): 667
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 78 (14,7%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 17,5%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 17,0%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 15,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 14,8%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 0,871
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 229
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 181
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 3,14
Vybavenost:
Základní škola: ano
Zdravotní středisko: ne
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ne
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 2,33%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 13,47%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 6,7%
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Rožnov
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřiště a sportovní plochy
•
Sokolovna
•
Pohostinství
•
Hřbitov
•
Knihovna

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Rožnov
Počet částí obce: 2 (Rožnov, Neznášov)
Počet katastrálních území: 2 (Rožnov, Neznášov)
Výměra obce: 541,7 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 383
2
Hustota obyvatel: 71 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec Rožnov leží přibližně 5 km od Jaroměře a 20 km od Hradce Králové. Pod obec Rožnov
spadá přidružená část Neznášov. Obě se pak rozprostírají v údolí několika kopců - Chloumek,
Prašivka, Bezděk a Libina. Obcí Rožnov protéká potok Jordán vytékající z nedalekého rybníku
nazývaného Rašelina, který je používán pro těžbu rašeliny, využité k léčebným procedurám v Lázních
Velichovky.
Spojení obce s okolím umožňuje autobusová doprava. V obci se křižují dvě autobusové linky,
jedna spojující lázeňskou obec Velichovky s Hradcem Králové a druhá spojující Habřinu s Jaroměří.
Možnosti dopravy rozšiřuje vlaková doprava se zastávkou v Semonicích, vzdálenou 1 km od obce
Rožnov.
Do obce Rožnov i její části Neznášov je zaveden plyn a v současné době se dokončuje
výstavba obecního vodovodu. Splašková kanalizace je projektově připravená. Obec je pokryta
signálem pro bezdrátové připojení k internetu, které dnes nabízejí celkem dvě firmy. Větší firmou v
obci je společnost Agro Jaroměř spol. s.r.o.

Historie
První písemná zpráva o obci Rožnov je z 5. července 1387, tehdy Rožnov náležel k tvrzi ve
Rtyni a majitelem byl Ješek, řečený Šváb. Ten postupuje tyto dva majetky Mikešovi z Kunratic. V
Profousově místopisu je psáno, že jméno Rožnov je odvozeno od německého Rosse, což znamená
růže. Kolem Rožnova se pravděpodobně vyskytovala v hojném počtu niva porostlá mnoha keři
šípkových růží. Ke konci 15. století patřil Rožnov Věnkovi Kordulovi ze Sloupna, držiteli hradu
Vřešťova.
První zmínka o Neznášově je již z roku 1371, kdy ves držel Ješek z Neznášova. Bavor, Ješek
i Majnuš z Neznášova pocházeli z vladyckého rodu Rodovských z Hustířan. Bavor z Neznášova
založil a vystavěl u Neznášova hrad Rotemberk. O tomto hradu je zmínka již v urbáři Smiřického
panství z roku 1550. Neznášov byl v držení rodu Rodovských z Hustířan až do začátku 17. století.V
roce 1618 se obce Rožnov a Neznášov dostávají pod panství Smiřické, jehož majitelem je rod Trčků z
Lípy.
Po Bělohorské bitvě je jim panství Smiřické zkonfiskováno a darováno generálu Matyáši z
Gallasu jako dar za vojenskou pomoc v bělohorské bitvě. Po smrti Matyáše z Gallasu měly majetek
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rodu, ke kterému patřil i Frýdlant, Liberec a v Praze palác Kinských, zdědit jeho nezletilé děti František
Ferdinand Gallas a Antonín Pankrác Rudolf Gallas. Do roku 1659 však spravovala rodinný majetek
jejich matka Marie Dorota, rozená hraběnka z Lagronu, s poručníky Václavem Michnou z Vacínova a
Matoušem z Vernieru. Roku 1661 si bratři majetek rozdělili. Panství smiřické bylo rozděleno na
Smiřice a Hořiněves. Neznášov i Rožnov patřily pod Hořiněves, kterou získal František Ferdinand. Po
roce 1790 připojil Josef II. obec s celým panstvím opět k panství Smiřickému. Po zrušení roboty roku
1848 se obec osamostatnila. Roku 1924 byl v obci zřízen rozvod elektrické energie, což mělo
dalekosáhlý význam pro další rozvoj obce. Touha po nezamokřených pozemcích uvnitř i vně obce
vyvolala potřebu meliorací, tu obec uskutečnila roku 1927.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Rožnov

Územní podmínky

Vyváženost

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

3a

+

-

-

Z

H, S

Kartogram
H, S

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ano
Výpis ložisek nerostů - ložiska výhradní plocha:
Neznášov – štěrkopísky (surovina) – dřívější povrchová (způsob těžby) – Česká geologická
služba – Geofond (organizace)
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
Výpis chráněných ložiskových území:
Neznášov – štěrkopísky (surovina)
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ano
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ano
Výpis ekologických zátěží:
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VČE a.s. Neznášov
Odkaliště: ne
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ne
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 541,7 ha
Zemědělská půda celkem: 382,9 ha, což je 70,7% z celkové výměry obce
Orná půda: 353,3 ha, což je 92,3% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 16,2 ha, což je 4,2% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 7,5 ha, což je 1,9% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 5,9 ha, což je 1,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 100,7 ha, což je 18,6% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 2,9 ha, což je 0,5% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 11,8 ha, což je 2,2% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 43,4 ha, což je 8,0% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,33
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano
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Kanalizace: ano (ve výstavbě)
Plynofikace: ano
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 372
Počet obyvatel (31.12.2013): 382
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 20 (5,4%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 14,8%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 14,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 21,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 16,6%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 1,161
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 151
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 108
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,31
Vybavenost:
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ne
Významná stavební dominanta: ne
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 2
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 4,23%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 12,50%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 2,7%
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Rychnovek
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřbitov
•
Základní škola
•
Mateřská škola
•
Pošta
•
Knihovna
•
Benzinová stanice
•
Obchody
•
Restaurace
•
Turistická ubytovna
•
Sportovní areál
•
Jezdecký areál

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Rychnovek
Počet částí obce: 3 (Rychnovek, Doubravice u České Skalice, Zvole)
Počet katastrálních území: 3 (Rychnovek, Doubravice u České Skalice, Zvole)
Výměra obce: 1 133,8 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 632
2
Hustota obyvatel: 56 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec Rychnovek se rozprostírá v údolnicové poloze mezi dvěma řekami Úpou a Metují, asi 4km
východně od Jaroměře, v nadmořské výšce 270 m. Skládá se ze tří místních částí: Rychnovek, Zvole
a Doubravice. Dominantou je část Zvole, kde je kostel na ostrohu umístěn sv. Justa v části, část je
nazývána Bunkule.
Obcí prochází trať 032 Jaroměř-Trutnov. Vlaková zastávka se nachází v centru obce. Dále obcí
prochází silnice 2. třídy 285. Na ní se nachází autobusová zastávka Orlobus linky 640030 JaroměřNové Město.

Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1356. Na vyvýšeném místě stála Zvolská tvrz, na okraji
stráně směrem k Úpě. Dnes na místě tvrze stojí chalupa. Příkopy byly zasypány v šedesátých letech.
Poblíž stával malý dřevěný kostelík. Obec byla ve středověku přičleněna k Opočnu za doby Mikuláše
Lípy, později patřil Trčkům, jímž byl majetek zkonfiskován po popravě českých pánů. Centrum tvoří
kostel, hřbitov, fara a škola.
Na Doubravici se nachází bývalý Zaňkův statek. První písemná zmínka o části Rychnovku
pochází z roku 1497, o části Zvole je už z roku 1283, o části Doubravice je roku 1404.
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Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Rychnovek

Územní podmínky

Vyváženost

Kartogram

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

2b

+

-

+

Z, S

H

H

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ano
Výpis ekologických zátěží:
skládka Doubravka u Č. Skalice
Odkaliště: ne
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4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
Výpis evropsky významné lokality:
Stará Matuje
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ano
Výpis významných krajinných prvků registrovaných:
Zvolská stráň
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
Kostel sv. Justa, hl. oltář sv. Justa a varhany (Zvole)
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 1 133,8 ha
Zemědělská půda celkem: 980,4 ha, což je 86,5% z celkové výměry obce
Orná půda: 798,7 ha, což je 81,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 20,6 ha, což je 2,1% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 10,6 ha, což je 1,1% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 150,5 ha, což je 15,4% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 32,9 ha, což je 2,9% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 24,4 ha, což je 2,1% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 19,5 ha, což je 1,7% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 76,7 ha, což je 6,8% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,27
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ano
Městská hromadná doprava: ne
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Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano (chybí u části Doubravice u České Skalice)
Kanalizace: ano (chybí u části Doubravice u České Skalice)
Plynofikace: ne
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 586
Počet obyvatel (31.12.2013): 627
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 4 (0,7%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 20,1%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 14,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 12,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 15,4%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 1,048
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ, územní plány obcí)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 221
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 156
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 6,59
Vybavenost:
Základní škola: ano
Zdravotní středisko: ne
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 4,16%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 13,01%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 2,6%
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Šestajovice
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřiště
•
Obchod (zavřený)
•
Hřbitov
•
Knihovna
•
Hotel Penzion

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Šestajovice
Počet částí obce: 2 (Šestajovice, Roztoky)
Počet katastrálních území: 2 (Šestajovice u Jaroměře, Roztoky nad Metují)
Výměra obce: 752,0 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 180
2
Hustota obyvatel: 24 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec Šestajovice se rozkládá asi šestnáct kilometrů jihozápadně od Náchoda a sedm
kilometrů východně od města Jaroměř. Obec geograficky a turisticky řadíme do Kladského pomezí.
Protéká zde řeka Metuje. Šestajovice se dále dělí na dvě místní části: Roztoky a Šestajovice. Obec je
vzdálená přibližně 17 km od polských hranic. Vesnice Šestajovice leží v průměrné výšce 274 metrů
nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 752 ha, z toho orná půda zabírá 52 procent. Lesy
zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Značnou část katastrální výměry tvoří trvalé travní
porosty.

Historie
Doba vzniku obce není známa, pravděpodobně na konci 14. století. První zmínka o obci
Šestajovice se váže k roku 1450. V této době je zmiňována jako zemanská ves Jana Veselického.
Šestajovice leží u řeky Úpy a dodnes je čitelné její okrouhlicové uspořádání. Statek byl pak prodáván
a prošel řadou držení, většinou však v rukou Opočenského panství a to až do roku 1948. Od té doby
jsou samostatnou obcí.
K Šestajovicům patří sídlo Roztoky nad Metují. Roztoky se připomínají poprvé roku 1495. K
Šestajovicům byly administrativně přiřazeny roku 1960.
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Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Šestajovice

ÚZEMNÍ PODMÍNKY

VYVÁŽENOST

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

3a

+

-

-

Z

H, S

KARTOGRAM
H, S

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ano
Výpis ekologických zátěží:
skládka Šestajovice
Odkaliště: ne
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4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ano
Výpis evropsky významné lokality:
Stará Metuje
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ano
Výpis přírodní rezervace:
Šestajovická stráň
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ano
Kavalírův dub
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ne
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 752,0 ha
Zemědělská půda celkem: 644,6 ha, což je 85,7% z celkové výměry obce
Orná půda: 390,0 ha, což je 60,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 7,9 ha, což je 1,2% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 246,7 ha, což je 38,3% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 55,6 ha, což je 7,4% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 18,1 ha, což je 2,4% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 10,5 ha, což je 1,4% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 23,2 ha, což je 3,1% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,78
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
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Technická infrastruktura:
Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynofikace: ne
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 172
Počet obyvatel (31.12.2013): 188
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 6 (3,5%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 15,1%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 10,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 21,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 16,3%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 1,523
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 76
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 64
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1,85
Vybavenost:
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ne
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 4,03%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 26,87%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 1,1%
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Velichovky
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřiště
•
Obchod
•
Hospoda
•
Hřbitov
•
Základní škola
•
Mateřská škola
•
Pošta
•
Lázně
•
Sportovně relaxační centrum, hotel
•
Veterinární ambulance
•
Ubytování
•
Knihovna

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Velichovky
Počet částí obce: 2 (Velichovky, Hustířany)
Počet katastrálních území: 2 (Velichovky, Hustířany)
Výměra obce: 798,5 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 752
2
Hustota obyvatel: 94 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec leží v nadmořské výšce 300m.n.m. asi 6 km severozápadně od centra Jaroměře. Obec
má dvě části – Velichovky a Hustířany. Obec má vzhledem ke své rozloze 797 ha vysokou hustotu
zalidnění – v rámci Mikroregionu Hustířanka nejvyšší.
V obci se nacházejí lázně, kde je léčen pohybový aparát. V rámci léčebných procedur se
používá svým složením velmi vzácná rašelina, která se těží na katastru sousední obce Rožnov.
V obci se nachází park, kde se v létě pořádají každou neděli koncerty vážné hudby. Obec je
také známá akcí „Mise Velichovky“. Jedná se o vzpomínkovou akci na příjezd Američanů v květnu
1945. V rámci této vzpomínkové akce probíhá přehlídková jízda historických vojenských vozidel.

Historie
Kdy obec vznikla se přesně neví. První písemná zpráva, zapsaná v zemských deskách, je z
roku 1389. V ní se ukládá, vdově po Jíříkovi z Hustířan, převést dlužní úpis z Welichowu kostelu v
Žíželevsi. Velichovky byly poddanskou obcí patřící k menšímu hradu Rotemberk.
Roku
1523
dostává Velichovky od svého otce Jan starší Rodovský z Hustířan, který roku 1524 staví v místech,
kde je dnes budova obecního úřadu, přízemní dřevěnou tvrz. Velichovky se stávají samostatným
feudálním sídlem. Roku 1603 kupuje Velichovky Hanibal z Valdštejna, strýc Albrechta z Valdštejna,
známého vojevůdce císařských vojsk za třicetileté války. Albrechtovým rodištěm roku 1583 jsou
nedaleké Heřmanice. Hanibal dává ve Velichovkách postavit v roce 1616, ve slohu renesančním,
kostel.
Pro značnou zadluženost svých panství prodává roku 1620 Hanibal z Valdštejna Velichovky
Anně Salomeně z Hořovic, pozdější vdově po Kryštofu Harantovi z Polžic a Bezdružic, popraveném
21. června 1621 na Staroměstském náměstí. Jeho sídelním místem byl hrad Pecka. Anna Salomena
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se roku 1625 provdává za Heřmana Černína z Chudenic, který věrnými službami Ferdinandovi II.
získal veliký majetek. V roce 1637 kupuje hrad Kost, který se stal sídelním místem jeho správce pro
řízení panství ve východních Čechách. Od té doby patří Velichovky pod panství kostecké.
V roce 1643 byla ves, včetně kostela, vypleněna od Švédů. Po roce 1848, konec třicetileté
války, byly postaveny nové kamenné hospodářské budovy, přízemní vypálená dřevěná tvrz, byla
vybudována z kamene, jako přízemní zámeček. Černínové drží Velichovky do roku 1731.
Novými majiteli se stávají Mladotové ze Solopysk se sídlem na hradě Skalka u Dobrušky, o
nichž píše v románu Temno Alois Jirásek. Z tohoto rodu se zde vystřídaly tři generace. V roce 1760
přebírá Velichovky Josef Kryštof Mladota se svojí manželkou Helenou rozenou Tagler ze
Sicherskirchenu. Ve slohu rokokovém obnovují interiér kostela, který se po několika úpravách
(zlacení, barvení) zachoval do dnešní doby. Jan Pavel Pácalt, šlechtic z Adelschwungu, kupuje
Velichovky v roce 1777. Byl to první šlechtic, který zde žil, panství zveleboval a také zde zemřel.
Dalším majitelem se stává roku 1803 Jan Podivín, rytíř z Höpflingenu a Bergendorfu. Tento
šlechtický rod se zde udržel až do roku 1907. Po smrti Jana Podivína nastupuje jeho syn Adalbert
(Vojtěch). Jeho dcery baronky, po provdání Berta Bess Chrostin a Gabriela Spens Boden, zakládají
roku 1897 lázně, kde se dodnes s úspěchem využívá místní slatiny k léčbě nemocí pohybového
ústrojí.
28. března 1945 je léčebna zrušena a všechny lázeňské budovy byly urychleně připravovány
pro potřeby generálního štábu polního maršála Ferdinanda Schörnera, velitele armády Střed (Mitte).
Zaměstnanci léčebny byli propuštěni, vážně nemocní pacienti byli přemístěni do jiných léčeben a
méně nemocní posláni domů. Se štábem přijíždí do Velichovek na jeden tisíc německých vojáků. Je
zabrána škola, hotel, bývalý hostinec a v mnohých rodinných domcích museli majitelé uvolnit byt pro
německé vojáky.

Pamětihodnosti
• kostel Proměnění Páně
• Zámek Velichovky ze 17. století, uprostřed vesnice. Přestavěn po roce 2000 na obecní úřad
tak důsledně, že zámek v podstatě zanikl.
• Lázeňský dům
• socha sv. Jana Nepomuckého ; U kostela. Na trojdílném soklu vypjatý podstavec, na čelní
straně s dvojznakem. Římsa do středu volutovitě stočená. Po stranách podstavec křídla,
zdobená rokaji, zakončená postamenty. Na podstavci socha světce, stojící v oblacích.
• smírčí kříž
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Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Velichovky

Územní podmínky

Vyváženost

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

1

+

+

+

Z, H, S

žádné

Kartogram

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
Výpis chráněných ložiskových území:
Neznášov – štěrkopísky (surovina)
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ano
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
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(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ano
Výpis ekologických zátěží:
skládka V lomu
Odkaliště: ne
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ano
Břek u Velichovek, Lípa Františka Josefa I. a Lípa císařovny Alžběty (Sissi)
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
zámeček, lázeňský dům, kostel Proměnění Páně (Velichovky), smírčí kříž (Hustířany)
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 798,5 ha
Zemědělská půda celkem: 520,4 ha, což je 65,2% z celkové výměry obce
Orná půda: 401,7 ha, což je 77,2% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 23,7 ha, což je 4,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 8,2 ha, což je 1,6% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 86,8 ha, což je 16,7% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 191,4 ha, což je 24,0% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 8,9 ha, což je 1,1% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 16,4 ha, což je 2,1% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 61,4 ha, což je 7,7% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,67
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6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynofikace: ano
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 669
Počet obyvatel (31.12.2013): 745
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 85 (12,7%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 20,2%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 14,5%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 11,1%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 14,3%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 0,986
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 281
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 208
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 2,22
Vybavenost:
Základní škola: ano
Zdravotní středisko: ne (avšak existence Lázně Velichovky)
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ano
Index rekreačního a turistického potenciálu: 5
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 4,16%
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Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 13,25%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 5,7%
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Velký Třebešov
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřiště
•
Hospoda
•
Hřbitov
•
Základní škola
•
Mateřská škola
•
Centrum estetické stomatologie
•
Pošta
•
Knihovna

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Velký Třebešov
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 314,0 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 327
2
Hustota obyvatel: 104 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec Velký Třebešov leží na hlavním tahu mezi Hradcem Králové a Náchodem asi dva
kilometry od České Skalice, rodiště Boženy Němcové a 8km severovýchodně od města Jaroměř.
Velký Třebešov v dnešní podobě představuje dvě sloučené části (obce) Velký a Malý Třebešov, s
rozdílným charakterem zástavby.

Historie
Velký Třebešov je středověkého původu, první zmínka je z roku 1355, kde byl kostel sv.
Štěpána farním v děkanátě dobrušském. Ve Velkém i Malém Třebešově bylo panské sídlo, stály zde
tvrze. Tvrze postupně zanikly, parcelací pozemků vznikla další stavební místa a zástavba se
rozšiřovala, došlo k propojení dříve samostatných částí. Po roce 1917 Malý Třebešov zanikl. Ves
patřila ve 14. stol. Berkům z Dubé na Ryzemburce, kteří ji prodali klášteru augustiniánskému v
Jaroměři roku 1404 koupil jaroměřský klášter některé dvory a lány v Doubravici a Třebešově. V roce
1437 zastavil král Zikmund statky bývalého kláštera v Jaroměři Jiříkovi z Chvalkovic (Malý Třebešov).
Roku 1560 byly koupí oba Třebešovy připojeny ke zboží ryzemburskému, roku 1613 pak k Náchodu.
Historie obou Třebešovů je spojena s historií jejich tvrzí a šlechtických držitelů.
Tvrze: Ves Malý Třebešov se poprvé připomíná v r. 1355. Tvrz zde byla vybudována v 16.
stol., kdy ves patřila Bavorovi Chvalkovskému z Hustířan. V roce 1611 získal Velký i Malý Třebešov
Marvart Stranovský ze Sovojovic. O dva roky později koupil oba statky majitel náchodského panství
Albrecht Václav Smiřický ze Smiřic. V kupní smlouvě byla popsána tvrz v Malém Třebešově jako
kamenné panské sídlo o dvou patrech. Při konfiskaci náchodského velkostatku po druhé světové
válce převzal malotřebešovský dvůr i s někdejší tvrzi Státní statek v České Skalici. V prostorné
dvoupatrové budově zdobené znakem Schaumburg - Lippe však málokdo tuší někdejší starou tvrz.
Tvrz ve Velkém Třebešově vznikla asi až v polovině 16. stol., kdy tu sídlil Jan Chvalkovický.
Po připojení k náchodskému panství tvrz sloužila jako hospodářská budova dvora. Roku 1827 byl dvůr
zrušen a tvrz byla změněna na hostinec. Dnes je budova bývalé tvrze soukromým obytným domem
čp. 1. Je to obdélníková přizemní budova, kde v interiéru jsou dosud zachovány valené klenuté sklepy
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a v přízemí křížové a valené klenby. Samostatný mléčný sklep, který patřil k tvrzi, byl v r. 1968
přestavěn na rodinný domek čp. 45.

Pamětihodnosti
• Kostel sv. Štěpána

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Velký Třebešov

Územní podmínky

Vyváženost

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

2c

-

+

+

H, S

Z

Kartogram
Z

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ano
Výpis ložisek nerostů - ložiska výhradní plocha:
Miskolezy-Velký Třebešov (3 lokality) – cihlářská surovina (surovina) – dřívější povrchová
(způsob těžby) – STAMP, s.r.o., Náchod (organizace)
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
Výpis chráněných ložiskových území:
Velký Třebešov I. – cihlářská surovina (surovina) – STAMP, s.r.o., Náchod (organizace)
Velký Třebešov II. – cihlářská surovina (surovina) – STAMP, s.r.o., Náchod (organizace)
Velký Třebešov III. – cihlářská surovina (surovina) – STAMP, s.r.o., Náchod (organizace)
Velký Třebešov IV. – cihlářská surovina (surovina) – STAMP, s.r.o., Náchod (organizace)
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
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Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ano
Výroba plastových obalů (název OKEČ) – NOVOPOL, a.s., Velký Třebešov (provozovna) – únik
do ovzduší (typ emise) – styren (látka) – za rok 2007
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ano
Výpis ekologických zátěží:
skládka Bakov; skládka Velký Třebešov
Odkaliště: ne
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
Kostel sv. Štěpána
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 314,0 ha
Zemědělská půda celkem: 239,7 ha, což je 76,3% z celkové výměry obce
Orná půda: 160,3 ha, což je 66,9% z celkové výměry zemědělské půdy
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Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 11,9 ha, což je 5,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 4,1 ha, což je 1,7% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 63,4 ha, což je 26,4% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 22,9 ha, což je 7,3% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 7,2 ha, což je 2,3% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 8,7 ha, což je 2,8% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 35,5 ha, což je 11,3% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,54
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ano
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano
Kanalizace: ano
Plynofikace: ano
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 324
Počet obyvatel (31.12.2013): 339
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 8 (2,5%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 14,8%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 19,3%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 13,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 13,3%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 0,689
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ, územní plány obcí)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 133
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 96
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 3,57
Vybavenost:
Základní škola: ano
Zdravotní středisko: ne (pouze centrum estetické stomatologie)
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
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Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 4
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 5,09%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 6,62%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 3,3%
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Vlkov
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřiště
•
Obchod
•
Pohostinství
•
Hřbitov
•
Knihovna

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Vlkov
Počet částí obce: 1
Počet katastrálních území: 1
Výměra obce: 525,9 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 399
2
Hustota obyvatel: 76 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec se nachází přibližně 5 km jihozápadně od města Jaroměř.

Historie
Katastr obce Vlkova patří k významným archeologickým lokalitám, známým už více jak 100
let. V letech 1890 - 1891 na polích v trati V Lískách se přišlo na významnou lokalitu pravěkého
pohřebiště a sídliště. Sídliště Vlkov leželo při obchodní cestě z Hradce Králové do Plesu (Josefova) Jaroměře - Náchoda. Lokalita byla nepřetržitě a souvisle osídlena, i když s různou intenzitou.
Vesnice Vlkov vznikla asi ve 12. - 13. století na návrší v lese Rasošky na levém břehu řeky
Labe v době tzv. velké kolonizace, tj. osídlování lesů, přeměny lesní půdy, kdy povolaní kolonisté lesy
žďářili (vypalovali), mýtili, klučili a přeměňovali na zemědělskou půdu, pastviny a pole. Na nových
pozemcích zakládali nová města a vesnice. První písemná zmínka o někdejší vsi Vlkovy je v poněkud
pochybné listině z 6. února 1228, resp. z roku 1229, v níž český král Přemysl Otakar I. (1197-1230)
schvaluje a rozmnožuje majetek a práva kláštera v Opatovicích nad Labem na Pardubicku.
V roce 1848 nastala významná změna, naše obec „Wlkowá” (Vlkov) se na prahu novověku a
kapitalismu stala samostatnou obcí. Nebyla už podřízena smiřické vrchnosti, resp. už nepodléhala
majiteli panství, císařské komoře, která smiřické panství odkoupila už v roce 1780, ale byla
samostatnou obcí v čele s voleným starostou a radními obecního zastupitelstva.
Pamětihodnosti
• Venkovská usedlost (polygonální stodola)
• Krucifix v lukách
• Měřický bod
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Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Vlkov

Územní podmínky

Vyváženost

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

3a

+

-

-

Z

H, S

Kartogram
H, S

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ano
Výpis ložisek nerostů – ložiska výhradní plocha:
Vlkov – štěrkopísky (surovina) – dřívější povrchová (způsob těžby) - RASTRA AG-CZ a.s.
(organizace)
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ano
Výpis chráněných ložiskových území:
Vlkov u Jaroměře – štěrkopísky (surovina) – RASTRA AG-CZ a.s. (organizace)
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ano
Výpis sesuvných území:
sesuv Vlkov – potenciální (stupeň aktivity) – 1981 (rok aktualizace) – 1963 (rok pořízení záznamu)
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ne
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ne
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ne
Odkaliště: ne
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
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Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
Významné krajinné prvky registrované: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
Venkovská usedlost (polygonální stodola), kříž
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 525,9 ha
Zemědělská půda celkem: 484,1 ha, což je 92,0% z celkové výměry obce
Orná půda: 379,4 ha, což je 78,4% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 11,4 ha, což je 2,4% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 3,6 ha, což je 0,8% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 89,6 ha, což je 18,5% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 5,6 ha, což je 1,1% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 7,4 ha, což je 1,4% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 10,3 ha, což je 2,0% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 18,6 ha, což je 3,5% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,29
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: dobrá
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano
Kanalizace: ne
Plynofikace: ano
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
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Počet obyvatel (2000): 343
Počet obyvatel (31.12.2013): 382
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 49 (14,3%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 14,6%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 18,6%
Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 20,7%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 16,3%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 0,876
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 142
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 115
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 2,51
Vybavenost:
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ne
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ne
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 3
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 0,40%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 8,76%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (SLDB 2011): 7,0%
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Zaloňov
Vybavenost obce
•
Požární zbrojnice
•
Hřiště
•
Pohostinství
•
Hřbitov
•
Knihovna

Základní informace
(Zdroj: Český statistický úřad)
Název obce: Zaloňov
Počet částí obce: 4 (Zaloňov, Horní Dolce, Rtyně, Vestec)
Počet katastrálních území: 4 (Zaloňov, Horní Dolce, Rtyně, Vestec u Jaroměře)
Výměra obce: 931,8 ha
Počet obyvatel (31.12.2015): 449
2
Hustota obyvatel: 48 obyv/km
Typ: Obec
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jaroměř

Charakteristika
Obec leží v nadmořské výšce 248 m.n.m. asi 5 km severozápadně od centra Jaroměře.
Obec se geograficky a turisticky řadí do Kladského pomezí. Zaloňov se dále dělí na čtyři části: Horní
Dolce, Rtyně, Vestec u Hořenic a Zaloňov. Celková katastrální plocha obce je 932 ha, z toho orná
půda zabírá osmdesát procent. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce.
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Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1361, kdy tamní vesnice ležela v tehdejším
Hradeckém kraji a spadala pod majetkovou správu opočenského hradu a kostela. Zanedlouho poté,
roku 1363, je poprvé zmíněn místní kostel sv. Petra a Pavla, který podléhal plebánii v Semonicích. Po
husitských válkách, zřejmě na přelomu 14. a 15. století, se ves Zaloňov, stala majetkovou součástí
majitelů tvrze v Žirči. Kvůli odbojné účasti jednoho člena rodu ve stavovském povstání byl celý statek
Žireč konfiskován a 8.7.1622 postoupen Marii Magdaléně Trčkové z Lobkovic, současné
spolumajitelky opočenského panství, která o rok později (1623) obdržela i sousední konfiskovaná
panství Náchod a Nové Město nad Metují.
Pro účast jejího syna Adama Erdmana Trčky z Lípy v připravovaném spiknutí císařského
generála Albrechta z Valdštejna (oba zavražděni v únoru 1634 v Chebu), bylo toto žirečské zboží opět
konfiskováno a císařem Ferdinandem III. následně darováno v letech 1635 - 1636 jezuitskému řádu,
konkrétně jezuitské koleji u sv. Anny ve Vídni, která tento majetek vlastnila až do svého zrušení v roce
1773. Od poloviny 17. století se již vesnice Zaloňov označovala německým názvem Salmov nebo
Salnay, když došlo k jejímu postupnému poněmčení. Po zrušení jezuitského řádu bylo žirečské zboží
prodáno nadačnímu fondu, od něhož ho r. 1828 koupil statkář Martin Wagner. Po zrušení poddanství
v září 1848 a vydání prozatimního obecního zřízení v březnu 1849 a následně provedené
územněsprávní reformě se původní poddanská ves Zaloňov stala samostatnou svobodnou obcí s
vlastním obecním úřadem. Kolem roku 1930 zde žilo přibližně 85 procent obyvatel německé
národnosti. Z toho důvodu byl Zaloňov vyjmut ze správy Československa a v říjnu 1938 přičleněn
spolu se sudetským německým územím pod správu Německé říše, administrativně pod trutnovský
soud. V rámci další územněsprávní reorganizace, s platností od 1.7.1960, se Zaloňov stal součástí
dnešního okresu Náchod. Zároveň byly pod jeho správu začleněny okolní obce, dosud samostatné
MNV Rtyně a Vestec, a dále osada Horní Dolce, jež byla předtím místní částí města Jaroměře.
Nejstarší zpráva o farním kostelu sv. Petra a Pavla pochází z roku 1363. Za husitských válek
byl zcela zničen. Znovu byl vystavěn jezuity v r. 1725. V r. 1785 zde byla zřízena fara, do jejíhož
obvodu náležely obce Horní Dolce, Kašov, Rtyně a Vestec. Barokní kostel byl r. 1893 zbořen a na
jeho místě byl v letech 1898-1900 vystavěn nový chrám v pseudogotickém slohu (projekt od
jaroměřského architekta Čermáka). Místní části Rtyně a Vestec se poprvé připomínají k r. 1387. Jejich
historický vývoj byl obdobný. Poddanská ves Rtyně, nazývaná v pramenech Hertin nebo Ertin, byla v
16. a 17. století majetkovou součástí panství Smiřice, po jeho majetkovém „rozdělení“ součástí dílu
Hoříněvěs. Poddanská ves Vestec, též zvaná Veslec nebo Vesce, byla zase v držení různých
drobných vlastníků poplužního dvora. V období pobělohorských konfiskacích se dostala do majetku
jezuitského řádu u sv. Klementa v Praze, který ji koncem 17. století přenechal jezuitským majitelům
panství Žireč. Na počátku třicátých let 19. století měly tyto vesnice 41 domů a 228 obyvatel, resp. 35
domů a 242 obyvatel. Po r. 1850 se staly samostatnými obcemi s vlastním úřadem a spadaly do
soudního okresu Jaroměř. Počet domů a obyvatelstva zůstal přibližně stejný
(s mírným poklesem jako u Zaloňova), zatímco Rtyně byla vesměs českou obcí, ve Vestci žilo
přibližně 80 procent populace německé národnosti.
Horní Dolce a současně i Dolní Dolce se poprvé oficiálně připomínají až k roku 1790, kdy se
jako hospodářský objekt (mlýn) staly územní a majetkovou součástí města Jaroměře.
Pamětihodnosti
• Pomník obětem 2. světové války
• kostel svatého Petra a Pavla
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Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
(Zpracováno v souladu s požadavky § 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.)

Obec Zaloňov

Územní podmínky

Vyváženost

Kategorie zařazení obce

Z

H

S

Dobrý stav

Špatný stav

3a

+

-

-

Z

H, S

Kartogram
H, S

1. Horninové prostředí a geologie
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba)
Výskyt ložisek nerostů: ne
Výskyt dobývacích prostorů: ne
Výskyt chráněných ložiskových území: ne
Výskyt starých důlních děl: ne
Výskyt poddolovaných území: ne
Výskyt sesuvných území: ne
2. Vodní režim
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM)
Zastavěné území v záplavovém území Q100: ne
Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území: ne
Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: ano
Výskyt ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodní minerální vody: ano
Výskyt chráněných oblastí přirozené akumulace vod: ano
Zařazení mezi zranitelné oblasti: ano
3. Hygiena životního prostředí
(Různé zdroje dat)
Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům
pro ochranu zdraví: ano
(Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)
Silnice I. třídy jako zdroj znečištění ovzduší v zastavěném území: ne
(Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad)
Stacionární zdroj znečištění ovzduší: ne
(Zdroj: mapový server Cenia, www.cenia.cz)
Výskyt ekologických zátěží: ne
Odkaliště: ne
4. Ochrana přírody, krajiny a památek
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny)
Ochrana přírody:
Chráněná krajinná oblast: ne
Zastavěné území v I. zóně CHKO: ne
NATURA 2000 - evropsky významná lokalita: ne
NATURA 2000 - ptačí oblast: ne
Národní přírodní rezervace: ne
Přírodní rezervace: ne
Přírodní památka: ne
Památný strom (jedná se o výčet druhů nikoliv počet): ne
Ochrana krajiny:
Krajinná památková zóna: ne
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Významné krajinné prvky registrované: ne
Ochrana památek:
Archeologické naleziště: ano
Památka UNESCO: ne
Městská památková rezervace: ne
Vesnická památková rezervace: ne
Vesnická památková zóna: ne
Nemovité kulturní památky: ano
Výpis nemovitých kulturních památek:
Památník obětem II.světové války (Horní Dolce)
Národní kulturní památky: ne
5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Zdroj: ČSÚ)
Bilance ploch podle ČSÚ:
Celková výměra: 931,8 ha
Zemědělská půda celkem: 787,2 ha, což je 84,5% z celkové výměry obce
Orná půda: 738,6 ha, což je 93,8% z celkové výměry zemědělské půdy
Chmelnice 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Vinice: 0 ha, což je 0,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Zahrady: 23,6 ha, což je 3,0% z celkové výměry zemědělské půdy
Ovocné sady: 4,9 ha, což je 0,6% z celkové výměry zemědělské půdy
Trvalé travní porosty: 20,1 ha, což je 2,6% z celkové výměry zemědělské půdy
Lesní půda: 79,5 ha, což je 8,5% z celkové výměry obce
Vodní plochy: 8,0 ha, což je 0,9% z celkové výměry obce
Zastavěné plochy: 14,4 ha, což je 1,5% z celkové výměry obce
Ostatní plochy 42,8 ha, což je 4,6% z celkové výměry obce
Ekologická stabilita:
Koeficient ekologické stability: 0,17
6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura
(Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady)
Dopravní infrastruktura:
Napojení na silnici I. třídy: ne
Železniční stanice či zastávka: ne
Městská hromadná doprava: ne
Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná
Technická infrastruktura:
Vodovod: ano
Kanalizace: ano (pouze v lokálních částech, v části Horní Dolce chybí zcela)
Plynofikace: ne
Skládka: ne
Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu: ne
7. Sociodemografické podmínky
(Zdroj: Český statistický úřad)
Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel (2000): 394
Počet obyvatel (31.12.2013): 448
Rozdíl mezi lety 2010 a 2000: 44 (11,2%)
Věková struktura obyvatelstva:
Děti do věku 14 let (1.1.2000): 17,3%
Děti do věku 14 let (31.12.2009): 17,1%
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Senioři ve věku 65 let a starší (1.1.2000): 13,2%
Senioři ve věku 65 let a starší (31.12.2009): 13,5%
Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: 0,789
8. Bydlení
(Zdroj: ČSÚ)
Trvale obydlené byty:
Počet trvale obydlených bytů (SLDB 2011): 151
Počet trvale obydlených domů (SLDB 2011): 114
Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 2,23
Vybavenost:
Základní škola: ne
Zdravotní středisko: ne
9. Rekreace a cestovní ruch
(Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady)
Rekreační a turistický potenciál:
Architektonická stavba nebo soubor: ano
Historicky významná stavba nebo soubor: ano
Významná stavební dominanta: ano
Urbanistická hodnota: ano
Významný vyhlídkový bod: ano
Místo významné události: ne
Index rekreačního a turistického potenciálu: 5
(Suma jednotlivých výše uvedených složek)
10. Hospodářské podmínky
(Zdroj: ČSÚ)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo:
Míra nezaměstnanosti k 31.12.2015: 6,69%
Podíl ekonomicky aktivních v priméru (SLDB 2001): 27,43%
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 3,0%
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4. PŘEHLED JEVŮ ÚAP
1

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ

Zastavěná území obcí jsou převzata z územně plánovacích dokumentací. Zastavěná
území jsou aktualizována. Vymezují se územním plánem. Vymezeno dle vyhlášky č.
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 11.

2

PLOCHY VÝROBY

Plochy výroby jsou interpretovány z územně plánovacích dokumentací a dle
pochozích průzkumů. Vymezeno dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, § 11.

3

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Plochy občanského vybavení jsou interpretovány z územně plánovacích dokumentací
a dle pochozích průzkumů. Vymezeno dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, § 6.

4

PLOCHY K OBNOVĚ NEBO OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ ZNEHODNOCENÉHO
ÚZEMÍ

Plochy byly vymezeny. Vymezují se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, § 3 a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu.

5

PAMÁTKOVÁ REZERVACE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Městská památková rezervace Josefov, včetně ochranného pásma je vymezena v
lokalitě Josefov, vyhlášeno 1971. Vymezeno dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, vyhlašuje vláda ČR nařízením, rozhodnutí o ochranném pásmu vydává příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností.

6

PAMÁTKOVÁ ZÓNA, VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

V řešeném území se vyskytují následující památkové zóny:
- městská památková zóna Jaroměř, včetně ochranného pásma MPZ
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KRAJINNÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA
7

V řešeném území se jev nevyskytuje.

8

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY, VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Nemovité kulturní památky ORP:
Jaroměř
Městské divadlo, vila městská knihovna, základní škola na ostrově, nemocnice –
poliklinika, měšťanský dům (10x), děkanství, kostel sv. Mikuláše, židovská škola, základní
škola Boženy Němcové, vila továrníka Polického, gymnázium, kostel sv. Jakuba, kaple sv.
Anny, sbor Husův Církve československé husitské, socha sv. Jana Nepomuckého, městské
muzeum (Wenkeův dům), meteorologický sloup, Lužická boží muka, silniční most s kaplí
Panny Marie, sousoší P. Marie, parní staniční vodárna, Boučkovo loutkové divadlo, vila
Etrichova, Tyršův silniční most
Josefov
Vodní mlýn, vojenská nemocnice, kasárna – vojenský stavební úřad, kasárna –
důstojnický pavilon (rotmistrovský), kostel Nanebevzetí Páně, městský dům (14x), kasárna –
zásobovací úřad, kasárna – důstojnický pavilon tzv. Starý, kasárna – velitelství, kasárna
jezdecká (dělostřelecká), kasárna dvojitá Turecká, jízdárna
Vlkov
- venkovská usedlost (polygonální stodola), kříž
Chvalkovice
- zámek, fara
Velichovky
- kostel Proměnění Páně
Horní Dolce
- památník obětem II. světové války
Hustířany
- smírčí kříž
Vestec
- zvonice
Heřmanice
− kostel sv. Maří Magdaleny, smírčí kříž
Rasošky
- vojenský hřbitov
Starý Ples
- kaple sv. Huberta
Jasenná
- Pamětní kámen Smiřických
Zvole
- kostel sv. Justa, hl. oltář sv. Justa a varhany
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Čáslavky
- pomník Svatopluka Čecha
Svinišťany
- socha sv. Rozálie, pomník Dr. F. Smetany
Velký Třebešov
- kostel sv. Štěpána
Miskolezy
- socha sv. Jiljí, smírčí kříž
Chvalkovice
- socha sv. Linharta, socha sv. Jana Nepomuckého, silniční most, socha Immaculata, kostel
sv. Jiljí, smírčí kříž, socha sv. Vincence, krucifix
Velká Bukovina
- židovský hřbitov, usedlost, socha Panny Marie
Hořenice
- tvrz
Velichovky
- zámeček, lázeňský dům

9

NEMOVITÁ NÁRODNÍ
OCHRANNÉHO PÁSMA

KULTURNÍ

PAMÁTKKA

,

SOUBOR,

VČETNĚ

Nemovitá národní kulturní památka Hospitál Kuks. Vymezuje se dle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

10

PAMÁTKA UNESCO

Památka UNESCO není v území zastoupena. Vymezuje se podle Úmluvy o ochraně
světového kulturního a přírodního dědictví.

11

URBANISTICKÉ HODNOTY

Urbanistické hodnoty jsou vymezeny na základě terénního průzkumu území. Jsou
vymezena významnější a plošně souvislá urbanizační jádra v historickém kontextu rozvoje
sídelní struktury ORP. Dále jsou vymezeny charakteristické veřejné prostory – návsi a
náměstí.
Jako urbanistické hodnoty jsou vymezeny:
- charakteristické veřejné prostory v sídlech
- významné nebo charakteristické urbanistické uspořádání struktury sídel
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12

REGION LIDOVÉ ARCHITEKTURY

Jako region lidové architektury nebylo území vyhodnoceno.

13

HISTORICKY VÝZNAMNÁ STAVBA NEBO SOUBOR

Jako historicky významné stavby a soubory byly vymezeny následující:
Jaroměř
- kostel sv. Jakuba s prostorem náměstí
- kostel sv. Mikuláše, farnost a soubor náměstí Jaroměř
- škola Na ostrově, divadlo, most k nám. ČSA, budova pošty, spořitelna nám. ČSA
- průmyslová architektura Kostelní, most Komenského, vila Sladovna
- nároží Národního domu Národní ulice, Wenkeův dům
- modlitebna Jaroměř ulice Otakara Španiela, knihovna ulice V. Probošta
- viadukty dráhy, vodojem
- gymnázium
- areál nemocnice
- nádraží , výtopna ČD
- kaple Na Klouzkově
- vila ulice ulice Otakara Španiela (MŠ), vila ulice Otakara Španiela
- areál školy ulice Studničkova, dům ulice Studničkova
- SOKOLovna s areálem
- vily, ulice Orlická, Jiráskova, B. Němcové
- průmyslová architektura, Průmyslová
- hřbitov
Josefov
- objekt u Labe ulice Rudé armády
- objekty Malý Josefov
- opevnění Josefov, kostel Josefov, objekty Masarykovo náměstí
- bytové domy ulice Rudé armády
Jezbiny
- kostel nad Jezbinami
- hřbitov
Semonice
- areál kostela se hřbitovem
- nový hřbitov
Velichovky
- areál kostela se hřbitovem Velichovky, křížek
- zástavba U staré školy, Pod kostelem
- zámeček
Hustířany
- křížek Kamenice
Zaloňov
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- kostel a křížek Zaloňov
- bývalá škola
- křížek k Vestci
Heřmanice
- kostel Heřmanice
- průmyslová stavba
- křížek Brod a Slotov
Hořenice
- tvrz
Dolany
- kaple Dolany
- statek Dolany, průjezdná stodola
- křížek Dolany
Čáslavky
- křížek
Běluň
- křížek
Krabčice
- křížek
- mlýn, statek Krabčice
Sebuč
- křížek
Svinišťany
- křížek
Chvalkovice
- kaplička malá Bukovina
- židovský hřbitov
- kaple Bokouš
- křížek Výhled
- křížek Kopaniny
- hřbitov s kaplí Chvalkovice
- kostel Chvalkovice
- zámek Chvalkovice
- průmyslová architektura Chvalkovice
- kaplička Miskolezy
- Hartmann Rico průmyslová architektura
- křížek Chvalkovice
Velký Třebešov
- kostel
Rychnovek
- kostel, fara, hřbitov, škola
Vlkov
- kaplička
Rasošky
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- kaplička
Jasenná
- kostel, škola
Šestajovice
- hřbitov, kaple
Roztoky
- křížek

14

ARCHITEKTONICKY CENNÁ STAVBA

Jako architektonicky cenné stavby v území jsou vymezeny historicky významné
architektonické solitery a soubory a ostatní stavby, které vytvářejí charakteristickou „figuru“
daného sídla.

15

VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ DOMINANTA

Jako významné stavební dominanty byly vymezeny stavby dominantní v sídlech, v
krajině a stavby hospodářské nebo technické infrastruktury.
Jaroměř
- kostel sv. Jakuba
- kostel sv. Mikuláše
- Mariánský sloup na náměstí
- škola Na ostrově
- divadlo
- kostel Josefov
- opevnění Josefov
- vodárenská věž Jaroměř
- škola Boženy Němcové
- gymnázium Jaroměř
- průmyslová architektura Tanex, komín
- průmyslová architektura Kostelní, komín
- kostel nad Jezbinami
- kostel Semonice
- operátor Polcovský dvůr
- prachárny
- Kopeček Starý Ples
- obytný objekt Studničkova
Velichovky
- objekt lázní
- kostel
Heřmanice
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- kostel
- operátor (Brod)
- průmyslová architektura
Zaloňov
- vodojem
Rasošky
- vodojem
Jasenná
- kostel
- vodojem 2x
Chvalkovice
- zámek Chvalkovice
- kostel Chvalkovice
- průmyslová architektura Chvalkovice
Velký Třebešov
- kostel
Rychnovek
- kostel Zvole (Bunkule) se školou
Hořenice
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ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY

Území jsou převzata od poskytovatele NPÚ. Jsou limitem v území. Mezi území s
archeologickými nálezy patří vymezené oblasti, ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.
Území s archeologickými nálezy je území, o kterém je známo, že obsahuje movité či
nemovité archeologické památky. Nicméně většina archeologických nálezů se nalézá v zemi a
tak většinou nelze přesně vymezit pozitivní a negativní plochy. Proto se za území s
archeologickými nálezy považuje celé území České republiky. Mimo to jsou vyznačena místa,
která jsou archeologicky prozkoumaná nebo se na nich provádí archeologický výzkum.
V řešeném území nejsou vymezeny prostory s archeologickými nálezy.
Dle státního archeologického seznamu ČR jsou vymezena území s archeologickými nálezy
(UAN) s následujícími kategoriemi:
UAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem
archeologických nálezů;
UAN II – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů,
ale určité indicie mu nasvědčují; pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100%;
UAN III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch. nálezů
a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo
jinak využito člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických
nálezů;
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UAN IV – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu arch. nálezů – veškerá vytěžená
území – lomy, cihelny, pískovny apod.
Některá UAN I jsou obklopena UAN II, jež nemají Pořadové číslo SAS ČR a k nimž se
vztahuje popisová informace území, které obklopují. UAN III též nemá Pořadové číslo
SAS ČR a zaujímá celý zbývající prostor mezi územími UAN I, UAN II a UAN IV.
Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost
vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. To
znamená, že je nutné v prostoru UAN I, UAN II i UAN III respektovat § 22 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy
stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při nichž může být objeven archeologický
nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR
a umožnit jemu, nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům, provést
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
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OBLAST KRAJINNÉHO RÁZU A JEJÍ CHARAKTERISTIKA

Krajinný ráz (§ 12)- přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Ačkoliv je ochrana estetických a přírodních hodnot krajiny zakotvena v zákoně o
ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v úplném znění (Úplné znění vyhlášeno zákonem
č. 460/2004 Sb.), lze obtížně exaktně krajinný ráz posuzovat, jeho vnímání je částečně
založeno na senzitivním vnímání posuzovatele.
Oblast krajinného rázu je krajinný celek specificky se odlišující od okolních, s
podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, s podobným souborem typických
základních znaků.
Na území Královéhradeckého kraje lze nalézt 12 oblastí krajinného rázu, které se od sebe
odlišují svými specifickými znaky (charakteristikami krajinného rázu) a které tvoří základní
jednotku prostorové a charakterové diferenciace krajiny. ORP Jaroměř lze dle tohoto
rozdělení spadá do oblasti Opočensko.
Opočensko je tvořeno krajinou zemědělskou a lesozemědělskou. Jaroměř je charakterizovaná
jako krajina urbanizovaná. Z hlediska urbanizace se zde nacházejí převážně menší města. U
některých vesnic můžeme nalézt poměrně dochované plužiny polí, které spoluvytvářejí
harmonické měřítko v krajině.
Z hlediska využití jde z hlediska celého správního území ORP Jaroměř jednak o krajinu
aglomerizovanou - antropogenní, jednak o krajinu zemědělskou (okrajově s lesnickým
využitím) – rovněž člověkem přeměněnou. Některé enklávy v krajině je možno
charakterizovat jako harmonicky vyvážené území s rozptýlenou zelení a břehovými porosty
podél vodních ploch. Zvláště chráněná území přírody, prvky ÚSES a VKP, tedy plochy lesů,
zejména lesů ve vyšších polohách pahorkatin až vrchovin a ve snížených polohách především
břehové porosty v okolí vodních ploch a vodotečí náležejí do krajiny relativně přírodní.
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Dle typologie přírodní krajiny je řešené území součástí: krajiny vrchovin Hercynika,
krajiny plošin a pahorkatin (především jižní část ORP), krajiny rovin (centrální část území),
krajiny širokých říčních niv (pás podél vodních toků – Labe, Úpy, Metuje – v pásu od Smiřic
po Jaroměř a po Českou Skalici), krajiny rozřezaných tabulí (zasahuje od severu a od
severozápadu).
Vzhledem k tomu, že dosud nebyla pro daný prostor zpracována studie podrobnějšího
členění na oblasti a místa krajinného rázu, překládáme v rámci ÚAP pouze návrh na členění
ORP Jaroměř: na následující oblasti krajinného rázu:
Vymezení oblastí:
A. Široká údolí Labe, Metuje a Úpy
B. Křídová tabule v krkonošském podhůří
C. Plošiny a pahorkatiny východočeského Polabí
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MÍSTO KRAJINNÉHO RÁZU A JEHO CHARAKTERISTIKA

Místo krajinného rázu je část krajiny relativně homogenní z hlediska přírodních,
kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které
odlišují místo krajinného rázu od jiných míst. Jde o místo pohledově spojité z většiny
pozorovacích stanovišť nebo území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti,
většinou jej lze jednoznačně vymezit. Terénní horizonty (konvexní krajinné linie) oddělují
tato specifická území z pohledového i morfologického hlediska.
Některá území harmonicky vyváženého venkovského území s rozptýlenou zelení a
břehovými porosty je možno vymezit jako specifická místa krajinného rázu (viz výkres
hodnot).
V území bylo možno rozlišit několik uzavřených, specifických míst krajinného rázu (viz
grafická část):
- Stará Metuje
- údolí Úpy
- lázně Velichovky a jejich krajinné zázemí
- údolí Labe (Kuks – Heřmanice – Jaroměřský rybník)
- údolí Běluňky
- Žďár – Kopaniny – Dolní Žlíbek
- Valovický potok (Větrník – Velký Třebešov)
- Josefovský park s hradbami
- Hustířany
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MÍSTO VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI

Jako místa významné události byly vymezeny následující:
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Jaroměř
1420 - císař Zikmund při tažení z Vratislavi do Prahy procházel se svým vojskem Jaroměří
1620 - Zimní král Fridrich Falcký opustil Čechy po bitvě na Bílé hoře přes Jaroměř
1744 - pruský král Fridrich s vojskem procházel Jaroměří
1766 - poprvé císař Josef II. projel Jaroměří při obhlídce českého pohraničí, poté navštívil
Jaroměř a především Ples ještě osmkrát
1813 - ruský car Alexandr I. a pruský král Fridrich Vilém II. s vojském projížděli Jaroměří.
1836 - rakouský císař Ferdinand V. navštívil Jaroměř a prohlédl si řetězový most
1892 - Antonín Dvořák při turné před odjezdem do Ameriky vystoupil v Jaroměři s klavírním
koncertem
1926 - prezident republiky T. G. Masaryk přijel z Velichovek do Josefova a pak do Jaroměře,
kde navštívil hospodářskou výstavu
1936-1946 - spisovatel Jaroslav Žák působil jako profesor na jaroměřském gymnáziu
1946 - prezident republiky Eduard Beneš se stavil v Jaroměři při cestě z oslavy bratří Čapků v
Malých Svatoňovicích
1946 - ministr zahraničí Jan Masaryk dvakrát přiletěl na josefovské letiště, aby odtud cestoval
dál
1990 - prezident republiky Václav Havel se zastavil v Jaroměři, setkal se pouze s občany na
jaroměřském náměstí
Ples, Josefov
- císař Josef II.
1838-1839 - spisovatelka Božena Němcová žila s manželem v Josefově
Velichovky
- prezident T. G. Masaryk
- generál Schörner
Významní rodáci
Otakar Španiel (1881 Jaroměř - 1955 Praha) - sochař a medailér, tvůrce prvních
československých mincí, profesor a rektor Akademie výtvarných umění v Praze.
Josef Šíma (1891 Jaroměř - 1971 Paříž) - evropsky proslulý malíř.
Josef Wagner (1901 - 1957 Havlíčkův Brod) - sochař, profesor Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze).
Antonín Hampl (1874 Jaroměř - 1942 Berlín) - předseda Československé sociálně
demokratické strany dělnické, ministr vlády.
PhDr. František Černý, DrSc. (1926 Jaroměř) - historik a teatrolog, profesor a děkan
Filozofické fakulty UK v Praze.
RNDr. Zdeněk Veselovský, CSc. (1928 Jaroměř) - zoolog a spisovatel, ředitel ZOO v Praze.
PhDr. Vladimír Wolf (1942 Jaroměř) - historik, docent Pedagogické fakulty Vysoké školy
pedagogické v Hradci Králové.
K významným osobnostem jaroměřska patří také Albrecht z Valdštejna, který se
narodil na hořenické tvrzi a Matyáš Braun, který se do Jaroměře přiženil. Jeho spolupráce s
hrabětem Šporkem v Kuksu je notoricky známa.
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VÝZNAMNÝ VYHLÍDKOVÝ BOD

Jako významné vyhlídkové body byly vymezeny následující:
Miskolezy, Malá Bukovina, Jasenná, Jezbiny, Josefov, Sebuč, Šestajovice, Zaloňov,
Zvole.
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ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Ze zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění vyplývá
význam a postavení územního systému ekologické stability (ÚSES). Územní systém
ekologické stability (ÚSES) krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES je
tvořen biocentry a biokoridory a je postupně navrhován ve třech navzájem provázaných
hierarchických úrovních - nadregionální, regionální a lokální (místní). Ochrana ÚSES je dle
ustanovení § 4 výše uvedeného zákona povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků
tvořících jeho základ. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obec i stát. Plány lokálních ÚSES byly zpracovány v rámci územních plánů
jednotlivých obcí. Systém ÚSES vytváří hierarchickou skladbou dobré podmínky pro další
rozvoj území.
Plány lokálních ÚSES byly zpracovány v rámci územních plánů jednotlivých obcí v
letech 1993 – 1996:
Lokální ÚSES pro území Jaroměřsko – Českoskalicko zpracoval Agroprojekt Pardubice.
Pro další část území (z řešeného území obce Velký Třebešov) zpracoval ÚSES RK SMS
Hradec Králové ve spolupráci s Lesprojektem Hradec Králové. Pro území Lázní Velichovky
zpracovala lokální ÚSES firma Agroprojekce Litomyšl, s.r.o..
Regionální ÚSES (Územně – technický podklad (ÚTP) NR - R ÚSES ČR, dle zadání
MMR ČR zpracovala Společnost pro životní prostředí Brno, s.r.o., 1996) je závazný pro ZÚR
(v minulosti ÚPN VÚC). Pro ÚPN obce je závazná úroveň lokální, která by však měla
vycházet z úrovně regionální a nadregionální.
Jakožto podklad pro zpracování ÚP měst a obcí v ORP Jaroměř musí být N-R ÚSES, který je
součástí vydané ZÚR Královéhradeckého kraje. N-R ÚSES bude třeba dopracovat do lokální
podoby ÚSES na území celého kraje, tedy i v ORP Jaroměř.
Pro sjednocení lokálních ÚSES zpracovaných na základě N-R ÚSES vydaného v rámci ZÚR
by bylo vhodné zpracovat generel pro celé území ORP Jaroměř, který by zajistil návaznosti
mezi jednotlivými obcemi.
Pro sjednocení lokálních ÚSES zpracovaných na základě N-R ÚSES vydaného v rámci ZÚR
by bylo vhodné zpracovat generel pro celé území ORP Jaroměř, který by zajistil návaznosti
mezi jednotlivými obcemi.
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VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK REGISTROVANÝ, POKUD NENÍ VYJÁDŘEN
JINOU POLOŽKOU

Významné krajinné prvky registrované (VKPreg) byly v rámci ORP vyhlášeny
následující:
Významné krajinné prvky registrované (VKPreg) vymezené a vyhlášené na území ORP
Jaroměř jsou obsaženy v grafické dokumentaci ÚAP, jejich seznam uvádí následující tabulka:
Název
registrovaného VKP

Stráň u Brodu nad
Labem I.
Stráň u Brodu nad
Labem II.
Klofáčova stezka

Katastrální území

Jaroměřský hřbitov

Heřmanice, k.ú.
Brod nad Labem
Heřmanice, k.ú.
Brod nad Labem
k.ú. Josefov u
Jaroměře
k.ú. Jaroměř

Ovocný sad u
vojenského cvičiště

k.ú. Josefov u
Jaroměře

Prohlubeň

k.ú. Semonice

Zvolská stráň

k.ú. Rychnovek,
Zvole, Jaroměř

Písník

k.ú. Jaroměř

Bokouš

k.ú. Velká
Bukovina u
Chvalkovic
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Vyhlášen

Předmět ochrany

8.9.1993

skalní odkryv porostlý
dřevinami navazujícími na les
31.7.2007 výskyt vzácných druhů
živočichů a rostlin
12.4.1999 lipová alej na promenádě
15.9.2005 plocha porostlá cennými a
historickými dřevinami
20.3.2006 lesostepní společenstva, travnatá
společenstva, primární sukcesní
stádia a periodické tůně
3.11.1994 zachovalé slepé rameno Labe
s hodnotnými břehovými
porosty, refugium (ptactvo,
drobní obratlovci)
1992
přirozený odkryv profilu opuky
vytvořený řekou Úpou,
přirozená dubina, bohatá
vegetace
8.8.2000 písník s vodní plochou herpetologická lokalita
s výskytem s výskytem skokana
skřehotavého
21.9.1998 rozsáhlý původní jabloňový sad
obklopený lesem, květnaté
louky s bylinným porostem

VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ZE ZÁKONA, POKUD NENÍ VYJÁDŘEN
JINOU POLOŽKOU

Významnými krajinnými prvky ze zákona (ex lege) jsou dle § 3 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění jsou ekologicky nebo esteticky důležité části
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krajiny vzniklé spontánně nebo lidskou činností. Jsou to hlavně lesy, vodní toky, rybníky,
údolní nivy, parky, zahrady, důležité aleje, hřbitovy, remízy, lada apod.
V krajině správního území ORP je zastoupení těchto VKP relativně četné díky krajinné
mimolesní zeleni, a třem vodním tokům a jejich nivám.

24

PŘECHODNĚ CHRÁNĚNÁ PLOCHA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

25

NÁRODNÍ PARK VČETNĚ ZÓN A OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

26

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST, VČETNĚ ZÓN

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

27

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

28

PŘÍRODNÍ REZERVACE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Zvláště chráněným územím kategorie Přírodní rezervace je Šestajovická stráň.
Předmětem ochrany v území je smíšená dubohabřina na opukovém svahu s bohatým
bylinným podrostem, odpovídajícím přirozené skladbě lesního porostu. Lokalita je zároveň
biocentrem v málo zalesněné zemědělské krajině. Byla vyhlášena na rozloze 13,53 ha v k.ú.
Roztoky nad Metují a k.ú. Šestajovice, v ORP Jaroměř v roce 1994 (kód Ústředního seznamu
ochrany přírody – 1715).

29

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.
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30

PŘÍRODNÍ PARK

Jev se v řešeném území nevyskytuje.
31

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev obsahuje Přírodní památku Stará Metuje.
32

PAMÁTNÝ STROM VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Památné stromy (ve smyslu § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění) jsou vyhlašovány na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody.
V území ORP Jaroměř jsou vyhlášeny památné stromy, které jsou obsaženy v grafické
dokumentaci. Je vymezeno celkem 13 lokalit. Památné stromy (ve smyslu § 46 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) jsou vyhlašovány na základě
rozhodnutí orgánu ochrany přírody.
V území ORP Jaroměř jsou vyhlášeny tyto památné stromy:
číslo
dle
ÚSOP

Obec

4600

Jaroměř
(p. č. 1237)

Název

Dub letní
Fagus silvatica
Atropunicea
(buk lesní
červenolistý) a
Ginkgo biloba
(jinan
dvoulaločný)
Jinan
dvoulaločnýGinkgo biloba

Vyhlášení

Poznámky:

7.9.2005

V zahradě rodinného domu čp.
1865, poblíž frekventované
silnice, obvod kmene 390 cm

15.1.1998

V okrasné zahradě u rodinné
vily v intravilánu města,
západně od železniční stanice
Jaroměř; obvod kmene 495 cm,
300 cm

1488

Jaroměř
(p. č. 2607/7)

4763

Jaroměř
(p. č. 1816)

1492

Josefov u
Jaroměře
(p. č. 562)

Matoušova lípa

15.5.1997

4599

Josefov u
Jaroměře
(p. č. 770)

Platan
javorolistý

9.9.2005
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22.8.2006

V městské zástavbě, na
křižovatce Na Špici; dvoják 156 cm a 180 cm
Na dvoře čp. 217 v Mánesově
ulici, blízko komunikace na
Josefov, za tratí, výška 24 m,
obvod kmene 395 cm
U silnice, poblíž parkoviště
MÚ, obvod kmene 406 cm
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Josefov u
Jaroměře
(p. č. 136)

Tři lípy srdčité

2.11.2005

1484

Velichovky
(p. č. 150/15)

Břek u
Velichovek

1.2.2000

4766

Velichovky
(p. č. 28/1)

Lípa Františka
Josefa I. a Lípa
císařovny
Alžběty (Sissi)

22.8.2006

4670

1507

Roztoky nad
Metují
(p. č. 142)

Kavalírův dub

1489

Svinišťany
(p. č. 299/1)

Dub letní

1490

Svinišťany
(p. č. 299/1)

Dub letní

4984
105501

33

Malá Bukovina u
Chvalkovice
(p. č. 399/2)
Jaroměř
(p. č. 4156)

Buk převislý
Čtyři lípy
srdčité

V zahradě u rodinného domu
čp. 290; obvod kmenů: 292 cm,
184 cm, 371 cm
Západně od Velichovek, na
okraji cípovitého výběžku lesa,
výška 15 m, obvod kmene 260
cm
V obci, v blízkosti kostela a
hřbitova u pomníku z r. 1760;
první lípa vysazena r. 1848 na
počest nástupu Františka Josefa
I. na trůn, druhá vysazena r.
1898 jako vzpomínka na
zavraždění císařovny Alžběty;
obvod kmenů 275 cm, 357 cm

strom roste v louce při levém
břehu nové řeky Metuje asi 120
26.11.1981 m od silničního mostu státní
silnice, výška 31 m, obvod
kmene 415 cm
V údolní nivě Úpy, na poli
11.2.1998 jihovýchodně od Dolan, výška
20 m, obvod kmene 455 cm
V údolní nivě Úpy, na poli
11.2.1998 jihovýchodně od Dolan, výška
20 m, obvod kmene 344 cm
V obci, v ovocném sadu na
14.4.2005 levém břehu Černého potoka,
obvod kmene 305 cm
V ulici Na obci kolem
1.1.2010
kamenného kříže z r. 1829

BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO, GEOPARK UNESCO

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

34

NATURA 2000 – EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA

V řešeném území ORP Jaroměř jsou zastoupeny následující prvky NATURA 2000 EVL (dle evropské „Směrnice o stanovištích“ č. 92/43/EEC):
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Název

číslo

Předmět ochrany

Rozloha

k.ú.

Hustířanský
les

CZ0522002

pestrá druhová
skladba, střevíčník
pantoflíček

1,6436

Hustířany
a Vilantice

lokalita vrápence
malého

41,4311 ha

Josefov u
Jaroměře

Josefov pevnost
Stará
Metuje

35

CZ0523676
(kód ÚSOP:
2935
CZ0523288
(kód ÚSOP:
2911)

lokalita klínatky
rohaté

21,84 ha

Vyhlášeno

22.12.2004
NV 132/2005
Sb.

Jaroměř,
22.12.2004
Rychnovek NV 132/2005
Šestajovice
Sb.

NATURA 2000 – PTAČÍ OBLAST

Jev se v řešeném území nevyskytuje.
Nejbližší oblastí Natura – Ptačí oblastí jsou:
• Broumovsko, CZ0521014 – kód ÚSOP: 2307 (SV od zájmového území) a
• Krkonoše, CZ0521009 – kód ÚSOP: 2283 (SZ od zájmového území).

36

LOKALITY VÝSKYTU ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN A
ŽIVOČICHŮ S NÁRODNÍM VÝZNAMEM

Jev se v řešeném území nevyskytuje. Mapování druhů (obojživelníků, plazů, vážky)
z let 2001 - 2002 je k dispozici na Městském úřadu v Jaroměři. Průběžně dochází též
k mapování dalších druhů.
Komplexněji může být tento bod doplněn až na základě podkladů od Krajského úřadu
v následujících etapách, při kterém by měla být problematika blíže specifikována.

37

LESY OCHRANNÉ

Lesy ochranné jsou zakresleny v grafické příloze. Vymezuje krajský úřad
Královéhradeckého kraje na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon).

38

LESY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
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Lesy zvláštního určení jsou zakresleny v grafické příloze. Vymezuje krajský úřad
Královéhradeckého kraje na základě zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon).

39

LESY HOSPODÁŘSKÉ

Lesy hospodářské jsou zakresleny v grafické dokumentaci. Vymezuje se na základě
zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

40

OCHRANNÉ PÁSMO LESA

Jev se je zakreslen v grafické dokumentaci – výkres limitů.

41

BONITOVANÁ PŮDNĚ EKOLOGICKÁ JEDNOTKA

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace. Podle hodnot BPEJ lze konstatovat, že
v řešeném území se vyskytují jak třídy ochrany I. a II., tak třídy III. a IV.

42

HRANICE BIOCHOR

Hranice biochor jsou zakresleny v grafické dokumentaci – v grafické části.
V území ORP je zastoupeno celkem 13 typů biochor (dle členění M. Culka), které náležejí
k bioregionu 1.9 Cidlinskému, 1.8 Pardubickému (na jihu území) a 1.37 Podkrkonošskému
(na severu území).
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Území náleží do dubobukového vegetačního stupně (pouze malá enkláva na jihu do
bukodubového vegetačního stupně), na severu do bukového vegetačního stupně, srážkově
normální oblasti.
Z hlediska georeliéfu jsou zastoupeny převážně roviny, plošiny, rozřezané plošiny
s mělkými údolími, užší nížiny.
Z hlediska půdních substrátů jsou nejčetněji zastoupeny fluviální nivní sedimenty,
zahliněné štěrkopísky, slíny, slínovce, vápnité jíly, na jihu území hadce, na severu a západě
opuky nebo kvádrové pískovce.
Největší plochy v ORP zaujímají biochory 3BE, 3RE, 3RN v centrální části území,
3Nh (v nivách vodních toků – Labe, Metuje, Úpa), na západě a na severu: 3BD, na východě
3RB, na jihu – v části území náležejícímu do bioregionu Pardubického: 2NH, na severní
hranici území 4RD.

43

INVESTICE DO PŮDY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ PŮDNÍ ÚRODNOSTI

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace – viz výkres limitů.

44

VODNÍ ZDROJE POVRCHOVÉ, PODZEMNÍ VODY VČETNĚ OCHRANNÝCH
PÁSEM

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace.
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45

CHRÁNĚNÁ OBLAST PŘIROZENÉ AKUMULACE VOD

Jev se vyskytuje téměř po celém území ORP. Je zakreslen ve výkresu limitů.

46

ZRANITELNÁ OBLAST

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace. Jev je vymezen v rámci celého obvodu
ORP Jaroměř.

47

VODNÍ ÚTVAR POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace.

48

VODNÍ NÁDRŽ

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace.
49

POVODÍ VODNÍHO TOKU, ROZVODNICE

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace.

50

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace. Je zakreslena úroveň Q100, Q20 a Q5.

51

AKTIVNÍ ZÓNA ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ

Jev se v řešeném území vyskytuje. Ve výkrese limitů je zakreslena aktivní zóna
záplavového území.

52

ÚZEMÍ URČENÉ K ROZLIVŮM POVODNÍ

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

53

ÚZEMÍ ZVLÁŠTNÍ POVODNĚ POD VODNÍM DÍLEM

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace.
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54

OBJEKT/ZAŘÍZENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

Jev se v řešeném území vyskytuje, je zakreslen v grafické části. Protipovodňová
ochrana na Labi.

55

PŘÍRODNÍ LÉČIVÝ ZDROJ, ZDROJ PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY VČETNĚ
OCHRANNÝCH PÁSEM

Jev se v řešeném území vyskytuje, jedná se o přírodní léčivý zdroj peloidu ložiska
Habřínky lázeňského místa Velichovky dle vyhlášky č. 124/2015 Sb.

56

LÁZEŇSKÉ MÍSTO, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ÚZEMÍ LÁZEŇSKÉHO MÍSTA

Jev se v řešeném území vyskytuje. Je vymezeno lázeňské území Velichovky.

57

DOBÝVACÍ PROSTOR

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace.

58

CHRÁNĚNÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMÍ

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace.

59

CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

60

LOŽISKO NEROSTNÝCH SUROVIN

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace. Jedná se o ložiska cihlářských hlín a
štěrkopísků.
CIHLÁŘSKÉ HLÍNY
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cislo_gf
305340001
305340002
305340003
305340004
320060100
320030001
320030002
ico
15047784
15047784
15047784
15047784
25288041
00117650
00117650

61

cis_loz
3053400
3053400
3053400
3053400
3200601
3200300
3200300

nazev_loz
MISKOLEZY-VELKÝ TŘEBEŠOV
MISKOLEZY-VELKÝ TŘEBEŠOV
MISKOLEZY-VELKÝ TŘEBEŠOV
MISKOLEZY-VELKÝ TŘEBEŠOV
VLKOV
NEZNÁŠOV
NEZNÁŠOV

organizace
STAMP, S.R.O., NÁCHOD
STAMP, S.R.O., NÁCHOD
STAMP, S.R.O., NÁCHOD
STAMP, S.R.O., NÁCHOD
RASTRA AG-CZ A.S., PARDUBICE
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA - GEOFOND
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA - GEOFOND

subregistr
B
B
B
B
B
B
B

tezba
C
C
C
C
C
C
C

surovina
CIHLÁŘSKÁ SUROVINA - CIHLÁŘSKÁ SUROVINA
CIHLÁŘSKÁ SUROVINA - CIHLÁŘSKÁ SUROVINA
CIHLÁŘSKÁ SUROVINA - CIHLÁŘSKÁ SUROVINA
CIHLÁŘSKÁ SUROVINA - CIHLÁŘSKÁ SUROVINA
ŠTĚRKOPÍSKY - ŠTĚRKOPÍSKY
ŠTĚRKOPÍSKY - ŠTĚRKOPÍSKY
ŠTĚRKOPÍSKY - ŠTĚRKOPÍSKY

PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

62

SESUVNÉ ÚZEMÍ A ÚZEMÍ JINÝCH EKOLOGICKÝCH RIZIK

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace – viz limity území.

63

STARÉ DŮLNÍ DÍLO

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

64

STARÉ ZÁTĚŽE ÚZEMÍ A KONTAMINOVANÉ PLOCHY

Staré zátěže a kontaminované plochy jsou místa, na kterých se v minulosti nacházely
skládky odpadů nebo areály průmyslové nebo zemědělské, kde se nacházely čerpací stanice
pohonných hmot nebo jiné možnosti úniků škodlivých látek do půdního prostředí.
Lze konstatovat, že na území ORP Jaroměř se nevyskytují žádné lokality SEZ s vyšším
stupněm rizika pro životní prostředí.
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Název lokality

obec

k.ú.

riziko
riziko
kvalitativ kvantitati
ní**
vní**

Skládka Chvalkovice

Chvalkovice

Hartmann-Rico a.s.
Benzina a.s. ČSPHM
Jaroměř

Chvalkovice
Jaroměř

Chvalkovice v
Čechách
Malá Bukovina 5 - žádné
u Chvalkovic
neznámé
Jaroměř

České dráhy, a.s.
Karosa n.p. závod
Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

KARSIT s.r.o.

Jaroměř

Jaroměř

Skládka Dol.Dolce

Jaroměř

Jaroměř

V Hruštičkách

Jaroměř

Jaroměř

VZ 852100

Jaroměř

Jaroměř
Josefov u
Jaroměře

Skládka Jaroměř-Brdce Jaroměř
VČE a.s. Neznášov
Rožnov
skládka
Doubravka u Č.Skalice Rychnovek
Skládka Šestajovice
Skládka V lomu
(rekultivováno)
Skládka Bakov
Skládka Velký
Třebešov

Šestajovice

Neznášov
Doubravice u
České Skalice
Šestajovice u
Jaroměře

Velichovky
Velký
Třebešov
Velký
Třebešov

Velichovky
Velký
Třebešov
Velký
Třebešov

ID**
5510001
5733005

zdroje dat*
databáze SEKM-skládky
ČGS
databáze SEKM, úkol
FNM
databáze SEKM, úkol
FNM
Ministerstvo dopravy

3 – střední

3 - lokální

5733001

3 – střední

3 – lokální

5733003

4 – nízké

3 - lokální

5733002

4 – nízké

4 - bodové

17795001

ČIŽP
databáze SEKM a krajské
úřady
databáze SEKM-skládky
ČGS
databáze SEKM, úkol
OODp
Ministerstvo obrany
databáze SEKM, úkol
OODp
databáze SEKM, úkol
FNM
databáze SEKM-skládky
ČGS
databáze SEKM-skládky
ČGS
databáze SEKM, úkol
OODp
databáze SEKM-skládky
ČGS
databáze SEKM-skládky
ČGS

Poznámky k tabulce:
* dle pasportu MŽP
** doplněno dle CENIA

65

OBLAST SE ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ

Každoročně jsou vymezovány zóny a aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší – tzv.
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 42/2011 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší.
Dle Věstníku MŽP 3/2015 nespadá spádové území stavebního úřadu Jaroměř (jakožto
nejmenší jednotky vymezené pro účely vymezování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle
Věstníku MŽP 3/2015) do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Na 2,4 % území je
u škodliviny B(a)P je překračován cílový imisní limit.
Dle Věstníku MŽP 3/2015 bylo jakožto OZKO za rok 2014 vymezeno ze
spádového území stavebního úřadu Jaroměř celkem 99,9 % území z titulu překračování
imisního limitu PM10 (u škodliviny B(a)P překračován cílový imisní limit na 8,1 % území).
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Uvedený rozdíl ukazuje na velkou odlišnost v meteorologických podmínkách mezi lety 2006
(rovněž 2005) a 2007. V letech 2005 - 2006 bylo na území celé republiky velké množství
smogových dnů.
Podle vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2014 (dosud
pouze v Ročenkách ČHMÚ – údaje vztažené k území ORP, dosud nevyšel pro hodnoty za rok
2016 Věstník MŽP a OZKO nebyly vyhlášeny Ministerstvem životního prostředí) vyplývá, že
území ORP Jaroměř náleží pouze 4 % území ORP k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO), je zde na 4 % území překračována denní limitní hodnota pro škodlivinu polétavý
prach frakce PM10. U škodliviny benzo(a)pyrenu dochází na 5 % území ORP k překračování
cílového imisního limitu.

66

ODVAL, VÝSYPKA, ODKALIŠTĚ, HALDA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

67

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ VODOU VČETNĚ OCHRANNÉHO
PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

68

VODOVODNÍ SÍŤ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

69

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH
VČETNĚ OCHRNNÉHO PÁSMA

VOD

Jev je zakreslen v grafické části.

70

SÍŤ KANALIZAČNÍCH STOK VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

71

VÝROBA ELEKTŘINY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.
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72

ELEKTRICKÁ STANICE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

73

NADZEMNÍ NA PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKKRIZAČNÍ SOUSTAVY

Jev je zakreslen v grafické části.

74

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ JINÝMI PRODUKTY VČETNĚ
OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

75

VEDENÍ PLYNOVODU VČETNĚ OCHRANNÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO
PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

76

TECHNOLOGICKÝ OBJEKT ZÁSOBOVÁNÍ JINÝMI PRODUKTY VČETNĚ
OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

77

ROPOVOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

78

PRODUKTOVOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

79

TECHNOLOGICKÝ
OBJEKT
OCHRANNÉHO PÁSMA

ZÁSOBOVÁNÍ

TEPLEM

VČETNĚ

Jev se v řešeném území vyskytuje a je zakreslen v grafické části.
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80

TEPLOVOD VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

81

ELEKTRONICKÉ
PÁSMA

KOMUNIKAČNÍ

ZAŘÍZENÍ

VČETNĚ

OCHRANNÉHO

Jev je zakreslen v grafické části.

82

KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

83

JADERNÉ ZAŘÍZENÍ

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

84

OBJEKTY NEBO ZAŘÍZENÍ ZAŘAZENÉ DO SKUPINY A NEBO B S
UMÍSTĚNÝMI NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI

Jev se v řešeném území vyskytuje.

85

SKLÁDKA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

86

SPALOVNA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

87

ZAŘÍZENÍ NA ODSTRAŇOVÁNÍ
OCHRANNÉHO PÁSMA

NEBEZPEČNÉHO

ODPADU

VČETNĚ

Jev se v řešeném území nevyskytuje. Nebezpečné odpady jsou odváženy na skládku
v Lodíně mimo ORP Jaroměř.
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88

DÁLNICE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

89

RYCHLOSTNÍ SILNICE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

90

SILNICE I. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

91

SILNICE II. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

92

SILNICE III. TŘÍDY VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

93

MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Jev se v řešeném území vyskytuje a je zakreslen v grafické části.

94

ŽELEZNIČNÍ DRÁHA CELOSTÁTNÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území vyskytuje, je zakreslen ve výkrese limitů.

95

ŽELEZNIČNÍ DRÁHA REGIONÁLNÍ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.
96

KORIDOR VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ

Jev se v řešeném území nevyskytuje.
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97

VLEČKA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen v grafické části.

98

LANOVÁ DRÁHA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

99

SPECIÁLNÍ DRÁHA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

100

TRAMVAJOVÁ DRÁHA VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

101

TROLEJBUSOVÁ DRÁHA VČTENĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

102

LETIŠTĚ VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev je zakreslen ve výkresu limitů.

103

LETECKÁ STAVBA VČETNĚ OCHRANNÝCH PÁSEM

Jev je zakreslen ve výkresu limitů.

104

VODNÍ CESTA

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

105

HRANIČNÍ PŘECHOD

Jev se v řešeném území nevyskytuje.
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106

CYKLOSTEZKA , CYKLOTRASA

Jev se v řešeném území vyskytuje, je zakreslen v grafické části.

107

OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO OBRANU STÁTU VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA

Jev se v řešeném území vyskytuje, je zakreslen v grafické části.

108

VOJENSKÝ ÚJEZD

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

109

VYMEZENÉ ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace.

110

OBJEKT CIVILNÍ OCHRANY

Jev se v řešeném území nevyskytuje.

111

OBJEKT POŽÁRNÍ OCHRANY

Jev je v řešeném území zakreslen.

112

OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ POLICIE ČR

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace.

113

OCHRANNÉ PÁSMO HŘBITOVA

Jev je v řešeném území zakreslen.

114

JINÁ OCHRANNÁ PÁSMA

Žádný výrobní areál (průmyslový nebo zemědělský) na správním území ORP Jaroměř
nemá vyhlášeno ochranné pásmo. Dříve empiricky vymezená ochranná pásma okolo
zemědělské živočišné výroby pozbývají v současné době (z důvodu neaktuálnosti ve
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zohlednění velikosti chovů a zastaralosti metod vymezování) svůj význam. Vymezená
ochranná pásma jsou následující:
Hustířany, Velichovky, Rtyně, Zaloňov, Krabčice, Velká Bukovina, Chvalkovice,
Svinišťany, Dolany, Čáslavky, Rasošky, Vlkov, Nový Ples, Jasenná, Zvole, Rožnov,
Neznášov – zemědělská výroba.
Je vyhlášeno ochranné pásmo krematoria Jaroměř (100 m).

115

OSTATNÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

Odpadové hospodářství
Na území ORP Jaroměř včetně jeho spádových částí (sídel) je uskutečňován systém nakládání
s komunálním odpadem především prostřednictvím společnosti Marius Pedersen, komunální
odpady z Jaroměře sváží firma ke zneškodnění mimo řešené území ORP Jaroměř, převážně na
skládky firmy Marius Pedersen. Ke skládkování slouží zpravidla skládky Trutnov – Dolní
Branná, Trutnov - Kryblice a Dobruška – Křovice, na něž je odpad odvážen.
Technické služby města Jaroměř provozují sběrný dvůr v severní části města – ulici Na
Valech. Ve městě jsou separovány obalové složky komunálních odpadů (papír, sklo, plasty,
nápojové kartóny). Rovněž je separován bioodpad ze zahrad.
Provizorní sběrné dvory - uzamykatelné dvory jsou provozované některými dalšími
obcemi (provozované jako dočasná úložiště tříděných odpadů včetně objemných odpadů,
avšak která nejsou součástí evidovaných zařízení k nakládání s odpady Královéhradeckého
kraje – nebyl jim udělen souhlas), např. ve Chvalkovicích nebo obci Nový Ples.
Systém nakládání s nebezpečnými odpady jakožto složkami komunálních odpadů je
řešen mobilními svozy a následným předáním oprávněným osobám – tj. firmám, které se
následně postarají o jejich znovuvyužití nebo nezávadné odstranění. Zařízení nebezpečného
odpadu nejsou na území ORP evidovány, nebezpečné odpady jsou odváženy na skládku
v Lodíně.
V Jaroměři je kompostárna a bioplynová stanice, obě provozuje AGRO CS Česká
Skalice, kompostárna BPS jsou v části Cihelny, na SZ okraji Jaroměře. V území ORP Jaroměř
se nenachází žádná spalovna odpadu a žádné zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu.
Kompletní přehled oprávněných osob s povolením nakládání s odpady je evidován na
Krajské úřadě Královéhradeckého kraje, obsahuje též seznamy výkupen složek odpadů co by
druhotných surovin.
Produkce odpadů za ORP Jaroměř dosáhla za rok 2009 celkem 4 929 tun. Největší
produkce odpadů je z Jaroměře 3 343,6 tun a dalších 1 586 tun z ostatních obcí zájmového
území (nad 100 tun odpadů bylo za rok 2009 vyprodukováno z obcí Dolany, Heřmanice,
Chvalkovice, Jasenná, Rasošky, Rychnovek a Velichovky). Průměrný obyvatel ORP Jaroměř
vyprodukuje ročně cca 255 kg odpadu, tj. 0,69 kg za den.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající se v případě zájmu připojují do systému
sběru a likvidace odpadu města smlouvou s obcemi nebo přímo s oprávněnými osobami, které
s odpady nakládají.
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116

POČET DOKONČENÝCH BYTŮ

Tento jev je popsán v tabulce v kapitole 10. Bydlení.

117

ZASTAVITELNÁ PLOCHA

Jev se v řešeném území vyskytuje.

118

JINÉ ZÁMĚRY

Jev je zakreslen v grafické části dokumentace.

119

DALŠÍ DOSTUPNÉ INFORMACE/OSTATNÍ JEVY

119 a) Přírodní podmínky území
Geologické, hydrogeologické
Z hlediska geologické stavby náleží území k rozsáhlé regionálně-geologické jednotce Český
masiv, v rámci ní k České křídové pánvi.
Převažují horniny sedimentů svrchní křídy, mezozoického stáří (pískovce, jílovce).
V širokých údolích řek se vyskytují kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky, štěrky).
Z hydrogeologického hlediska leží území na rozhraní hydrogeologických rajonů 4250 –
Hořicko – Miletínská křída, 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice a 4221 – Podorlická
křída v povodí Úpy a Metuje.
Geomorfologické poměry
Z hlediska typů reliéfu se v řešeném území uplatňují jednotky rovin až pahorkatin.
Území náleží do geomorfologické provincie Česká vysočina, soustavy (subprovincie) Česká
tabule, podsoustavám (oblastem): Východočeská tabule (celkům Východolabská tabule,
Orlická tabule), Severočeská tabule (Jičínská pahorkatina) a do soustavy (subprovincie)
Krkonošsko – Jesenické, Krkonošské oblasti (celku Krkonošské podhůří).
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Klima
Dle klimatické regionalizace (E. Quitt 1971) náleží území k mírně teplé klimatické oblasti
MT 11. Klimatická oblast MT 11 je charakteristická dlouhým a suchým létem, krátkým
teplým jarem a mírně teplým podzimem. Krátké, mírně teplé a velmi suché zimy s krátkým
trváním sněhové pokrývky.

CHARAKTERISTIKY OKRSKU

MT 11

Léto:
délka léta (počet letních dnů)

40 – 50

teplotní poměry (- teplota v červenci)

17 - 18

srážkové poměry (úhrn srážek ve vegetačním období)

350-400

Přechodná období:
přechodné období - délka (počet mrazových dnů)

110-130

teplota jara (- teplota v dubnu)

7-8

teplota podzimu (- teplota v říjnu)

7–8

Zima:
zima - délka (počet ledových dnů)

30 – 40

teplotní poměry (- teplota v lednu)

-2 - -3

srážkové poměry (úhrn srážek v zimním období)

200-250

sněhová pokrývka (počet dnů se sněh. pokrývkou)

50 – 60

Roční charakteristiky:
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CHARAKTERISTIKY OKRSKU

MT 11

počet dnů s teplotou ż 10°C

140-160

počet dnů se srážkami ż 1mm

90-100

počet zamračených dnů

120–150

počet jasných dnů

40 – 50

Půda
Geologická a geomorfologická stavba, společně s klimatickými podmínkami a dalšími vlivy,
podmínily vývoj půd. Plošně největší zastoupení typů půd dosahují v řešeném území
hnědozemě, fluvizemě (v údolích řek), luvizemě a kambizemě (především v okrajových
částech území). Z hlediska zrnitosti půd převládají písčitohlinité až hlinité půdy.

119 b) Hygiena životního prostředí
Ovzduší
Emisní situace
Na území ORP Jaroměř existuje několik velkých zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie
REZZO 1). Nejvýznamnějšími producenty emisí z ORP Jaroměř jsou: GUMOTEX a.s., odštěp. z. Tanex Plasty, Karsit Jaroměř a AGRO CS, a.s. – bioplynová stanice Jaroměř.
Kotelny (výtopny) v Jaroměři (Energetika Jaroměř a Enigen, s.r.o.) náležejí k velkým
zdrojům, ale jsou založeny na topném médiu zemním plynu.
Velké zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 1) na území ORP Jaroměř (údaje za rok 2008, dle
ČHMÚ), množství škodlivin uváděno v tunách za rok:
Zdroje

tuhé
emise

SO2

NOx

CO

org.sl.

těžba rašeliny
a
výroba
rašelinových
briket
+
kotelna
bioplyn

0,041

0,021

4.031

0.671

0,136

REZZO 1
AGRO
CS,
a.s.,
bioplynová
stanice
Jaroměř
GUMOTEX
a.s., - odštěp.
z.
Tanex
Plasty

Jaroměř,
V Lužinách

technologie –
výroba plast.
hmot

0,389

0,000

0,000

0,000

29,700

KARSIT,
s.r.o. Jaroměř

Jaroměř, ulice
Jaromírova

technologie +
kotelna ZP

0,149

0,003

0,831

0, 826

8,036

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

jiné

Mn, Ni, silné
anorg.kys.,
těkavé org.l.

125

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP JAROMĚŘ

ENIGEN,
s.r.o.,
středisko
TEPLO
Jaroměř

Jaroměř,
Pražské
předměstí,
V Lužinách

kotelna – ZP

0,047

0,022

4,491

1,378

0,149

ENERGETIK
A
s.r.o.,
Jaroměř

Jaroměř - Na
Zavadilce, ul.
Hradecká

kotelna – ZP

0,013

-

0,547

0,019

0,463

VČOVýchodočesk
á
obalovna,
s.r.o. -

Obalovna
Jaroměř
–
ulice Dolecká

technologie

Ze středních zdrojů (kategorie REZZO2) jsou nejvýznamnější:
• Agro Jaroměř, spol. s r.o. – pastárna Jaroměř, cihelna, topeniště – HU tříděné
• Cihleny Stamp Miskolezy, s.r.o. – TTO
• Jaroslav Erban, Starý Ples – zemědělský živočišná výroba
• KSK BONO, s.r.o., Heřmanice n.L. a Hořenice n.L. – plynové kotelny
• ZD Dolany
• TS Jaroměř – kotelna na dřeva
• NOVOPOL, a.s., Velký Třebešov, technologie zpracování BPS
• TEDOM – VKS, s.r.o. – kotelna – zemní plyn
• VIRJAN, s.r.o. – farma Nový Ples
Mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava, emitující oxidy dusíku, prach
aj. škodliviny (územím prochází vysoce zatížená silnice I/33 a I/37) a některé relativně silně
zatížené silnice II. třídy: II/285 a II/299.
Imisní situace
V území ORP není žádná stabilní imisní stanice s kontinuálním měření imisí škodlivin do
ovzduší. Dle ročenek ČHMÚ jsou nejbližšími stanicemi Náchod a Hradec Králové. Kvalita
ovzduší je pro celé území republiky modelově dopočítávána a každoročně jsou hodnoty
aktualizovány. Hodnocení stavu znečištění ovzduší vychází z imisních limitů pro znečišťující
látky (dle Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší).
Pro vymezení zón a aglomerací se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 42/2011 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, bylo provedeno pro jednotlivé stanice
vyhodnocení překračování imisních limitů pro roční průměrné koncentrace PM10, NO2, olova,
benzenu, četnosti překračování 8hodinových limitů CO, četnosti překračování denních limitů
pro PM10 a SO2, četnosti překračování hodinových imisních limitů pro SO2 a NO2. Dále bylo
vyhodnoceno překračování cílových imisních limitů pro roční průměrné koncentrace
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benzo(a)pyrenu, kadmia, arsenu a niklu a četnosti překračování 8-hodinových limitů
troposférického ozonu.
Každoročně jsou vymezovány zóny a aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší – tzv.
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 42/2011 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší.
Dle Věstníku MŽP 3/2015 nespadá spádové území stavebního úřadu Jaroměř (jakožto
nejmenší jednotky vymezené pro účely vymezování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle
Věstníku MŽP 3/2015) do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Na 2,4 % území je
u škodliviny B(a)P je překračován cílový imisní limit.
Dle Věstníku MŽP 3/2015 bylo jakožto OZKO za rok 2014 vymezeno ze
spádového území stavebního úřadu Jaroměř celkem 99,9 % území z titulu překračování
imisního limitu PM10 (u škodliviny B(a)P překračován cílový imisní limit na 8,1 % území).
Uvedený rozdíl ukazuje na velkou odlišnost v meteorologických podmínkách mezi lety 2006
(rovněž 2005) a 2007. V letech 2005 - 2006 bylo na území celé republiky velké množství
smogových dnů.
Podle vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2014 (dosud
pouze v Ročenkách ČHMÚ – údaje vztažené k území ORP, dosud nevyšel pro hodnoty za rok
2016 Věstník MŽP a OZKO nebyly vyhlášeny Ministerstvem životního prostředí) vyplývá, že
území ORP Jaroměř náleží pouze 4 % území ORP k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO), je zde na 4 % území překračována denní limitní hodnota pro škodlivinu polétavý
prach frakce PM10. U škodliviny benzo(a)pyrenu dochází na 5 % území ORP k překračování
cílového imisního limitu.
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích provedl na konci roku 2007, 14 24-hodinových
měření základních plynných škodlivin, suspendovaných částic (prachu) frakce PM10 a
klimatických podmínek pomocí měřicího vozu Mercedes Benz vybaveného analyzátory fy.
Horiba a odběr a následné stanovení benzenu a benzo(a)pyrenu (protokol č.
1550/3104/Pu/TAM/146/07). Měřicí místa byla vybírána s ohledem na dominantní vliv
tranzitní dopravy na frekventované komunikaci Hradec Králové – Jaroměř – Náchod – Polsko
na znečištění ovzduší ve vztahu k dalším zdrojům emisí.
Reálné rozptylové podmínky však vzhledem ke zvolené době byly příznivé (nejednalo se o
typické inverzní počasí s nepříznivými rozptylovými podmínkami). Celkově bylo možno
konstatovat, že za nepříznivějších rozptylových podmínek (inverze) budou hodnoty
koncentrací škodlivin vyšší. Hodnoty byly srovnávány s limitními imisními koncentracemi
uváděnými Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Z měřených škodlivin se jeví jako kritické oxidy dusíku a benzo(a)pyren, případně oxid
dusičitý, u kterých SZÚ konstatoval, že z měření existuje signál o vysoké pravděpodobnosti
překročení hodnoty cílového imisního limitu s dobou průměrování 1 rok. Podrobnosti
z uvedených měření jsou k dispozici na SZÚ v Pardubicích, případně na ORP Jaroměř.
Na základě výše uvedených měření provedl SZÚ rovněž sestavený komentář k výsledkům ve
vztahu ke zdravotním rizikům. Souhrnně bylo konstatováno, že krátkodobé imisní příspěvky
NO2, PM10, SO2, benzenu a benzo(a)pyrenu z hodnoceného zdroje (silnice I/33) budou mít
nízký až zanedbatelný vliv na související akutní zdravotní obtíže a nebudou představovat
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zvýšené akutní zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo v oblasti nejbližší obytné
zástavby. (Komentář pro chronické účinky škodlivin nebylo možno provést, vyžadovalo by to
znalosti o dlouhodobých průměrech daných škodlivin.)
Problémem nadregionálním je rovněž ozon (troposférický, přízemní), který je sekundární
znečišťující látkou, není významně primárně emitován z antropogenních zdrojů znečišťování
ovzduší. K překročení cílového imisního limitu ozonu pro ochranu zdraví dochází na 99 %
území státu, u 84 % populace (též v řešeném území). Koncentrace ostatních škodlivin jsou
pod imisními limity.
Překračování limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace v řešeném území nebylo sledováno
není (území nenáleží do CHKO a nedosahuje nadmořské výšky nad 800 m n.m.).
Nejvyšší koncentrace znečištění NOx a suspendovaných částic PM10 jsou dosahovány
v bezprostřední blízkosti hlavních komunikací (především silnic I/33, I/37, částečně též silnic
II/299 a II/285), kde značnou roli sehrává i sekundární prašnost - reemitované částice.

Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí.
Kritérium radonového rizika je uplatňováno především v rámci posouzení hygienické kvality
bydlení.
Prvotní stanovení rizikovosti ploch uvádějí prognózní mapy radonového rizika 1 : 200 000
(ÚÚG, 1990) nebo mapy měřítka 1 : 50 000 České geologické služby, v nichž je
pravděpodobný stupeň rizika odhadován na základě typů a propustnosti geologického podloží
i některých dalších faktorů.
Z hlediska radonového rizika náleží převážná část území ORP Jaroměř ke střednímu (2.)
stupni rizika.
Uvedené orientační stanovení rizika radonového rizika znečištění může být zpřesněno
měřením radiační zátěže určitého pozemku, domu, bytu. Situace byla v minulosti posuzována
měřením objemové aktivity radonu v ovzduší v konkrétních lokalitách. Preventivní měření
radonu bývá prováděno před novou výstavbou.
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Hluk z dopravy
Hluk ze silniční dopravy
Nejvíce dopravně zatížený je z ORP Jaroměř průjezd silnice I/33 městem Jaroměř a dalšími
sídly: Čáslavky, Dolany, Svinišťany, dále pak průjezd silnice I/37 částí zastavěného území
Heřmanic nad Labem.
Orientační výpočty hluku ze silniční dopravy ukazují pro silnici I/33 na průjezdu Jaroměří,
kde bylo při sčítání dopravy z roku 2005 dosahováno 16,4 tisíc vozidel za den, poměrně
vysoké zatížení ekvivalentní hladinou akustického tlaku, pro objekty umístěné ve vzdálenosti
10 - 12 m od osy dané komunikace a blíže znamená daná intenzita dopravy nadlimitní
hlukovou zátěž (překračování 70 dB).
Vzhledem k tomu, že dosud není k dispozici sčítání dopravy za rok 2010, je nutno vycházet
ze sčítání dopravy z roku 2005 (ŘSD, 2006) a pro přepočet využít schválených přepočtových
koeficientů.
V roce 2010 se dle Technických podmínek 225, schválených MD-OPK č.j. 434/2010-120STSP/1 10. 6. 2010, které stanovují koeficienty pro přepočty prognózovaných intenzit
automobilové dopravy, očekává na nejvíce zatížených sčítacích úsecích 5-0091, 5-0092, 50093 silnice I/33 na průjezdu Jaroměří celkem cca 18 800 vozidel / 24 hodin, při
severovýchodním okraji Jaroměře na úseku 5-0094 celkem cca 13 800 vozidel / 24 hodin. Při
silnici I/37 v centrální části města pak cca 11 600 vozidel / 24 hodin.
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Z vysokých intenzit dopravy na průjezdu Jaroměří vyplývá i vysoká akustická zátěž obyvatel
přilehlých území. Na základě orientačních výpočtů hluku ze silniční dopravy se ukazuje, že
podél silnice I/33 je zatížení ekvivalentní hladinou akustického tlaku natolik vysoké, že pro
objekty umístěné ve vzdálenosti cca 10 m od osy dané komunikace a blíže znamená daná
intenzita dopravy nadlimitní hlukovou zátěž (překračování 70 dB).
Pro lokalizaci nových zastavitelných ploch chráněné zástavby v okolí silnic je třeba počítat
s dostatečnými odstupy, popř. protihlukovou ochranou. Orientačními výpočty byly prověřeny
vzdálenosti limitní izofony 60 dB (podél hlavních komunikací). Ukazuje se, že podél silnice
I/33 (zvláště pak v nejvíce zatížených úsecích v Jaroměři) je třeba počítat s odstupem
minimálně 35 m od osy silnice.
Vysoká hluková zátěž je na silnici I/33 dána nejen extrémním zatížením, ale i vysokým
podílem těžké nákladní dopravy (cca 30 %).
Rovněž průjezd sídly Čáslavky, Dolany, Svinišťany na trase I/33 je velmi hlukově
problematický. V nejužších místech dochází k překračování limitů i pro starou zátěž,
podmínky pro rozvoj obcí podél této komunikace jsou špatné, odstupy prvního pořadí objektů
by měly upřesnit územní plány a regulační plány, podle orientačních výpočtů možno počítat
s odstupy nad 30 m od dané komunikace (za předpokladu splnění limitu 60 dB pro venkovní
prostředí v blízkosti hlavních komunikací).
Celkově lze konstatovat, že pro územní plány jednotlivých obcí ORP bude podstatné, aby
nově navrhované plochy pro bydlení nebyly situovány do těsné blízkosti nejvíce zatížených
tahů. Pro následné etapy územní přípravy navrhovaných lokalit se doporučuje zpracovat
podrobnější hlukové studie, aby byly stanoveny vzdálenosti pro nejbližší pořadí obytné
zástavby v souladu s Nařízením vlády č. 148/2006 Sb..
Současný stav zatížení hlukem ze silniční dopravy je dokumentován Strategickou hlukovou
mapou Jaroměře (součástí mapování hlukové zátěže na hlavních silnicích), kterou zpracoval
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pracoviště Ústí nad Orlicí v roce 2007. Jsou
z ní
patrná místa nadlimitního hluku pro současný průtah I/33 městem – místa překračování denní
izofony 70 dB.
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Významné odlehčení průjezdu Jaroměří i některými dalšími obcemi ORP Jaroměř (ve smyslu
snížení počtu ovlivněných obyvatel nadlimitním hlukem) bude znamenat realizace dálnice
D11.
Transconsult, s.r.o., Hradec Králové zpracoval v roce 2002 hlukovou studii na budoucí dálnici
D11 – pro úsek Smiřice – Jaroměř. Tato studie byla součást Oznámení podle přílohy č. 4
k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
V závěrech hlukové studie jsou srovnávány varianty s realizací a bez realizace záměru
(dálnice D11) a bylo konstatováno, že v případě, že by nedošlo k realizaci D11, bylo by
dosahováno hodnot cca 8 dB nad limit pro starou hlukovou zátěž v noční době. V případě
realizace D11 dojde ke snížení o až 12 dB v noční době. Pro ovlivnění zástavby přimknuté
k trase D11 byla navržena protihluková opatření.

Hluk ze železniční dopravy
Hluk ze železniční dopravy je v území ORP Jaroměř je relativně málo významným
problémem. Vzhledem k intenzitám dopravy se nepředpokládá nadlimitní hluková zátěž
v žádné lokalitě, avšak pro situování nových ploch pro bydlení v rámci územních plánů se
doporučuje hlukovou zátěž pro konkrétní lokality prověřit.
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Hluk z letecké dopravy
V území se nacházejí 2 letiště – jednak v k.ú. Josefov – letiště Aeroklubu, jednak v k.ú. Velký
Třebešov (účelové zemědělské).
Letecký provoz na veřejném vnitrostátním letišti Jaroměř (k.ú. Josefov u Jaroměře) je
zaměřen na sportovní létání. Pro toto letiště a letový provoz jsou vyhlášena ochranná pásma.
Letiště Velký Třebešov je zemědělské, se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou, její
provoz je příležitostný.
Hluk z výroby
V území se vyskytují některé typy hlučných výrobních provozů typu dřevovýroby a
klempířských a kovoobráběcích prací, často též v zastavěných částech obcí. Doporučuje se
pro tyto provozy vyhlašovat ochranná pásma, případně je vymístit mimo obytná území sídel.

119 c) Další dostupné informace
Na celém území v rozsahu působnosti ORP (dle ustanovení §175 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže
uvedené druhy staveb vždy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jejímž
jménem jedná Odbor územní správy majetku Pardubice Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem:
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území;
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních operátorů,
větrných elektráren apod.);
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení VN a VVN;
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III.
třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM;
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních;
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity;
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky);
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní
stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny;
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich
rušení;
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich;
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.;
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným
územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany;
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO.
ČR - MO si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají
zájmy resortu MO.
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4. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
JAROMĚŘ
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ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
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JAROMĚŘ

Schéma řešeného území
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A. AROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ÚZEMÍ
1. Horninové prostř
ředí a geologie
Popis geologické stavby území
Z hlediska geologické stavby náleží území k rozsáhlé regionálně-geologické jednotce Český
masiv, v rámci ní k České křídové pánvi.
Převažují horniny sedimentů svrchní křídy, mezozoického stáří (pískovce, jílovce).
V širokých údolích řek se vyskytují kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky, štěrky).

Zdroj dat: www.geoportal.cenia.cz

Kvartér (hlíny, spraše, písky, šterky)
Mezozoické horniny (pískovce, jílovce)
Permokarbonské horniny (pískovce, slepence, jílovce)
Paleozoické horniny zvrásněné a metamorfované (fylity, svory)
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Z hydrogeologického hlediska leží území na rozhraní hydrogeologických rajonů 4250 –
Hořicko – miletínská křída, 4222 – Podorlická křída v povodí Orlice a 4221 – Podorlická
křída v povodí Úpy a Metuje.
V území se vyskytují v k.ú. Rožnov a k.ú. Velichovky vrchovištní řašeliniště, v nichž se těží
tzv. Peloidy pro potřebu lázní Velichovky.
Geomorfologické poměry
Z hlediska typů reliéfu se v řešeném území uplatňují jednotky rovin až pahorkatin.
Území náleží do geomorfologické provincie Česká vysočina, soustavy (subprovincie) Česká
tabule, podsoustavám (oblastem): Východočeská tabule (celkům Východolabská tabule,
Orlická tabule), Severočeská tabule (Jičínská pahorkatina) a do soustavy (subprovincie)
Krkonošsko – Jesenické, Krkonošské oblasti (celku Krkonošské podhůří).
Těžba nerostných surovin
Z nerostných surovin převažují zejména naleziště cihlářských hlín. Naleziště Jaroměř
severozápad bylo odepsáno, zůstalo ložisko s těžbou ve Velkém Třebešově. Mimo ložisek
cihlářských hlín jsou v území zásoby štěrkopísků.
Chráněná ložisková území a dobývací prostory:
- CHLÚ cihlářské hlíny, Velký Třebešov
- DP cihlářské hlíny
2. Voda a vodní režim
Hydrologické povodí 4. řádu
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Území je hustě protkáno vodními prvky. Nejvýznamnějším tokem ve sledovaném území je
řeka Labe. V řešeném území nabývá rázu nížinného toku. Prvním významnějším
levostranným přítokem je Úpa Dalším levostranným přítokem je Metuje. Všechny tyto tří
vodohospodářsky významné řeky se stékají v Jaroměři. Kromě těchto tří hlavních toků se
v území nacházejí četné malé toky Běluňka, Válovický potok, Dolecký potok, Hustířanka,
Jordán, Jasenná, Plesský potok a další.
V nivách řek byly v minulosti vybudovány závlahové systémy, které jsou dnes nefunkční.
Půdy meliorované, průměrné stáří melioračních zařízení cca 30 - 50 let. Systém začne být
zanedlouho nefunkční. Převážná část vodních toků je regulována, již od doby založení
pevnosti Josefov. Některé toky přirozeně meandrují v původních korytech (např. Válovický
potok). Podél řek se nachází slepá ramena, které dnes patří mezi ekologicky hodnotné
lokality.
Zranitelné oblasti vyhlášené nařízením vlády č. 117/2014 Sb., jsou oblasti, kde se vyskytují
vody znečištěné dusičnany ze zemědělských zdrojů, na území ORP Jaroměř vyhlášeny
v následujících obcích:
Obec
Dolany
Heřmanice
Hořenice
Chvalkovice
Jaroměř
Jasenná
Nový Ples
Rasošky
Rožnov
Rychnovek
Šestajovice
Velichovky
Velký Třebešov
Vlkov
Zaloňov

Katastrální území
Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Krabčice, Svinišťany
Brod nad Labem, Heřmanice nad Labem, Slotov
Hořenice
Chvalkovice v Čechách, Malá Bukovina u
Chvalkovic, Miskolezy,Velká Bukovina u
Chvalkovic, Střeziměřice
Jaroměř, Jezbiny, Josefov u Jaroměře, Semonice,
Starý Ples
Jasenná
Nový Ples
Rasošky
Neznášov, Rožnov
Doubravice u České Skalice, Rychnovek, Zvole
Roztoky nad Metují, Šestajovice u Jaroměře
Hustířany, Velichovky
Velký Třebešov
Vlkov u Jaroměře
Horní Dolce, Rtyně, Vestec u Jaroměře, Zaloňov

Na území ORP Jaroměř je stanoveno několik aktivních zón záplavových území (Běluňka,
Labe, Metuje, Úpa) a záplava stoleté vody Q100. Problematický je rovněž rozliv na
Válovickém potoce, kde není stanovena aktivní zóna záplavového území a Q100.
Ve správním obvodu ORP Jaroměř nalezneme území zvláštní povodně pod vodním dílem
(Rozkoš, Přehrada Les království – Těšnov).
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V aktivní záplavové zóně platí omezení dle ustanovení § 67 vodního zákona, nesmí se zde
umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní
tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která
jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání
vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a
technické infrastruktury. Dále se zde zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršující
odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné
podobné přepážky, zřizovat kempy, tábory a jiná dočasná zařízení.
V záplavovém území mimo aktivní zónu musí být každá plánovaná stavba posouzena s
ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci.
Se zvyšující se četností a intenzitou povodní je nutné předcházet riziku vzniku škod a pokud
možno co nejvíce eliminovat stavební činnost v inundačním území.
Město Jaroměř ve spolupráci s Povodím Labe s.p. vybudovalo v letech 2010 – 2012
protipovodňová opatření na území Jaroměře. Výstavba protipovodňových opatření (PPO) v
Jaroměři znamenala výstavbu souboru dílčích staveb, které ochrání majetek a životy
obyvatelstva před průtokem stoleté vody. Aby stavba mohla být takto označována, jedná se
PPO opatření na kótu Q100 plus 50 cm. V říjnu 2014 došlo ke změně záplavového území a
stanovení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe. Úsek Labe
procházející ORP Jaroměř byl navržen jako úsek toku s významným povodňovým rizikem.
Problematické objekty ležící v aktivní záplavové zóně, nebo Q100 leží v Hěřmanicích (k.ú.
Brod nad Labem, Heřmanice nad Labem a Slotov), Hořenicích, Chvalkovicích (k.ú.
Chvalkovice v Čechách), Jaroměři (k.ú. Jaroměř, Josefov u Jaroměře).
Aktivní zóna záplavového území
Záplava stoleté vody Q100
Problematické objekty umístěné v záplavě
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Protipovodňová opatření
v Jaroměři

Zdroj dat: MěÚ Jaroměř, odbor životního prostředí
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k.ú. Brod nad Labem (lokalita v centru obce)

k.ú. Hořenice (jižní část obce)
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k.ú. Heřmanice nad Labem (lokalita u MVE)

k.ú. Slotov (lokalita u mostu přes Labe)
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k.ú. Chvalkovice v Čechách (lokalita v centru obce)

k.ú. Jaroměř (lokalita Brdce)
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k.ú. Jaroměř (lokalita u školní jídelny)

k.ú. Jaroměř (lokalita v ulici Na Úpě)
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k.ú. Josefov u Jaroměře (lokalita u soutoku Labe s Metují)

Mapa rizika vysychání vodních toků

Zdroj dat: Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.
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V letech 2012 – 2015 byl zpracován projekt „Vysychání toků v období klimatické změny:
predikce rizika a biologická indikace epizod vyschnutí jako nové metody pro management
vodního hospodářství a údržby krajiny“, ve kterém byla navržena kategorizace území
z hlediska vysychání vodních toků 1. až. 4. řádu podle Strahlera, tedy potoků a říček a
stanoveny tři stupně rizika (malé, střední a velké) pro detailní plošky povodí IV. řádu, které
jsou ohroženy částečným či úplným vyschnutím koryta. Základním využitím výše uvedené
mapy je biologická indikace a informace o stupni rizika vysychání v daném území a o
charakteristikách, které stupěň rizika ovlivňují. Výsledný stupeň rizika vysychání drobných
vodních toků pro vytvoření mapy byl odvozen pomocí metody klasifikačních stromů
z deficitu srážek, typu krajinného pokryvu, podílu hornin s obsahem jílovců, parametrů
geomorfologických a z podílu stojatých vod v povodí. Území s malým rizikem vysychání
představuje 45,3 %, se středním 23,3 % a s velkým rizikem 31,3 % rozlohy ČR.

3. Hygiena životního prostředí
Ovzduší
Na území ORP Jaroměř existuje několik velkých zdrojů znečišťování ovzduší (kategorie
REZZO 1). Nejvýznamnějšími producenty emisí z ORP Jaroměř jsou: GUMOTEX a.s., odštěp. z. Tanex Plasty, Karsit Jaroměř a AGRO CS, a.s. – bioplynová stanice Jaroměř.
Kotelny (výtopny) v Jaroměři (Energetika Jaroměř a Enigen, s.r.o.) náležejí k velkým
zdrojům, ale jsou založeny na topném médiu zemním plynu.
Velké zdroje znečišťování ovzduší (REZZO 1) na území ORP Jaroměř (údaje za rok 2008, dle
ČHMÚ), množství škodlivin uváděno v tunách za rok:
Zdroje

tuhé
emise

SO2

NOx

CO

org.sl.

těžba rašeliny
a
výroba
rašelinových
briket
+
kotelna
bioplyn

0,041

0,021

4.031

0.671

0,136

REZZO 1
AGRO
CS,
a.s.,
bioplynová
stanice
Jaroměř
GUMOTEX
a.s., - odštěp.
z.
Tanex
Plasty

Jaroměř,
V Lužinách

technologie –
výroba plast.
hmot

0,389

0,000

0,000

0,000

29,700

KARSIT,
s.r.o. Jaroměř

Jaroměř, ulice
Jaromírova

technologie +
kotelna ZP

0,149

0,003

0,831

0, 826

8,036

ENIGEN,
s.r.o.,
středisko
TEPLO
Jaroměř

Jaroměř,
Pražské
předměstí,
V Lužinách

kotelna – ZP

0,047

0,022

4,491

1,378

0,149
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ENERGETIK
A
s.r.o.,
Jaroměř

Jaroměř - Na
Zavadilce, ul.
Hradecká

kotelna – ZP

VČOVýchodočesk
á
obalovna,
s.r.o. -

Obalovna
Jaroměř
–
ulice Dolecká

technologie

0,013

-

0,547

0,019

0,463

Ze středních zdrojů (kategorie REZZO2) jsou nejvýznamnější:
• Agro Jaroměř, spol. s r.o. – pastárna Jaroměř, cihelna, topeniště – HU tříděné
• Cihleny Stamp Miskolezy, s.r.o. – TTO
• Jaroslav Erban, Starý Ples – zemědělský živočišná výroba
• KSK BONO, s.r.o., Heřmanice n.L. a Hořenice n.L. – plynové kotelny
• ZD Dolany
• TS Jaroměř – kotelna na dřeva
• NOVOPOL, a.s., Velký Třebešov, technologie zpracování BPS
• TEDOM – VKS, s.r.o. – kotelna – zemní plyn
• VIRJAN, s.r.o. – farma Nový Ples
Zdroje znečišťování ovzduší na území ORP Jaroměř (údaje za rok 2014, dle EMIS, ČHMÚ),
množství škodlivin je uváděno v tunách za rok:
Zdroje
znečišťování

Lokalizace

Doplňující
údaje

AGRO CS a.s.
Bioplynová
stanice Jaroměř

Slovenská
ulice,
Jaroměř

Výroba
bioplynu

AGRO CS a.s. –
Kompostárna
Jaroměř

Jaroměř

Kompostárna

5. května,
Jaroměř

Čerpací
stanice na
dopravu a
skladování
benzinu

CEMEX Cement
a.s. – Betonárna
Jaroměř

Jaroměř

Příprava
stavebních
hmot a
betonu,
recyklační
linky

CIHELNY
STAMP
MISKOLEZY,

Chvalkovice

Výroba
keramických
výrobků

ARRIVA
VÝCHODNÍ
ČECHY a.s. –
Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

tuhé
znečišťují
cí látky
0,454

SO2

0,126

NOx

CO

20,552

49,446

organické
látky

jiné

VOC
0,209

0,024

0,008

0,090

0,157

TOC
0,035
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s.r.o. - Miskolezy

vypalováním

CLASIC
COTTON spol.
s r.o. – kotelna
přádelny, Jaroměř

Průmyslová
ulice,
Jaroměř

Stacionární
zdroj

0,434

ČEPS, a.s. – TR
Neznášov

Rožnov

Kotelna nafta

0,000

Energetika s.r.o.
Jaroměř – kotelna
Na Zavadilce

Hradecká
ulice,
Jaroměř

Kotelna zemní
plyn

GUMOTEX, a.s.
– odštěpný závod
TANEX
PLASTY

V Lužinách,
Jaroměř

Stacionární
zdroj, výroba
polymerů a
kompozitů

HARTMANN –
RICO a.s. Chvalkovice

Chvalkovice

Stacionární
zdroj

JUTA a.s., závod
04

Na Kameni,
Jaroměř

Technologie,
tiskařské
činnosti
výroba
polymerů a
kompozitů

KARSIT
HOLDING, s.r.o.

Jaromírova,
Jaroměř

Technologie

Kimberly-Clark,
s.r.o.

Dolecká,
Jaroměř

Stacionární
zdroj,
technologie

KSK BONO
s.r.o. –
Heřmancie nad
Labem

Heřmancie

Veterinární
asanační
zařízení

Ladislav Škarytka
– ČS letiště
Jaroměř

Novoměstsk
á, Jaroměř

Paliva pro
technologie a
ze spalovacích
procesů

MINISTERSTV
O OBRANY- VZ
551240 Lázně
Bohdaneč

Novoměstsk
á, Jaroměř

Čerpací
stanice,
technologie,
opravárenství

Velký
Třebešov

Kotelna –
zemní plyn,
technologie

NOVOPOL a.s. –
Velký Třebešov

Opravárenství
Rasošky s.r.o.

Rasošky

Technologie,
opravárenství

PolyPLASTY

Hradecká,

Technologie
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0,000

0,106

0,001

0,010

0,003

0,174

0,002

39,033

0,260

0,267

VOC
1,437

0,045

VOC
2,803

0,344

0,087

TOC
0,132
TOC
0,984

8,420

0,216

0,054
VOC
3,184

1,226

0,186

TOC
0,557

0,001

0,013

0,006

0,931

TOC
0,041

styren
0,065

VOC
0,000

pentan

0,000

62,943

VOC
1,889
0,027

0,033

0,008

TOC
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s.r.o., divize
Jaroměř

Jaroměř

0,415

PolyPLASTY
s.r.o., divize
Jaroměř,
provozovna
KONOPA

Jaroměř

Technologie

RIGHT POWER
SOURCES, s.r.o.
– TEPLO
Jaroměř

V Lužinách,
Jaroměř

Kotelna zemní plyn

RNDr. Černý Jan
- Jaroměř

Husova,
Jaroměř

Kotelna –
nafta a zemní
plyn

RUND s.r.o. Jaroměř

Nádražní,
Jaroměř

Tesco Stres ČR
a.s. – HM 11072
Jaroměř

Husova,
Jaroměř

Zemědělské
družstvo Dolany Dolany

Dolany

6,630

2,018

Kotelna –
nafta, kapalná
biopaliva

4,938

1,481

Kotelna –
zemní plyn

0,010

0,002

Mezi emitenty škodlivin do ovzduší patří též silniční doprava, emitující oxidy dusíku, prach
aj. škodliviny (územím prochází vysoce zatížená silnice I/33 a I/37) a některé relativně silně
zatížené silnice II. třídy č. II/285 a II/299.
Imisní situace
V území ORP není žádná stabilní imisní stanice s kontinuálním měření imisí škodlivin do
ovzduší. Dle ročenek ČHMÚ jsou nejbližšími stanicemi Náchod a Hradec Králové.
Kvalita ovzduší je pro celé území republiky modelově dopočítávána a každoročně jsou
hodnoty aktualizovány. Hodnocení stavu znečištění ovzduší vychází z imisních limitů pro
znečišťující látky (dle Nařízení vlády č č. 42/2011 Sb Sb., o sledování a vyhodnocování
kvality ovzduší).
Pro vymezení zón a aglomerací se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 42/2011 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, bylo provedeno pro jednotlivé stanice
vyhodnocení překračování imisních limitů pro roční průměrné koncentrace PM10, NO2, olova,
benzenu, četnosti překračování 8hodinových limitů CO, četnosti překračování denních limitů
pro PM10 a SO2, četnosti překračování hodinových imisních limitů pro SO2 a NO2. Dále bylo
vyhodnoceno překračování cílových imisních limitů pro roční průměrné koncentrace
benzo(a)pyrenu, kadmia, arsenu a niklu a četnosti překračování 8-hodinových limitů
troposférického ozonu.
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Každoročně jsou vymezovány zóny a aglomerace se zhoršenou kvalitou ovzduší – tzv. oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 42/2011 Sb., o sledování a
vyhodnocování kvality ovzduší.
Dle Věstníku MŽP 3/2015 nespadá spádové území stavebního úřadu Jaroměř (jakožto
nejmenší jednotky vymezené pro účely vymezování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dle
Věstníku MŽP 3/2015) do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Na 2,4 % území je
u škodliviny B(a)P je překračován cílový imisní limit.
Dle Věstníku MŽP 3/2015 bylo jakožto OZKO za rok 2014 vymezeno ze spádového území
stavebního úřadu Jaroměř celkem 99,9 % území z titulu překračování imisního limitu PM10 (u
škodliviny B(a)P překračován cílový imisní limit na 8,1 % území). Uvedený rozdíl ukazuje
na velkou odlišnost v meteorologických podmínkách mezi lety 2006 (rovněž 2005) a 2007.
V letech 2005 - 2006 bylo na území celé republiky velké množství smogových dnů.
Podle vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2014 (dosud
pouze v Ročenkách ČHMÚ – údaje vztažené k území ORP, dosud nevyšel pro hodnoty za rok
2016 Věstník MŽP a OZKO nebyly vyhlášeny Ministerstvem životního prostředí) vyplývá, že
území ORP Jaroměř náleží pouze 4 % území ORP k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší
(OZKO), je zde na 4 % území překračována denní limitní hodnota pro škodlivinu polétavý
prach frakce PM10. U škodliviny benzo(a)pyrenu dochází na 5 % území ORP k překračování
cílového imisního limitu.
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích provedl na konci roku 2007, 14 24-hodinových
měření základních plynných škodlivin, suspendovaných částic (prachu) frakce PM10 a
klimatických podmínek pomocí měřicího vozu Mercedes Benz vybaveného analyzátory fy.
Horiba a odběr a následné stanovení benzenu a benzo(a)pyrenu (protokol č.
1550/3104/Pu/TAM/146/07). Měřicí místa byla vybírána s ohledem na dominantní vliv
tranzitní dopravy na frekventované komunikaci Hradec Králové – Jaroměř – Náchod – Polsko
na znečištění ovzduší ve vztahu k dalším zdrojům emisí.
Reálné rozptylové podmínky však vzhledem ke zvolené době byly příznivé (nejednalo se o
typické inverzní počasí s nepříznivými rozptylovými podmínkami). Celkově bylo možno
konstatovat, že za nepříznivějších rozptylových podmínek (inverze) budou hodnoty
koncentrací škodlivin vyšší. Hodnoty byly srovnávány s limitními imisními koncentracemi
uváděnými Nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Z měřených škodlivin se jeví jako kritické oxidy dusíku a benzo(a)pyren, případně oxid
dusičitý, u kterých SZÚ konstatoval, že z měření existuje signál o vysoké pravděpodobnosti
překročení hodnoty cílového imisního limitu s dobou průměrování 1 rok. Podrobnosti
z uvedených měření jsou k dispozici na SZÚ v Pardubicích, případně na ORP Jaroměř.
Na základě výše uvedených měření provedl SZÚ rovněž sestavený komentář k výsledkům ve
vztahu ke zdravotním rizikům. Souhrnně bylo konstatováno, že krátkodobé imisní příspěvky
NO2, PM10, SO2, benzenu a benzo(a)pyrenu z hodnoceného zdroje (silnice I/33) budou mít
nízký až zanedbatelný vliv na související akutní zdravotní obtíže a nebudou představovat
zvýšené akutní zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo v oblasti nejbližší obytné
zástavby. (Komentář pro chronické účinky škodlivin nebylo možno provést, vyžadovalo by to
znalosti o dlouhodobých průměrech daných škodlivin.)
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Problémem nadregionálním je rovněž ozon (troposférický, přízemní), který je sekundární
znečišťující látkou, není významně primárně emitován z antropogenních zdrojů znečišťování
ovzduší. K překročení cílového imisního limitu ozonu pro ochranu zdraví dochází na 99 %
území státu, u 84 % populace (též v řešeném území). Koncentrace ostatních škodlivin jsou
pod imisními limity.
Překračování limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace v řešeném území nebylo sledováno
není (území nenáleží do CHKO a nedosahuje nadmořské výšky nad 800 m n.m.).
Nejvyšší koncentrace znečištění NOx a suspendovaných částic PM10 jsou dosahovány
v bezprostřední blízkosti hlavních komunikací (především silnic I/33, I/37, částečně též silnic
II/299 a II/285), kde značnou roli sehrává i sekundární prašnost - reemitované částice.
Překračování limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace v řešeném území nebylo sledováno
(území nenáleží do CHKO a nedosahuje nadmořské výšky nad 800 m n.m.).
Nejvyšší koncentrace znečištění NOx a suspendovaných částic PM10 jsou dosahovány
v bezprostřední blízkosti hlavních komunikací (především silnic I/33, I/37, částečně též silnic
II/299 a II/285), kde značnou roli sehrává i sekundární prašnost - reemitované částice.

Radonové riziko
Radonové riziko je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí.
Kritérium radonového rizika je uplatňováno především v rámci posouzení hygienické kvality
bydlení.
Prvotní stanovení rizikovosti ploch uvádějí prognózní mapy radonového rizika 1 : 200 000
(ÚÚG, 1990) nebo mapy měřítka 1 : 50 000 České geologické služby, v nichž je
pravděpodobný stupeň rizika odhadován na základě typů a propustnosti geologického podloží
i některých dalších faktorů.
Z hlediska radonového rizika náleží převážná část území ORP Jaroměř ke střednímu (2.)
stupni rizika.
Uvedené orientační stanovení rizika radonového rizika znečištění může být zpřesněno
měřením radiační zátěže určitého pozemku, domu, bytu. Situace byla v minulosti posuzována
měřením objemové aktivity radonu v ovzduší v konkrétních lokalitách. Preventivní měření
radonu bývá prováděno před novou výstavbou.
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Hluk z dopravy
Hluk ze silniční dopravy
Nejvíce dopravně zatížený je z ORP Jaroměř průjezd silnice I/33 městem Jaroměř a dalšími
sídly: Čáslavky, Dolany, Svinišťany, dále pak průjezd silnice I/37 částí zastavěného území
Heřmanic nad Labem.
Orientační výpočty hluku ze silniční dopravy ukazují pro silnici I/33 na průjezdu Jaroměří,
kde bylo při sčítání dopravy z roku 2005 dosahováno 16,4 tisíc vozidel za den, poměrně
vysoké zatížení ekvivalentní hladinou akustického tlaku, pro objekty umístěné ve vzdálenosti
10 - 12 m od osy dané komunikace a blíže znamená daná intenzita dopravy nadlimitní
hlukovou zátěž (překračování 70 dB).
V roce 2010 se dle Technických podmínek 225, schválených MD-OPK č.j. 434/2010-120STSP/1 10. 6. 2010, které stanovují koeficienty pro přepočty prognózovaných intenzit
automobilové dopravy, očekává na nejvíce zatížených sčítacích úsecích 5-0091, 5-0092, 50093 silnice I/33 na průjezdu Jaroměří celkem cca 18 800 vozidel / 24 hodin, při
severovýchodním okraji Jaroměře na úseku 5-0094 celkem cca 13800 vozidel / 24 hodin. Při
silnici I/37 v centrální části města pak cca 11 600 vozidel / 24 hodin.
Z vysokých intenzit dopravy na průjezdu Jaroměří vyplývá i vysoká akustická zátěž obyvatel
přilehlých území. Na základě orientačních výpočtů hluku ze silniční dopravy se ukazuje, že
podél silnice I/33 je zatížení ekvivalentní hladinou akustického tlaku natolik vysoké, že pro
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objekty umístěné ve vzdálenosti cca 10 m od osy dané komunikace a blíže znamená daná
intenzita dopravy nadlimitní hlukovou zátěž (překračování 70 dB).
Vysoká hluková zátěž je na silnici I/33 dána nejen extrémním zatížením, ale i vysokým
podílem těžké nákladní dopravy (cca 30 %).
Rovněž průjezd sídly Čáslavky, Dolany, Svinišťany na trase I/33 je velmi hlukově
problematický. V nejužších místech dochází k překračování limitů i pro starou zátěž,
podmínky pro rozvoj obcí podél této komunikace jsou špatné, odstupy prvního pořadí objektů
by měly upřesnit územní plány a regulační plány, podle orientačních výpočtů možno počítat
s odstupy nad 30 m od dané komunikace (za předpokladu splnění limitu 60 dB pro venkovní
prostředí v blízkosti hlavních komunikací).
Celkově lze konstatovat, že pro územní plány jednotlivých obcí ORP bude podstatné, aby
nově navrhované plochy pro bydlení nebyly situovány do těsné blízkosti nejvíce zatížených
tahů. Pro následné etapy územní přípravy navrhovaných lokalit se doporučuje zpracovat
podrobnější hlukové studie, aby byly stanoveny vzdálenosti pro nejbližší pořadí obytné
zástavby v souladu s Nařízením vlády č. 148/2006 Sb.
Současný stav zatížení hlukem ze silniční dopravy je dokumentován Strategickou hlukovou
mapou Jaroměře (součástí mapování hlukové zátěže na hlavních silnicích), kterou zpracoval
Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pracoviště Ústí nad Orlicí v roce 2007. Jsou
z ní
patrná místa nadlimitního hluku pro současný průtah I/33 městem.
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Strategické hlukové mapy (den a noc), zdroj MZ ČR 2007
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Významné odlehčení průjezdu Jaroměří i některými dalšími obcemi ORP Jaroměř (ve smyslu
snížení počtu ovlivněných obyvatel nadlimitním hlukem) bude znamenat realizace dálnice
D11.
Transconsult, s.r.o., Hradec Králové zpracoval v roce 2002 hlukovou studii na budoucí dálnici
D11 – pro úsek Smiřice – Jaroměř. Tato studie byla součást Oznámení podle přílohy č. 4
k Zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
V závěrech hlukové studie jsou srovnávány varianty s realizací a bez realizace záměru
(dálnice D11) a bylo konstatováno, že v případě, že by nedošlo k realizaci D11, bylo by
dosahováno hodnot cca 8 dB nad limit pro starou hlukovou zátěž v noční době. V případě
realizace D11 dojde ke snížení o až 12 dB v noční době. Pro ovlivnění zástavby přimknuté
k trase D11 byla navržena protihluková opatření.
Hluk ze železniční dopravy
Hluk ze železniční dopravy je v území ORP Jaroměř je relativně málo významným
problémem. Vzhledem k intenzitám dopravy se nepředpokládá nadlimitní hluková zátěž
v žádné lokalitě, avšak pro situování nových ploch pro bydlení v rámci územních plánů se
doporučuje hlukovou zátěž pro konkrétní lokality prověřit.
Hluk z letecké dopravy
V území se nacházejí 2 letiště – jednak nedaleko Josefova v k.ú. Nový Ples a Starý Ples –
letiště Aeroklubu, jednak Velký Třebešov (účelové zemědělské) v k.ú. Velký Třebešov.
Letecký provoz na veřejném vnitrostátním letišti Jaroměř (k.ú.) je zaměřen na sportovní
létání. Pro toto letiště a letový provoz jsou vyhlášena ochranná pásma.
Letiště Velký Třebešov je zemědělské, se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou, její
provoz je příležitostný.
Hluk z výroby
V území se vyskytují některé typy hlučných výrobních provozů typu dřevovýroby a
klempířských a kovoobráběcích prací, často též v zastavěných částech obcí. Doporučuje se
pro tyto provozy vyhlašovat ochranná pásma, případně je vymístit mimo obytná území sídel.
Staré zátěže
Staré zátěže a kontaminované plochy jsou místa, na kterých se v minulosti nacházely skládky
odpadů nebo areály průmyslové nebo zemědělské, kde se nacházely čerpací stanice
pohonných hmot nebo jiné možnosti úniků škodlivých látek do půdního prostředí.
Lze konstatovat, že na území ORP Jaroměř se nevyskytují žádné lokality SEZ s vyšším
stupněm rizika pro životní prostředí.
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Název lokality

obec

k.ú.

ID**

zdroje dat*

Benzina a.s. ČSPHM
Jaroměř
České dráhy, a.s.
Karosa n.p. závod
Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

Jaroměř

databáze SEKM-skládky
ČGS
databáze SEKM, úkol
FNM
databáze SEKM, úkol
FNM
Ministerstvo dopravy

Jaroměř

Jaroměř

ČIŽP

KARSIT s.r.o.

Jaroměř

Jaroměř

Skládka Dol.Dolce

Jaroměř

Jaroměř

V Hruštičkách

Jaroměř

Jaroměř

VZ 852100

Jaroměř

Jaroměř
Josefov u
Jaroměře

Skládka Chvalkovice

Chvalkovice

Hartmann-Rico a.s.

Chvalkovice

Skládka Jaroměř-Brdce Jaroměř

Chvalkovice v
Čechách
Malá Bukovina
u Chvalkovic

riziko
riziko
kvalitativ kvantitati
ní**
vní**

5 - žádné

5510001

neznámé

5733005

3 – střední

3 - lokální

5733001

3 – střední

3 – lokální

5733003

4 – nízké

3 - lokální

5733002

databáze SEKM a krajské
úřady
databáze SEKM-skládky
ČGS
databáze SEKM, úkol
OODp
Ministerstvo obrany
databáze SEKM, úkol
OODp
databáze SEKM, úkol
FNM

VČE a.s. Neznášov

Rožnov

Neznášov

skládka
Doubravice u České
Skalice

Rychnovek

Doubravice u
České Skalice

databáze SEKM-skládky
ČGS

Skládka Šestajovice

Šestajovice

Šestajovice u
Jaroměře

Skládka V lomu
(rekultivována)

Velichovky

Velichovky

Velký
Třebešov
Velký
Třebešov

Velký
Třebešov
Velký
Třebešov

databáze SEKM-skládky
ČGS
databáze SEKM, úkol
OODp
databáze SEKM-skládky
ČGS
databáze SEKM-skládky
ČGS

Skládka Bakov
Skládka Velký
Třebešov

4 – nízké

4 - bodové

1779500
1

Poznámky k tabulce:
* dle pasportu MŽP
** doplněno dle CENIA

Odpadové hospodářství
Na území ORP Jaroměř včetně jeho spádových částí (sídel) je uskutečňován systém nakládání
s komunálním odpadem především prostřednictvím společnosti Marius Pedersen, komunální
odpady z Jaroměře sváží firma ke zneškodnění mimo řešené území ORP Jaroměř, převážně na
skládky firmy Marius Pedersen. Ke skládkování slouží zpravidla skládky Trutnov – Dolní
Branná, Trutnov - Kryblice a Dobruška – Křovice, na něž je odpad odvážen.
Technické služby města Jaroměř provozují sběrný dvůr v severní části města – ulici Na
Valech. Ve městě jsou separovány obalové složky komunálních odpadů (papír, sklo, plasty,
nápojové kartóny). Rovněž je separován bioodpad ze zahrad.
Provizorní sběrné dvory - uzamykatelné dvory jsou provozované některými dalšími obcemi
(provozované jako dočasná úložiště tříděných odpadů včetně objemných odpadů, avšak která

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

156

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP JAROMĚŘ

nejsou součástí evidovaných zařízení k nakládání s odpady Královéhradeckého kraje – nebyl
jim udělen souhlas), např. ve Chvalkovicích nebo obci Nový Ples.
Systém nakládání s nebezpečnými odpady jakožto složkami komunálních odpadů je řešen
mobilními svozy a následným předáním oprávněným osobám – tj. firmám, které se následně
postarají o jejich znovuvyužití nebo nezávadné odstranění. Zařízení nebezpečného odpadu
nejsou na území ORP evidovány, nebezpečné odpady jsou odváženy na skládku v Lodíně.
V Jaroměři je kompostárna a bioplynová stanice, obě provozuje AGRO CS Česká Skalice,
kompostárna BPS jsou v části Cihelny, na SZ okraji Jaroměře. V území ORP Jaroměř se
nenachází žádná spalovna odpadu a žádné zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu.
Kompletní přehled oprávněných osob s povolením nakládání s odpady je evidován na Krajské
úřadě Královéhradeckého kraje, obsahuje též seznamy výkupen složek odpadů co by
druhotných surovin.
Produkce komunálního odpadu v jednotlivých obcích ORP Jaroměř za rok 2013 je zachycena
v následující tabulce. Do tabulky jsou zahrnuty základní složky jako směsný komunální
odpad a složky separovaného sběru (papír, plasty, sklo). Pod položku „ostatní odpad“ byly
zařazeny např. nepoužitelná léčiva, barvy, objemný odpad, vyřazené elektrické a elektronické
zařízení apod.).
Produkce odpadů v ORP Jaroměř za rok 2013 (stav k 31.12.2013)
Produkce
Množství
Počet
odpadu na
Název obce
odpadu
obyvatel 1 obyvatele
[t]
[t]
Dolany
124,78
657
0,19
Heřmanice
109,53
419
0,26
Hořenice
23,71
148
0,16
Chvalkovice
158,30
703
0,23
Jaroměř
6 716,52
12594
0,53
Jasenná
133,87
716
0,19
Nový Ples
66,63
343
0,19
Rasošky
667
Rožnov
104,62
382
0,27
Rychnovek
152,40
627
0,24
Šestajovice
40,42
188
0,21
Velichovky
382,03
745
0,51
Velký Třebešov
65,43
339
0,19
Vlkov
20,39
382
0,05
Zaloňov
65,65
448
0,15
ORP Jaroměř

8 164,28

19 358

0,4218

Směsný
Ostatní
komunální
odpad
odpad
[t]
[t]
96,32
2,27
91,30
1,29
18,79
0,38
96,36
21,62
568,98
5 716,80
113,41
2,31
44,01
15,45

Papír
[t]

Plasty
[t]

Sklo
[t]

4,26
4,60
0,77
10,33
147,82
1,62
1,66

12,90
9,04
1,76
17,63
173,10
10,28
3,13

9,03
3,30
2,01
12,36
109,82
6,25
2,39

2,91
8,65

3,68
3,02

6,87
11,20
1,81
13,57
5,48
4,88
6,92

5,82
9,69
2,20
13,12
6,29
1,96
5,60

87,96
109,95
36,15
124,29
42,44
1,84
49,27

1,05
12,91
0,26
224,80
11,22
8,03
0,84

195,57

278,57

189,86

1 481,07

6 019,21

6,25

Zdroj: Městský úřad Jaroměř, data z evidence 2013

Produkce odpadů za ORP Jaroměř dosáhla za rok 2013 celkem 8 164 tun. Největší produkce
odpadů je z Jaroměře 6 716,52 tun a dalších 1 448 tun z ostatních obcí zájmového území (nad
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100 tun odpadů bylo za rok 2013 vyprodukováno z obcí Dolany, Heřmanice, Chvalkovice,
Jasenná, Rasošky, Rožnov, Rychnovek a Velichovky). Průměrný obyvatel ORP Jaroměř
vyprodukuje ročně cca 421 kg odpadu, tj. 1,15 kg za den.
Evidenci odpadů je nutné brát s částečnou rezervou, neboť nemůže postihnout veškeré
odpady, které nejsou evidovány, protože končí na černých skládkách nebo spalováním.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikající se v případě zájmu připojují do systému sběru a
likvidace odpadu města smlouvou s obcemi nebo přímo s oprávněnými osobami, které
s odpady nakládají.
Ochranná pásma činností
Ochranná pásma výrobních činností jsou zastoupena neaktuálním vymezením. Jedná se
zejména o zemědělské areály, jejichž činnost buď již skončila nebo se výrazně utlumila.
Speciálním ochranným pásmem v území je OP vojenského prostoru. Toto OP je
aktualizováno, vzhledem k probíhajícím činnostem v areálu vojenského útvaru MV. Areál se
nachází uprostřed lesního komlexu (Rasošský les).

4. Příroda a krajina
Ochrana přírody a krajiny
Zvláště chráněným územím kategorie Přírodní rezervace je Šestajovická stráň. Předmětem
ochrany v území je smíšená dubohabřina na opukovém svahu s bohatým bylinným
podrostem, odpovídajícím přirozené skladbě lesního porostu. Lokalita je zároveň biocentrem
v málo zalesněné zemědělské krajině. Byla vyhlášena na rozloze 13,53 ha v k.ú. Roztoky nad
Metují a k.ú. Šestajovice, v ORP Jaroměř v roce 1994 (kód Ústředního seznamu ochrany
přírody – 1715).
Významnými krajinnými prvky ze zákona (ex lege) dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) jsou ekologicky nebo esteticky důležité části
krajiny vzniklé spontánně nebo lidskou činností. Jsou to hlavně lesy, vodní toky, rybníky,
údolní nivy, parky, zahrady, důležité aleje, hřbitovy, remízy, lada apod.
V krajině správního území ORP Jaroměř je zastoupení těchto VKP relativně četné díky
zastoupení lesních porostů, krajinné mimolesní zeleni, díky četným vodním plochám.
Krajinný ráz (§ 12) - přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.
Ačkoliv je ochrana estetických a přírodních hodnot krajiny zakotvena v českém Zákoně o
ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v úplném znění (Úplné znění vyhlášeno zákonem
č. 460/2004 Sb.), lze obtížně exaktně krajinný ráz posuzovat, jeho vnímání je částečně
založeno na senzitivním vnímání posuzovatele.
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Přírodní památka Šestajovická stráň a ochranné pásmo, zdroj dat: AOPK a ČUZK 2014

Oblast krajinného rázu je krajinný celek specificky se odlišující od okolních, s podobnou
přírodní, kulturní a historickou charakteristikou, s podobným souborem typických základních
znaků.
Na území Královéhradeckého kraje lze nalézt 12 oblastí krajinného rázu, které se od sebe
odlišují svými specifickými znaky (charakteristikami krajinného rázu) a které tvoří základní
jednotku prostorové a charakterové diferenciace krajiny. ORP Jaroměř lze dle tohoto
rozdělení spadá do oblasti Opočensko.
Opočensko je tvořeno krajinou zemědělskou a lesozemědělskou. Jaroměř je charakterizovaná
jako krajina urbanizovaná. Z hlediska urbanizace se zde nacházejí převážně menší města. U
některých vesnic můžeme nalézt poměrně dochované plužiny polí, které spoluvytvářejí
harmonické měřítko v krajině.
Z hlediska využití jde z hlediska celého správního území ORP Jaroměř jednak o krajinu
aglomerizovanou - antropogenní, jednak o krajinu zemědělskou (okrajově s lesnickým
využitím) – rovněž člověkem přeměněnou. Některé enklávy v krajině je možno
charakterizovat jako harmonicky vyvážené území s rozptýlenou zelení a břehovými porosty
podél vodních ploch. Zvláště chráněná území přírody, prvky ÚSES a VKP, tedy plochy lesů,
zejména lesů ve vyšších polohách pahorkatin až vrchovin a ve snížených polohách především
břehové porosty v okolí vodních ploch a vodotečí náležejí do krajiny relativně přírodní.
Dle typologie přírodní krajiny je řešené území součástí: krajiny vrchovin Hercynika, krajiny
plošin a pahorkatin (především jižní část ORP), krajiny rovin (centrální část území), krajiny
širokých říčních niv (pás podél vodních toků – Labe, Úpy, Metuje – v pásu od Smiřic po
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Jaroměř a po Českou Skalici), krajiny rozřezaných tabulí (zasahuje od severu a od
severozápadu).
Vzhledem k tomu, že dosud nebyla pro daný prostor zpracována studie podrobnějšího členění
na oblasti a místa krajinného rázu, předkládáme v rámci ÚAP pouze návrh na členění ORP
Jaroměř na následující oblasti krajinného rázu:
•
•
•

Široká údolí Labe, Metuje, Úpy
Rozřezané křídové tabule v krkonošském podhůří
Plošiny a pahorkatiny východočeského Polabí

Místo krajinného rázu je část krajiny relativně homogenní z hlediska přírodních, kulturních
a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo
krajinného rázu od jiných míst. Jde o místo pohledově spojité z většiny pozorovacích
stanovišť nebo území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti, většinou jej lze
jednoznačně vymezit. Terénní horizonty (konvexní krajinné linie) oddělují tato specifická
území z pohledového i morfologického hlediska.
Některá území harmonicky vyváženého venkovského území s rozptýlenou zelení a břehovými
porosty je možno vymezit jako specifická místa krajinného rázu (viz výkres hodnot).
V území bylo možno rozlišit několik uzavřených, specifických míst krajinného rázu (viz
grafická část):
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Stará Metuje
Údolí Úpy
Lázně Velichovky
Údolí Labe (Kuks – Heřmanice – Jaroměřský rybník)
Údolí Běluňky (Chvalkovice – Běluň)
Žďár – Kopaniny – Dolní Žlíbek
Válovický potok (Větrník – Velký Třebešov)
Josefovský park u Labe
Hustířany

Památné stromy (ve smyslu § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění) jsou vyhlašovány na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody.
V území ORP Jaroměř jsou vyhlášeny památné stromy:
číslo
dle
ÚSOP

Obec

Název

Vyhlášení

Poznámky:

4600

Jaroměř
(p. č. 1237)

Dub letní

7.9.2005

V zahradě rodinného domu čp.
1865, poblíž frekventované
silnice, obvod kmene 390 cm
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1488

Jaroměř
(p. č. 2607/7)

4763

Jaroměř
(p. č. 1816)

1492

Josefov u
Jaroměře
(p. č. 562)

4599

4670

Josefov u
Jaroměře
(p. č. 770)
Josefov u
Jaroměře
(p. č. 136)

Fagus silvatica
Atropunicea
(buk lesní
červenolistý) a
Ginkgo biloba
(jinan
dvoulaločný)
Jinan
dvoulaločnýGinkgo biloba

15.1.1998

22.8.2006

Matoušova lípa

15.5.1997

Platan
javorolistý

9.9.2005

Tři lípy srdčité

2.11.2005

Velichovky
(p. č. 150/15)

Břek u
Velichovek

1.2.2000

4766

Velichovky
(p. č. 28/1)

Lípa Františka
Josefa I. a Lípa
císařovny
Alžběty (Sissi)

22.8.2006

1507

Roztoky nad
Metují
(p. č. 142)

Kavalírův dub

1489

Svinišťany
(p. č. 299/1)

Dub letní

1490

Svinišťany
(p. č. 299/1)

Dub letní

1484
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V okrasné zahradě u rodinné
vily v intravilánu města,
západně od železniční stanice
Jaroměř; obvod kmene 495 cm,
300 cm
V městské zástavbě, na
křižovatce Na Špici; dvoják 156 cm a 180 cm
Na dvoře čp. 217 v Mánesově
ulici, blízko komunikace na
Josefov, za tratí, výška 24 m,
obvod kmene 395 cm
U silnice, poblíž parkoviště
MÚ, obvod kmene 406 cm
V zahradě u rodinného domu
čp. 290; obvod kmenů: 292 cm,
184 cm, 371 cm
Západně od Velichovek, na
okraji cípovitého výběžku lesa,
výška 15 m, obvod kmene 260
cm
V obci, v blízkosti kostela a
hřbitova u pomníku z r. 1760;
první lípa vysazena r. 1848 na
počest nástupu Františka Josefa
I. na trůn, druhá vysazena r.
1898 jako vzpomínka na
zavraždění císařovny Alžběty;
obvod kmenů 275 cm, 357 cm

strom roste v louce při levém
břehu nové řeky Metuje asi 120
26.11.1981 m od silničního mostu státní
silnice, výška 31 m, obvod
kmene 415 cm
V údolní nivě Úpy, na poli
11.2.1998 jihovýchodně od Dolan, výška
20 m, obvod kmene 455 cm
V údolní nivě Úpy, na poli
11.2.1998 jihovýchodně od Dolan, výška
20 m, obvod kmene 344 cm
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4984
105501

Malá Bukovina u
Chvalkovice
(p. č. 399/2)
Jaroměř
(p. č. 4156)

Buk převislý

14.4.2005

Čtyři lípy
srdčité

1.1.2010

V obci, v ovocném sadu na
levém břehu Černého potoka,
obvod kmene 305 cm
V ulici Na obci kolem
kamenného kříže z r. 1829

Natura 2000 je soustava chráněných území, které podle jednotných pravidel vytvářejí na
svém území všechny členské státy Evropské unie. Ochrana v těchto územích se zaměřuje
jednak na ochranu jednotlivých rostlinných a živočišných druhů a jednak na ochranu
přírodních stanovišť.
Lokality soustavy Natura 2000 nemají být pouze rezervacemi s přísnou ochranou, na kterých
je vyloučeno hospodaření nebo dokonce jakýkoliv lidský zásah. Většinou jsou to území, ve
kterém se díky tradičnímu a citlivému hospodaření dochovala cenná společenstva nebo
vzácný rostlinný či živočišný druh. Tento šetrný způsob hospodaření se stává důležitým
nástrojem ochrany. V lokalitách soustavy Natura 2000 jsou zakázány jen činnosti mající
negativní vliv na výskyt předmětu ochrany.
V řešeném území ORP Jaroměř jsou zastoupeny následující prvky NATURA 2000 - EVL (dle
evropské „Směrnice o stanovištích“ č. 92/43/EEC):

Název

číslo

Předmět ochrany

Rozloha

k.ú.

Hustířanský
les

CZ0522002

pestrá druhová
skladba, střevíčník
pantoflíček

1,6436

Hustířany
a Vilantice

41,4311 ha

Josefov u
Jaroměře

Josefov pevnost
Stará
Metuje

CZ0523676
(kód ÚSOP:
2935
CZ0523288
(kód ÚSOP:
2911)

lokalita vrápence
malého
lokalita klínatky
rohaté

21,84 ha

Vyhlášeno

22.12.2004
NV 132/2005
Sb.

Jaroměř,
22.12.2004
Rychnovek NV 132/2005
Šestajovice
Sb.

Celková výměra prvků NATURA 2000 činí 64,92 ha, tedy 0,46 % z celého ORP Jaroměř.
Hustířanský les (CZ0522002)
V části nepříliš narušené lesnickým hospodařením je pestrá druhová skladba ve všech
vegetačních patrech. V části narušené těžbou a následnou výsadbou dominují traviny.
Střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) se roztroušeně vyskytuje v celém komplexu
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Hustířanského lesa, nejzachovalejší a nejbohatší část populace se nachází na ploše lokality.
Současný stav je výsledkem lesního hospodaření (fragmentace dubohabrového komplexu
výsadbou jehličnatých monokultur).
Josefov – pevnost (CZ0523676)
Jedná se o rozsáhlý systém podzemních chodeb pod pevností Josefov, která byla postavena
roku 1787. Celková délka chodeb je 45 km. Vzhledem k přístupnosti a předběžně zjištěné
největší frekvenci výskytu netopýrů jsou kontrolovány pouze chodby o celkové délce cca 1,5
km. Tato lokalita je regionálně významným zimovištěm vrápence malého (Rhinolophus
hipposideros).
Stará Metuje (CZ0523288)
Odstavené původní říční koryto Staré Metuje s bohatým břehovým porostem na levém břehu
Nové Metuje před vtokem do Jaroměře. Jedná se o významnou lokalitu na území
Královéhradeckého kraje s výskytem klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia).

Mapování druhů (obojživelníků, plazů, vážky) z let 2001 - 2002 je k dispozici na Městském
úřadě v Jaroměři. Průběžně dochází též k mapování dalších druhů.
Komplexněji může být tento bod doplněn až na základě podkladů od Krajského úřadu v
následujících etapách, při kterém by měla být problematika blíže specifikována.

Koeficient ekologické stability (KES)
Koeficient ekologické stability (KES) je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv.
stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. Pro účely vyhodnocení
byla zvolena obecně uznávaná klasifikace (Míchal, 1985). KES umožňuje získat základní
informaci o stavu krajiny daného území.
Stabilní plochy:

lesní půda, vodní plochy a toky, trvalý travní porost, pastviny, mokřady,
sady, vinice

Nestabilní plochy:

orná půda, antropogenizované plochy, chmelnice

Σ ekologicky stabilní plochy
KES = ———————————————
Σ ekologicky nestabilní plochy
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Klasifikace území na základě hodnoty KES:
KES ≤ 0,1

území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické
funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy

0,1 < KES ≤ 0,3

území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních
struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány
technickými zásahy
území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou
ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie

0,3 < KES ≤ 1,0

1,0 < KES < 3,0

vcelku vyvářená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s
dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů

KES ≥ 3,0

přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních
struktur nízkou intenzitou využívání člověkem

Koeficient ekologické stability v jednotlivých SO ORP Královéhradeckého kraje
SO ORP
KES
SO ORP

KES

Broumov

1,22

Náchod

1,52

Dobruška

1,01

Nová Paka

1,55

Dvůr Králové nad Labem

1,19

Nové Město nad Metují

0,67

Hořice

0,60

Nový Bydžov

0,43

Hradec Králové

0,43

Rychnov nad Kněžnou

1,88

Jaroměř

0,49

Trutnov

2,29

Jičín

0,58

Vrchlabí

2,96

Kostelec nad Orlicí

1,70

Královéhradecký kraj

1,24

Zdroj dat: ČSÚ, k 31.12.2015

Průměrná hodnota KES ve správním území ORP Jaroměř činí 0,49. Jedná se o území
ekologicky málo stabilní, celkově nevyváženou krajinu, intenzivně využívanou, zejména
zemědělskou velkovýrobou. V krajském průměru se řadí ORP Jaroměř k nejméně ekologicky
stabilním v Královéhradeckém kraji, protože území ORP Jaroměř tvoří z převážné části orná
půda (77,8 % rozlohy). Ekologicky nejstabilnějším územím v ORP Jaroměř je Nový Ples
(KES=1,62) zejména díky lesním ekosystémům, které tvoří více než polovinu území. V rámci
ORP Jaroměř vykazují nejnižší ekologickou stabilitu Hořenice (KES=0,06) a Jasenná
(KES=0,12), jejich území je tvořeno z cca 90 % ornou půdou.
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Koeficient ekologické stability v jednotlivých obcích ORP Jaroměř
Obec

KES

Obec

KES

Dolany

0,52

Rožnov

0,33

Heřmanice

0,43

Rychnovek

0,27

Hořenice

0,06

Šestajovice

0,78

Chvalkovice

0,71

Velichovky

0,67

Jaroměř

0,66

Velký Třebešov

0,54

Jasenná

0,12

Vlkov

0,29

Nový Ples

1,62

Zaloňov

0,17

Rasošky

0,21

ORP Jaroměř

0,49

Zdroj dat: ČSÚ, k 31.12.2015

Koeficient ekologické stability v obcích ORP Jaroměř

Zdroj dat: ČSÚ, k 31.12.2015
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Fragmentace krajiny
Je definována jako hustota bariér v nezastavěném území váženým jejich bodovým
hodnocením ve vztahu k celkové výměře nezastavěného území:
dálnice a dálnice II. typu – 6 pruhů:
silnice I. třídy, dálnice a dálnice II. typu – 4 pruhy:
silnice I. třídy – 2 pruhy:
silnice II. třídy:
železnice dvou a více kolejné:
železnice ostatní:

4 body
3 body
2 body
1 bod
2 body
1 bod

Ukazatel stability biodiverzity, narušení stanovišť a kvality urbanizovaného prostředí. Při
zvýšené fragmentaci dochází k dělení přírodních lokalit s výskytem specifických druhů rostlin
a živočichů, následná genetická izolace a segmentace stanovišť ohrožuje přežití citlivějších
druhů. Pro migrující živočichy znamená vysoká fragmentace území existenci bariér jejich
migrace.
Fragmentace krajiny v obcích ORP Jaroměř

Zdroj dat: ArcDATA – ArcČR, listopad 2011
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5. Územní systém ekologické stability
Ze zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění vyplývá
význam a postavení územního systému ekologické stability (ÚSES). Územní systém
ekologické stability (ÚSES) krajiny je vzájemně propojený soubor přirozených i
pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES je
tvořen biocentry a biokoridory a je postupně navrhován ve třech navzájem provázaných
hierarchických úrovních - nadregionální, regionální a lokální (místní). Ochrana ÚSES je dle
ustanovení § 4 výše uvedeného zákona povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků
tvořících jeho základ. Vytváření ÚSES je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci
pozemků, obec i stát.
Plány lokálních ÚSES byly zpracovány v rámci územních plánů jednotlivých obcí v letech
1993 – 1996:
Lokální ÚSES pro území Jaroměřsko – Českoskalicko zpracoval Agroprojekt Pardubice. Pro
další část území (z řešeného území obce Velký Třebešov) zpracoval ÚSES RK SMS Hradec
Králové ve spolupráci s Lesprojektem Hradec Králové. Pro území Lázní Velichovky
zpracovala lokální ÚSES firma Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
Regionální ÚSES (Územně – technický podklad (ÚTP) NR - R ÚSES ČR, dle zadání MMR
ČR zpracovala Společnost pro životní prostředí Brno, s.r.o., 1996) je závazný pro ZÚR (v
minulosti ÚPN VÚC). Pro ÚP je závazná úroveň lokální, která by však měla vycházet
z úrovně regionální a nadregionální.
Jakožto podklad pro zpracování ÚP měst a obcí v ORP Jaroměř musí být N-R ÚSES, který je
součástí vydané ZÚR Královéhradeckého kraje. N-R ÚSES bude třeba dopracovat do lokální
podoby ÚSES na území celého kraje, tedy i v ORP Jaroměř.
Pro sjednocení lokálních ÚSES zpracovaných na základě N-R ÚSES vydaného v rámci ZÚR
by bylo vhodné zpracovat generel pro celé území ORP Jaroměř, který by zajistil návaznosti
mezi jednotlivými obcemi. je připravován Plán ÚSES – ORP Jaroměř, aktualizace vymezení
systému ekologické stability. Cílem tohoto plánu vytvoření jednotné koncepce vymezení
systému ÚSES všech hierarchických úrovní pro celé ORP.
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Ochrana přírody a krajiny na území ORP Jaroměř

Zdroj dat: ÚAP ORP Jaroměř
6. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa
Zemědělský půdní fond
Geologická a geomorfologická stavba, společně s klimatickými podmínkami a dalšími vlivy,
podmínily vývoj půd. Geologickým podložím jsou v oblasti vymezeny dvě odlišné kategorie
půd, lišící se jak obsahem živin, tak i fyzikálními vlastnostmi.
Na severní části ORP Jaroměř je křídové podloží střídáno se čtvrtohorními překryvy často a
velmi mozaikově na malých plochách, tak dochází k velmi rozmanitému střídání půdních
podmínek. Na vápnitém podloží křídových slínů se vytvářejí fyzikálně méně příznivé, těžké
jílovitohlinité, jen velmi málo propustné půdy, živinami bohaté, s velkou sorbční schopností,
což se projevuje akumulací atmosférických srážek a oglejením půd. Na pleistocénních
štěrkopíscích docházelo k tvorbě půd hlubokých, písčitých až hlinitopísčitých, lehkých,
propustných, ale kyselých a chudých na živiny. V menší míře se uplatnilo podloží dalších
hornin. Vápnité kambizemě a typické pararendziny vznikly zejména na slunných opukových
svazích. Na jižní části ORP převládají na písčitých terasách regozemě a rendziny
Plošně největší zastoupení typů půd dosahují v řešeném území hnědozemě, fluvizemě (v
údolích řek), rendziny, luvizemě a kambizemě (především v okrajových částech území).
Z hlediska zrnitosti půd převládají písčitohlinité až hlinité půdy.
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V území se vyskytují kvalitní půdy I. bonitní třídy převážně v nivách kolem řek, na území
ORP Jaroměř převládají půdy II., III., IV. bonitní třídy. Nejméně jsou zastoupeny půdy V.
bonitní třídy.
Hodnocení z hlediska kvality půd probíhá na základě vymezení 5 tříd ochrany, které
vycházejí z kódů mapy BPEJ (bonitovaných půdně-ekologických jednotek). Nejcennější půdy
jsou zařazeny do I. a II. třídy ochrany. Třídy ochrany stanovuje vyhláška č. 48/2011 Sb., o
stanovení tříd ochrany uvádí Metodický pokyn MŽP č. OOLP/1067/1996 k odnímání půdy ze
ZPF.
Pro nezemědělské účely je nutno používat nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v
zastavěném území nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků. Musí-li však v
nezbytných případech dojít k odnětí ze ZPF, je nutno využívat pokud možno pozemky ve III.
– V. třídě ochrany.
Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických
regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního
významu.
Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o
půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
Na základě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění
ust. 4 odst. 3 zemdělěskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout v případech, kdy jiný
veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního
fondu.
Na níže uvedeném kartogramu jsou znázorněny plochy dle jednotlivých tříd ochrany
zemědělské půdy, zdrojem dat je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy. Na kartogramu
nejsou zahrnuta zastavěná území a plochy, na kterých došlo k odnětí ze zemědělského
půdního fondu.
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Vymezení tříd ochrany zemědělského půdního fondu (zdroj: ÚAP ORP Jaroměř)

Struktura
Jaroměř

pozemků

v ORP

Ostatní plochy
1078,0 ha

Zastavěné plochy
364,2 ha
Vodní plochy
266,0 ha

Lesní půda
1 491,5 ha

Orná půda
8 101,4 ha

Trvalé travní porosty
1 907,8 ha
Ovocné sady
192,4 ha

Zahrady
456,9 ha

Zdroj dat: ČSÚ, Sledované jevy ÚAP, stav k 31.12.2015
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Podíly zemědělské půdy v jednotlivých obcích

Zemědělská půda tvoří 76,9 % z celkové rozlohy ORP Jaroměř. Z výše uvedeného grafu je
patrné, že na území nejsou zastoupeny chmelnice a vinice.
Sklonitost zemědělské půdy je charakterizována v na čtvrtém místě číselného kódu BPEJ.
V minulosti byla na území ORP Jaroměř orná půda zcelována do velkých půdních celků a
bylo na ní hospodařeno bez ohledu na sklonitost a svažitost pozemků. Pěstování
monokulturních plodin, nevhodná agrotechnická opatření (zornění dlouhých svahů, orba po
směru svahu) nerespektovalo protierozní ochranu půdy. Kvůli snižování úrodnosti půdy, byl
tento deficit vyrovnáván velkým množstvím průmyslových hnojiv. Rozpuštěná hnojiva spolu
s půdními částicemi byly transportovány dále níže do vodních toků a nádrží, kde způsobují
eutrofizaci vody.
Jistým řešením je změna hospodaření u nadměrně sklonitých pozemků takovým způsobem,
aby byla snížena erozní ohroženost území, navržení zatravnění (možno spojit s prvky ÚSES).
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Sklonitost pozemků ORP Jaroměř

Vymezení sklonitosti pozemků dle BPEJ (zdroj: ÚAP ORP Jaroměř)
Zásadní průřezový ukazatel pro hodnocení udržitelnosti využívání půdního fondu, jeho
degradace a snižování produkční schopnosti. Současně vypovídá o intenzitě zemědělské
výroby, rozsahu a vlivu zornění, riziku zabahnění vodotečí/nádrží i ohrožení osob a majetku
na hranicích zastavěného území. Výchozí hodnota pro naléhavost a rychlost řešení
protierozních opatření v ploše povodí.
Hodnota erozního smyvu půd vypočítaná ze srážko-odtokových poměrů, orografie terénu a
půdních vlastností. Vypočteno multikriteriální analýzou založenou na USEL s využitím
modelu USLE 2D. Agregací vstupních dat vzniká hrubý odhad míry dlouhodobé ztráty půdy
vlivem eroze.
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Vodní eroze zemědělské půdy ORP Jaroměř, erozní smyv [t/ha/rok]

Erozní smyv půdy (zdroj: GIS analýza území)
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Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)
Lesy na území ORP Jaroměř spadají do přírodní lesní oblasti 17 – Polabí a 23 – Podkrkonoší.
Jednotlivé přírodní oblasti jsou na území ORP odděleny úhlopříčně (komunikace I/33).
V lesích na území ORP Jaroměř převládá zejména 1 – dubový a 2 – bukodubový lesní
vegetační stupeň. Lesy jsou zastoupené zejména v pahorkatinných částech území. Lesní
komplexy jsou zastoupeny v těchto partiích smrkovými monokulturami. V nivních oblastech
jsou zastoupeny lesní kultury zejména listnatých lesů, jež jsou charakteristické pro polabskou
oblast.
Lesnatost je dána poměrem lesní půdy k celkové rozloze území. Lesnatost ORP Jaroměř
dosahuje 10,8 %, což je méně než průměr Královéhradeckého kraje 31,1 %. PUPFL se
rozprostírají na ploše 1490,4 ha tvoří tedy 10,8 % celkové rozlohy území ORP Jaroměř.
Vysokou lesnatost mají Chvalkovice 27,7 %, největší lesnatost má obec Nový Ples 54,4 %.
Jehličnaté dřeviny 63,8 % převahují nad listnatými dřevinami 35,3 %. Nejvíce lesů nalezneme
na území Nového Plesu (387 ha) a Chvalkovic (338 ha), žádné lesy nejsou na území Hořenic.

Lesnatost jednotlivých obcí na území ORP Jaroměř
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les zvláštního určení

les
ochranný

Pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou rozdělené na hospodářské, lesy ochranné a lesy
zvláštního určení. Jejich zastoupení na území ORP Jaroměř uvádí následující tabulka:
porostní
zásoba
plocha
kategorie
subkategorie
1000 [m3]
[m3] na 1
[ha]
b.k.
[ha]
1 380,90
348,45
252,33
les hospodářský
1,90
0,59
309,47
mimořádně nepříznivá stanoviště
0,00
0,00
0,00
vysokohorské lesy
0,00
0,00
0,00
lesy v klečovém lesním vegetačním stupni
1,90
0,59
309,47
celkem
0,00
0,00
0,00
pásma ochrany vodních zdrojů I. stupně
ochranná pásma zdrojů léčivých a
0,61
214,08
2,84
minerálních vod
území národních parků a národních
0,00
0,00
0,00
přírodních rezervací
1. zóny CHKO, přírodní rezervace,
0,00
0,00
0,00
přírodní památky
14,97
282,38
53,02
lázeňské lesy
1,32
214,12
6,16
příměstské a rekreační lesy
0,00
0,00
0,00
lesy sloužící lesnickému výzkumu a výuce
6,00
1,85
307,83
lesy se zvýšenou funkcí ochrannou
3,57
1,25
349,86
lesy významné pro uchování biodiverzity
0,00
0,00
0,00
uznané obory a samostatné bažantnice
0,00
0,00
0,00
jiný veřejný zájem
71,59
20,00
279,30
celkem
1 454,39
369,03
253,74
úhrnem
Zdroj dat: UHÚL, informace z LHP(O) platných k 31.12.2013

7. Veřejná dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Silniční doprava je zastoupena silnicemi I., II. a III. třídy. Páteřní síť silniční dopravy tvoří
komunikace I. třídy, která j z velké míry využívaná jako tranzitní.
- silnice I. třídy:
I/33:

Hradec Králové – Jaroměř – Náchod – Polsko

I/37:

Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim –
Žďár nad Sázavou – Velká Býteš
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Komunikační síť dále doplňují silnice II. a III. třídy, které zabezpečují dopravní napojení sídel
na vyšší komunikační systém. V sídlech jsou zastoupeny místní komunikace, v krajině jsou
zastoupeny zemědělské a účelové komunikace.
- silnice II. třídy:
II/285: Sedlec – Velichovky – Jaroměř – Městec – Nové Město nad
Metují – Olešnice v Orlických horách
II/299: Jaroměř – Josefov – Libřice - Třebechovice pod Orebem
II/374: Velký Třebešov – Chvalkovice – Vlčkovice v Podkrkonoší –
Choustníkovo Hradiště
Předpokládá se realizace výstavby dálnice D11 v úseku Hradec Králové – Jaroměř. Výstavba
v tomto úseku je rozdělena na dvě stavby a to 1106 Hradec Králové – Smiřice a 1107 Smiřice
– Jaroměř. Na dálnici D11 navazují rychlostní komunikace R11 (síť E12, osa Paříž –
Varšava) od Jaroměře přes Trutnov na hraniční přechod u Žacléře a dále navazující úsek na
dálnici od Jaroměře po hraniční přechod Náchod, který bude řešen řadou přeložek současné
trasy silnice č. I/33 mimo zastavěné území jednotlivých obcí (mezinárodní tah E67 do
Polska). Jsou to severní obchvaty Jaroměře a Náchoda a jižní obchvat Velkého Třebešova a
České Skalice. V současnosti je realizován pouze jižní obchvat Velkého Třebešova a České
Skalice.
Pro ORP Jaroměř se dále uvažuje několik přeložek „obchvatů“ komunikací II. třídy a to:
obchvat Josefova (západní propojení komunikací č. I/33 s II/299), severní obchvat Velichovek
(II/285), severozápadní přeložka Velkého Třebešova (II/374).
V roce 2010 proběhlo Celostátní sčítání dopravy na všech dálnicích, silnicích I. a II. třídy a na
vybraných úsecích silnic III. třídy ČR. Od roku 1959 se celostátní sčítání provádí pravidelně,
s menšími odchylkami v pětiletých intervalech, od roku 1980 v letech končících na 0 a 5.
Průměrná intenzita na silnicích I. třídy je 7565 vozidel/24 hod, II. třídy je 2315 vozidel/24
hod, III. tříd 598 vozidel/24 hod. z tohoto je patrné, že jsou průměry intenzit několikrát
překročeny což představuje pro území ORP nejen velikou dopravní zátěž, ale další spojené
vlivy jako např. hluk z dopravy, emise.
Pro informace o intenzitách provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích a
statistikách nehodovosti na komunikacích a přejezdech lze využit jednotné dopravní
vektorové mapy www.jdvm.cz Ministerstva dopravy.
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Zdroj dat: ŘSD, Stavby ve výstavbě červenec 2012
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S ohledem na vydání zákona č. 268/2015 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích o změnách některých zákonů, ve s účinností od
31.12.2015 (dále jen „novela“). Dle tohoto zákona se ruší pojem „rychlostní silnice“ a
dochází k roztřídění dálnic podle svého určení a dopravního významu na dálnice I. a II. třídy.
Článek II. bod 2 výše uvedené novely stanovuje, že silnice I. třídy, které jsou rychlostními
silnicemi podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této
změny, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považují za dálnice II. třídy. Veškeré
parametry dálnice D11 (dříve R11) na území Jaroměře zůstávají zachovány a nedochází ke
změnám vlivu na území, příp. dalším.
Na základě společného stanoviska Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj a
Ministerstva životního prostředí k novele bylo mj, dohodnuto, že:
- Novela řeší prostou změnu názvosloví rychlostní silnice/dálnice II. třídy pozemních
komunikací, které splňují podmínky podle článku II bodu 2 novely, kdy nedochází
k žádným dalším změnám např. technických parametrů komunikací, ke změnám jejich
vlivu na území, příp. dalším.
- Pozemní komunikace vymezené v Politice územního rozvoje ČR jako rychlostní
silnice budou považovány za dálnice II. třídy a následně přejmenovány na dálnice II.
třídy při nejbližší aktualizaci PÚR ČR.
- Změna označení rychlostní silnice/dálnice II. třídy bude v územně plánovací
dokumentaci krajů a obcí a dalších strategických dokumentech na národní a regionální
úrovni pořizovaných Ministerstvem dopravy, Ministerstvem pro místní rozvoj a
Ministerstvem
životního prostředí prováděna postupně v rámci nejbližších
pořizovaných aktualizací, resp. změn. Koridory vymezené v územně plánovacích
dokumentacích pro rychlostní silnice se pak považují za koridory vymezené pro
dálnice II. třídy a tak budou i nadále uváděny. V pořizované aktualizaci či změně
územně plánovací dokumentace dojde tedy k prostému přejmenování vymezených
koridorů pro rychlostní silnice na koridory pro dálnice II. třídy tím, že v textové a
grafické části územně plánovací dokumentace se zruší slova „rychlostní silnice“ a
indexové označení „R“, a nahradí se slovy „dálnice II. třídy“ a indexovým označením
„D“.
- Prostá změna označení rychlostní silnice/dálnice II. třídy není koncepční změnou,
která by vyžadovala nové posuzování vlivů na životní prostředí/na udržitelný rozvoj
území v případě, kdy dotčená pozemní komunikace splňuje podmínky podle článku II
bodu 2 novely.
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Intenzita dopravy v ORP Jaroměř 2010
Číslo
silnice

Úsek

33
Černožice - Jaroměř
33
Jaroměř – zaústění 37 a 299
33
Jaroměř (Husova ul., Na Valech)
33
Jaroměř – Velký Třebešov
37
Jaroměř – vyústění 307
37
Jaroměř (Cihelny)
285
Jaroměř - Hustířany
285
Jaroměř – Velká Jesenice
299
Jaroměř – zaústění do 33
299
Jaroměř - Libřice
307
Velký Třebešov – Horní Vlčkovice
30422
Starý Ples – zaústění do 30815
Zdroj dat: ŘSD, sčítání dopravy 2010

Vozidla celkem
/ 24 h
15 494
14 879
10 797
9 400
9 185
10 360
1 063
2 570
6 535
2 328
2 524
180

Nákladní vozidla
/ 24 h
3 619
3 251
2 921
2 824
1 297
1 347
142
310
1 038
495
484
25

Základní silniční síť (zdroj: ÚAP ORP Jaroměř)
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Dopravní nehody v ORP Jaroměř (zdroj: MD, jednotná digitální vektorová mapa)
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Železniční doprava
Železniční doprava na území ORP Jaroměř představuje trojici celostátních tratí, které spojují
Královehradecký kraj s ostatními regiony, Krkonošemi a Libereckým krajem.
č. 030 Jaroměř – Dvůr Králové – Stará Paka – Semily – Železný Brod – Turnov - Liberec
č. 031 Pardubice – Hradec Králové – Smiřice - Jaroměř
č. 032 Jaroměř – Česká Skalice - Starkoč – Červený Kostelec - Trutnov
Železniční stanice nebo zastávky se nacházejí v Jaroměři (2x), Rychnovku a Semonicích.
Přestavba a modernizace tratí se uvažovala, avšak k dnešnímu dni resort s investicemi
nepočítá. V předchozích letech došlo k modernizaci tratě v úseku Hradec Králové Jaroměř a
Jaroměř – Česká Skalice.
Možnost zvýšení stability provozu a zrychlení dopravy na trati č. 031 vyžaduje vybudování
druhé koleje v alespoň v úseku Smiřice – Jaroměř, nejlépe v celém úseku Hradec Králové –
Jaroměř. V celém úseku tratě je požadováno zvýšení traťové rychlosti až na 160 km/h. V
rámci modernizace je požadováno odstranění současného omezení postupných vjezdů vlaků a
zvýšení rychlostí po provedení rekonstrukce železniční stanice Jaroměř.
Na elektrifikované trati v úseku Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř jsou provozovány nové
elektrické jednotky RegioPanter. Předpokládá se elektrifikace tratě v úseku Jaroměř – Trutnov.

Základní železniční síť (zdroj: České Dráhy)
Hromadná doprava
Je zastoupena veřejnou autobusovou dopravou, železniční dopravou a městskou hromadnou
dopravou. Linky autobusové dopravy příměstské, regionální a dálkové (celkem 34 linek) jsou

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

181

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP JAROMĚŘ

koncentrovány do stávajícího autobusového nádraží Jaroměř, umístěném v prostoru Na Valech při
silnici č. I/33 v příznivé docházkové vzdálenosti od centrální části města. Rozmístění zastávek
autobusové dopravy v řešeném území vesměs vhodně pokrývá nároky a potřeby včetně přijatelné
docházkové vzdálenosti do 300 m (výjimečně 650 m). V souvislosti s integrací hromadné dopravy
autobusové a železniční je v prostoru před Železničním nádraží v Jaroměři navržena úprava na 3 4 autobusová stání s přímou vazbou na železniční dopravu a parkoviště pro osobní automobily.

Síť autobusových a železničních zastávek (zdroj: vlastní GIS analýza)

Letecká doprava
Letecká doprava je zastoupena letištěm s travnatým povrchem o únosnosti 7500kg v k.ú.
Josefov u Jaroměře provozované Aeroklubem Jaroměř. Ve Velkém Třebešově se nachází
sporadicky využívané letiště se zpevněným povrchem. Do území ORP Jaroměř zasahují
ochranná pásma letište Dvůr Králové nad Labem, Hořice a Nové Město nad Metují.
Vodní doprava
V zájmovém území se nenachází žádná vodní cesta. Do budoucna je počítáno s paroplavbou
po Labi z Hradce Králové do Josefova.
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8. Technická infrastruktura
Jednou ze základních podmínek udržitelného rozvoje zejména venkova je zajištění kvalitních
podmínek k bydlení. Pokud nebude v obcích dostupná základní technická infrastruktura, bude
docházet k postupnému odlivu obyvatel obce, převážně mladších generací, která si klade vyšší nároky
na standart bydlení než jim v současnosti nabízejí některé obce.

Zásobování pitnou vodou
Pitnou vodou je zásobována většina sídel ORP Jaroměř.
Skupinový vodovod Jaroměř je zásoben pitnou vodou ze zdrojů J-6 Dolce, J-6A Dolce, J-7
Úpa, J-VS (Velichovská studna), J-CO (studna CO) a J-1 Starý Ples. Vodovod zásobí pitnou
obyvatele a ostatní odběratele v obcích Jaroměř, Jasenná, Nový Ples, Rasošky, Rtyně,
Šestajovice, Vestec, Vlkov a Zaloňov. Surová voda z vrtu J-6 je na ÚV Dolce čerpána pomocí
ponorného čerpadla. v úpravně dochází k oxidaci ţeleznatých iontů kyslíkem a chlorem na
železité a k dezinfekci vody ClO2, dále je odváděna do akumulační nádrže (144 m3), odkud je
čerpána přes pískový filtr do vodojemu Zaloňov 2×750 m3. Z čerpací stanice Dolce je čerpána
voda z vrtu J-6a výtlačným potrubím do sítě nebo do vodojemu Zaloňov 2×750 m3. Voda je
hygienicky zabezpečena v síti smícháním s chlorovanou vodou. Voda ze studny CO je podle
potřeby čerpána do studny Velichovská. Z ČS Velichovská je voda čerpána výtlačným
potrubím do sítě. Voda ze studní CO a Velichovská je do sítě dodávána neupravená, k
dezinfekci dochází v síti mísením s chlorovanou vodou. Voda z vrtu J-7 je čerpána ponorným
čerpadlem na ÚV Úpa. Surová voda je provzdušněna, chlorována a následně filtrována na
pískové náplni filtrů. Dochází zde také k dezinfekci vody ClO2. Voda z vrtu J-1 je do úpravny
vody Starý Ples dopravena artéským přetokem zdroje. Zde je voda také odţelezněna a
dezinfikována. Akumulace vody je zajištěna vodojemem Zaloňov 2×750 m3, Josefov 200 m3
a Rasošky 200 m3. Vodojem Zaloňov je plněn přímo z ÚV Dolce a přes síť z ÚV Úpa, čerpací
stanice Dolce J-6a a čerpací stanice Velichovská. Vodojemy Josefov a Rasošky jsou plněny
přes síť z ÚV Starý Ples. Z příslušných vodojemů jsou gravitačně zásobeny jednotlivá
spotřebiště, příp. je doprava vody do spotřebiště zajištěna přímým čerpáním z ÚV.
Vodovod Chvalkovice je zásoben pitnou vodou ze studny Chvalkovice, nad kterou je
postavena čerpací stanice. Voda je zde dezinfikována chlornanem sodným, takže čerpaná
voda je již bakteriologicky nezávadná. Voda je do spotřebiště dopravována přívodním řadem
napojeným na rozvodnou síť Chvalkovic přes ATS Miskolezy. Přívodní řad je veden podél
silnice z Chvalkovic do Miskolez.
Vodovod Rychnovek je zásobován vodou jímanou vrtem J-3 Zvole (V Borku), odkud je voda
čerpána do úpravny vody Zvole, kde je dezinfikována a odželezňována. Odtud je voda
dopravována výtlačným řadem do nadzemního věžového vodojemu Akvavel, odkud je vedena
zásobním řadem do spotřebiště. Vodovod byl uveden do provozu v roce 2003. Jímacím
objektem je vrt J-3, který byl vyhlouben na přelomu let 1985 a 1986. Jako zdroj pitné vody je
využíván až od roku 2003.
Velký Třebešov je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Česká Skalice zásobeni
pitnou vodou probíhá přes akumulaci vodojemu V Sadech 2 x 1000 m3, kam je čerpána přes
síť voda ze zdroje Pivovarská studna a voda z úpravny (voda z vrtu J-9 smíchaná s vodou z
vodovodu Teplice n. M. – Náchod –Bohuslavice).
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Vodovod Velichovky – Hustířany je zásoben vodou z vrtu MS-10C, MS-10C/1, která je
dopravována do úpravny vody. Úpravna vody spočívá v intenzivním provzdušnění za účelem
oxidace železa, vyloučení amoniaku a sulfanů, pomalé filtraci a zdravotním zabezpečení
upravené vody chlornanem sodným. Upravená voda se čerpá AT stanicí výtlačným řadem do
Velichovek a přes spotřebiště do nadzemního věžového vodojemu Velichovky 150 m3.
Jímacím objektem je vrt MS-10C, který byl vyhlouben v roce 1984. Vrt je situován západně
od obce Velichovky a zásobuje vodou obce Velichovky a Hustířany.
Je zpracována Studie vodovodu pro Mikroregion Hustířanka, která řeší zásobování pitnou
vodou v obcích – mj. i ve Velichovkách a Rožnově. Předpokládá se vytvoření tzv. vodovodní
skupiny Hustířanka, kam budou patřit i obce Vilantice, Litič, Hřibojedy, Libotov a Habřina.
Zásobování těchto obcí je postaveno na stávajícím vodovodu Velichovky – Hustířany –
Habřina a zajištění nového zdroje ve Vilanticích, kde se nachází vrt D-2 s vydatností 16 l/s
(doporučený odběr je max. 12,5 l/s) a voda nepotřebuje žádnou úpravu. Pokud by byl tento
zdroj v pořádku (musí se provést nová kontrola a čerpací zkouška), je možné, že zdroj ve
Velichovkách bude odstaven. Celkem by mělo být zásobeno 2 750 obyvatel.
Nepokryté nároky na odběr pitné vody z veřejných řadů jsou v sídlech - Rožnov, Neznášov,
Šestajovice, Heřmanice, Hustířany a Zaloňov.
Odkanalizování území a čištění odpadních vod
Odkanalizování a čištění odpadních vod není řešeno v sídlech - Dolany, Čáslavky,
Rychnovek, Rasošky, Roztoky nad Metují, Horní Dolce, Krabčice, Vlkov u Jaroměře, Slotov,
Brod nad Labem, Malá Bukovina, Velká Bukovina, Střeziměřice, Doubravice u České
Skalice. Pro snížení deficitů v technické infrastruktuře vznikl projekt „Čisté Labe
z Jaroměřska“. Záměrem je napojit většinu sídel ORP na kanalizační síť a ČOV Jaroměř (v
souvislosti s evropským projektem „Čisté Labe z Jaroměřska“). V rámci akce Čisté Labe
z Jaroměřska (stavebník Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko) byly realizovány stavby
splaškové kanalizace zakončených čistírnou odpadních vod v Hořenicích, řezbinách,
Semonicích, Dolany-Čáslavky-Jaroměř, Rychnovek-Zvole, Josefov – Starý Ples – Jasenná Šestajovice. Dále byla realizována splašková kanalizace Chvalkovice – Miskolezy a v Novém
Plese s ukončením v Josefově. Ve Svinišťanech, Dolanech a Čáslavkách se nachází
kanalizace s napojením na kořenovou ČOV. Obec Velký Třebešov je napojená na ČOV Česká
Skalice. Ve většině sídel fungují jednotné kanalizace, resp. kanalizace určené pro dešťovou
kanalizaci. Splaškové vody jsou u některých sídel ve velké většině sídel odváděny do
recipientů s předčištěním nebo bez předčištění přímo. Největší podíl obyvatel napojených na
veřejnou kanalizaci má město Jaroměř (87,79 % a dále Velichovky (78,69 %), naopak
nejhůře na tom jsou obce Heřmanice a Zaloňov Rožnov, Šestajovice a Dolany.
Zásobování plynem
Území ORP je pokryto celoplošně. Na území obcí Hořenice a Zaloňov je v připravovaných
změnách ÚPD vymezen koridor pro vysokotlaké vedení plynovodu (ZÚR). Vzhledem k ceně
media je trend odpojování, resp. nepřipojování nových vlastníků nemovitostí. Navzdory
celoplošné plynofikaci
území se odběry plynu nezvyšují. Největší podíl obyvatel
zásobovaných plynem je ve Velichovkách (83,91 %) naopak nulový podíl mají Heřmanice a
Šestajovice.
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Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií je zabezpečeno po celém území ORP. Vysoké napětí je
zabezpečeno celoplošně. Dodávka elektrické energie je řešena přenosovou soustavou VVN
ČEPS, a.s. v návaznosti na distribuční zařízení ČEZ Distribuce, a.s., převážná část elektrické
energie je dodávána z nadřazeného systému 400 kV, z elektrické stanice Neznášov 400/110
kV, která tvoří základní napájecí bod systému 110 kV Královéhradeckého kraje.
Spotřebu elektrického výkonu v ORP Jaroměř částečně pokrývají malé vodní elektrárny
(Heřmanice, Jaroměř, Josefov, Krabčice, Roztoky, Starý Ples, Šestajovice, Zvole), BPS
v Jaroměři a několik fotovoltaických elektráren (Vlkov, Jasenná a Rožnov) soukromých
vlastníků a firem. Vyrobená elektrická energie z těchto elektráren je dodávána do distribuční
sítě VN, případně NN, výkon těchto zdrojů není rozhodující a má pouze lokální význam.
Z důvodu zabezpečení dostatečného množství elektrické energie ve všech částech
Královéhradeckého kraje bude nutné na území ORP Jaroměř vymezit koridor nadzemního
elektrického vedení 2 x 110 kV z transformovny (TR) Neznášov – Jaroměř – Česká Skalice –
TR Náchod, včetně plochy pro transformovnu 110/35 kV Jaroměř (ZÚR). Dílčí úseky
distribuční sítě rozvodů nízkého napětí jsou v jednotlivých sídlech rekonstruovány – Dolany,
Hořenice, Nový Ples, Rychnovek, Šestajovice. V rámci města Jaroměř dojde ke změně napětí
z 10 kV na systém 35 kV.

Zastoupení bytů se zavedeným plynem [%]

Zdroj dat: ČSÚ, SLDB 2011
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Zásobování teplem
Zásobování teplem ve správním obvodu ORP Jaroměř je řešeno centrálními zdroji. Tyto
lokální zdroje se vyskytují na území Jaroměře a zajišťují dodávky tepla zejména čtyři
licencovaná střediska - Předávací stanice tepla v lokalitě Nábřeží 17. listopadu a Na Obci,
plynovou kotelnu pro areál Nemocnice Jaroměř, plynovou kotelnu Gymnázia Jaroslava Žáka,
Jaroměř a přilehlého Zimního stadionu v ulici Lužická a plynovou kotelnu
včetně distribučních rozvodů pro lokalitu sídliště Zavadila (do 811 bytů).
Předávací stanice tepla v lokalitě Nábřeží 17. listopadu a Na Obci zajišťuje, kromě dodávek
tepla pro bytové domy (do 480 bytů), i dodávku tepelné energie pro vytápění objektů Městské
knihovny, Fugnerovy sokolovny (budova divadla), Mateřské školky v Knappově ulici a
Plaveckého areálu.
Kromě těchto hlavních lokalit jsou zabezpečovány dodávky tepla v dalších 12 tepelných
zdrojích, např. v areálu Nemocnice, Gymnáziu Jaroslava Žáka, Jaroměř, objektu Polikliniky
čp. 191, obytných domech Náměstí Československé armády čp. 38 v Jaroměři, Nám.
Svobody čp. 62 a U Mlýna čp. 228 v Josefově, objektech základních škol v Jaroměři
a Josefově apod.
Informační a telekomunikační zařízení
Informační a telekomunikační zařízení pokrývají plošně celé území. Pro tyto účely slouží tzv.
základnové stanice v území. Správní území ORP Jaroměř je plně vykryto rozhlasovým i
televizním signálem.

9. Sociodemografické podmínky
Sídelní hierarchie ORP Jaroměře
V ORP Jaroměř leží 15 obcí, které jsou rozděleny na 45 částí obcí. Jádro ORP tvoří město
Jaroměř s Josefovem, městské obyvatelstvo tvoří 66 % celkové populace správního obvodu
ORP. Přímo na jádrové území Jaroměř – Josefov jsou napojeny Jezbiny a Semonice, které již
stavebně s jádrovým územím splynuly. Ostatní sídla jsou rovnoměrně rozmístěna podle
místních podmínek, se svým zázemím v katastrálních území. Každé katastrální území v ORP
Jaroměř má minimálně jedno sídelní jádro, vyjma Horních Dolců. Hustota zalidnění ve
správním obvodu ORP je nad celorepublikovým průměrem. Největší hustotu zalidnění má
Jaroměř, za zmínku stojí obce Rasošky a Velký Třebešov jejichž hustota zalidnění přesahuje
100 obyvatel na 1 km2.
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Hustota zalidnění v obcích ORP Jaroměř k 31.12.2015

Hustota zalidnění v obcích ORP Jaroměř
Obec

Rozloha
(ha)

Dolany
Heřmanice
Hořenice
Chvalkovice
Jaroměř
Jasenná
Nový Ples
Rasošky
Rožnov
Rychnovek
Šestajovice
Velichovky
Velký Třebešov

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

1 677,7
692,8
327,2
1 230,5
2 395,3
1 273,7
712,3
551,0
541,7
1 133,8
752,0
798,5
314,0

Počet
obyvatel
674
427
142
735
12 489
711
344
689
383
632
180
752
327

Hustota zalidnění
(obyv./1 km2)
40
62
43
60
521
56
48
125
71
56
24
94
104

Počet
katastrálních
území
4
3
1
5
5
1
1
1
2
3
2
2
1
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Vlkov
525,9
Zaloňov
931,8
ORP Jaroměř
13 858,2
Zdroj dat: ČSÚ, MOS stavy k 31.12.2015

399
449
19 333

76
48
140

1
4
36

Demografický vývoj
Populační vývoj celého území lze z dlouhodobého pohledu (100 let sledování vývoje
obyvatel) regresivní. Od 50. let minulého století došlo ke stabilizaci počtu obyvatel. Největší
úbytek obyvatel byl po první světové válce. Druhá válka z pohledu počtu obyvatel vývoj
příliš neovlivnila, počet obyvatel byl ovlivněn poválečným dosídlováním pohraničí.
K 1.1.2015 žilo v Královéhradeckém kraji 553 605 obyvatel. Od roku 2010 tak došlo pouze
k mírnému poklesu -0,7 % 0,5 % nárůstu. Obdobně jako v kraji nedošlo k výraznějším
pohybům obyvatel ve většině SO ORP. Největší nárůst obyvatel zaznamenal Nový Bydžov, a
to 0,9 % Jičín, a to 3,8 %. Naopak největší pokles obyvatel ORP Broumov, a to – 3,6 %.
Nejlidnatější SO ORP Kraje zůstává Hradec Králové, Trutnov, Náchod, naopak nejméně
lidnaté SO ORP Nová Paka, Broumov, Nové Město nad Metují. ORP Jaroměř se co do počtu
obyvatel nachází na 10 příčce z celkového počtu 15 SO ORP v Královéhradeckém kraji.

Počet obyvatel a jeho vývoj v SO ORP Královéhradeckého kraje mezi lety 2010 – 2015
Rok
Rozdíl mezi lety 2015 a 2010
SO ORP
2010
2015
Absolutně
Relativně [%]
Broumov
17 076
16 456
-620
-3,6
Dobruška
20 052
20 220
168
0,8
Dvůr Králové nad Labem
27 435
27 291
-144
-0,5
Hořice
18 798
18 373
-425
-2,3
Hradec Králové
145 664 145 310
-354
-0,2
Jaroměř
-76
-0,4
19 366
19 290
Jičín
47 384
47 679
295
0,6
Kostelec nad Orlicí
25 126
24 887
-239
-1,0
Náchod
61 509
61 089
-420
-0,7
Nová Paka
13 436
13 323
-113
-0,8
Nové Město nad Metují
14 391
14 295
-96
-0,7
Nový Bydžov
17 347
17 498
151
0,9
Rychnov nad Kněžnou
33 819
-241
-0,7
34 060
Trutnov
64 663
64 100
-563
-0,9
Vrchlabí
28 095
27 960
-135
-0,5
Královéhradecký kraj
556 412 553 605
-2 812
-0,7
Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, stavy k 1. lednu
Pozn.: relativní změna = (stav2015 – stav2010) / stav2010 * 100
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Vývojové trendy počtu obyvatel v jednotlivých obcích ORP Jaroměř mezi lety 1961 - 2015
1 000
900
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Heřmanice

800

Hořenice

počet obyvatel

700

Chvalkovice
Jasenná

600
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Rasošky

500
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Rychnovek

400

Šestajovice
Velichovky

300

Velký Třebešov
200

Vlkov
Zaloňov

100
0
1961 1970 1980 1991 2001 2010 2011 2 012 2013 2014 2015
rok

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, stavy k 1.1.
Vývoj počtu obyvatel v Jaroměři mezi lety 1961 - 2015
13 500

počet obyvatel

13 000
12 500
12 000
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11 000
10 500
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Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, stavy k 1.1.
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Vývoj počtu obyvatel ORP Jaroměř mezi lety 1971-2015
20 000

počet obyvatel

19 500
19 000
18 500
18 000
17 500
17 000
1970

1980

1990

2000

2010

rok

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, stavy k 1.1.
Nejlidnatějšími obcemi ORP Jaroměř (po Jaroměři) jsou Velichovky a Jasenná, nejmenšími
Šestajovice a Hořenice, které mají do 180 obyvatel. K největšímu relativnímu nárůstu počtu
obyvatel došlo v obcích Heřmanice, Nový Ples a Rasošky. K relativnímu poklesu obyvatel
došlo v Jaroměři, kde ubylo 213 295 obyvatel, mírný 20,3% pokles zaznamenaly obce Dolany
a Hořenice.
Ukazatel demografického vývoje ORP Jaroměř

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva
Pozn.: Hrubá míra přirozeného přírůstku hmpp = (NAROZENI - ZEMRELI) / ss * 1000. Hrubá míra migračního
salda hmms = (PRISTEH - VYSTEH) / ss * 1000. Hrubá míra celkového přírůstku hmcp = hmpp + hmms. SS je
střední stav obyvatelstva vypočítaný jako průměr počtu obyvatel k 1. 1. a k 31. 12. daného roku.
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Počet obyvatel a jeho vývoj v obcích ORP Jaroměř mezi lety 2010-2015
Rok
Rozdíl mezi lety 2010 a 2015
Obec
2010
2015
Absolutně
Relativně [%]
Dolany
668
41
6,5
627
Heřmanice
422
38
9,9
384
Hořenice
177
141
-36
-20,3
Chvalkovice
675
721
46
6,8
Jaroměř
12 770
12475
-295
-2,3
Jasenná
732
705
-27
-3,7
Nový Ples
315
344
29
9,2
Rasošky
610
669
59
9,7
Rožnov
392
384
-8
-2,0
Rychnovek
590
640
50
8,5
Šestajovice
178
181
3
1,7
Velichovky
754
764
10
1,3
Velký Třebešov
332
331
-1
-0,3
Vlkov
392
396
4
1,0
Zaloňov
438
449
11
2,5
ORP Jaroměř
19 366
19 290
-76
1,9
Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, stavy k 1. lednu 2015
Pozn.: relativní změna = (stav2015 – stav2010) / stav2010 * 100

Vliv přirozené měny a migrace na počet obyvatel v SO ORP Královéhradeckého kraje za
období 2010 – 2015
Přirozený
Migrační
SO ORP
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
přírůstek
saldo
Broumov
960
1 108
-148
1 252
1 762
-510
Dobruška
1 285
1 128
157
1 922
1 975
-53
Dvůr Králové nad
1 503
1 745
-242
2 444
2 424
20
Labem
Hořice
1 055
1 246
-191
1 902
1 943
-41
Hradec Králové
9 059
8 774
285
12 843
12 421
422
Jaroměř
1 234
1 175
59
2 040
2 096
-56
Jičín
2 887
3 100
-213
5 128
4 534
594
Kostelec nad Orlicí
1 511
1 790
-279
2 546
2 450
96
Náchod
3 681
4 000
-319
4 275
4 799
-524
Nová Paka
753
831
-78
1 310
1 289
21
Nové Město nad
842
830
12
1 358
1 495
-137
Metují
Nový Bydžov
1 017
1 138
-121
1 888
1 689
199
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Rychnov nad
2 123
1 945
178
Kněžnou
Trutnov
3 771
4 002
-231
Vrchlabí
1 795
1 682
113
Královéhradecký
33 476 34 494
-1 018
kraj
Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, roční údaje

2 777

3 245

-468

4 460
2 418

5 122
3 034

-662
-616

48 563

50 278

-1 715

Pozn.: Rozdíl v celkové změně obyvatel oproti výsledkům v tabulce celkové změny populace za období 20002010 je způsoben zpřesněním údajů z výsledků SLDB 2001

Vliv přirozené měny a migrace na počet obyvatel v obcích SO ORP Jaroměř za období 2010 –
2015
Přirozený
Migrační
Obec
Narození Zemřelí
Přistěhovalí Vystěhovalí
přírůstek
saldo
Dolany
47
-15
136
81
55
32
Heřmanice
28
12
16
14
39
-25
Hořenice
10
12
-2
78
64
14
Chvalkovice
44
42
2
151
126
25
Jaroměř
822
786
36
1 711
1 929
-218
Jasenná
45
54
-9
95
99
-4
Nový Ples
12
11
1
58
48
10
Rasošky
42
41
1
159
77
82
Rožnov
24
0
55
59
-4
24
Rychnovek
43
36
7
115
76
39
Šestajovice
11
11
0
28
34
-6
Velichovky
39
31
8
90
105
-15
Velký
18
17
1
47
59
-12
Třebešov
Vlkov
24
6
56
56
0
30
Zaloňov
34
27
7
62
59
3
ORP
1 234
1 175
59
2 855
2 911
-56
Jaroměř
Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, roční údaje
Pozn.: Rozdíl v celkové změně obyvatel oproti výsledkům v tabulce celkové změny populace za období 20002010 je způsoben zpřesněním údajů z výsledků SLDB 2001

Věková struktura
Analýza věkové struktury poskytuje údaje o populaci v zájmovém území, hodnotí
retrospektivně demografický vývoj populace a může určovat případné sociální problémy a
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hrozby budoucnosti. V následujících tabulkách, které se věnují věkové struktuře obyvatel
Královéhradeckého kraje a ORP Jaroměř naleznete index stáří jednotlivých obcí.
Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje, kolik osob ve věku 65 a více let (tzv. postreprodukční
složka obyvatelstva) připadá na jedno dítě ve věku do 15 let (dětská složka populace). Tento
ukazatel naleznete v tabulkách uvedený v posledním sloupci.
Věková struktura je ve všech SO ORP Královéhradeckého kraje vyrovnaná a pohybuje se v
rozpětí ± 2 % kolem průměrných hodnot za celý kraj. To znamená, že téměř 70 % populace se
nachází v produktivním věku a zbývajících 30 % je rovnoměrně rozděleno mezi
předproduktivní a postproduktivní populaci. Index stáří je tedy, na základě již popsaného
rovnoměrného věkového rozložení obyvatelstva, celkově vyrovnaný. Patrný je nárůst
krajského průměru populace, stejně jako celorepublikový trend nasvědčuje, že se toto číslo
bude spíše zvyšovat než snižovat. Obyvatelstvo správního obvodu Jaroměř patří k nejmladším
v kraji, na 94 obyvatel postproduktivního věku připadá 100 obyvatel ve věku pod 15 let.
Vlivem mladšího obyvatelstva správního obvodu došlo k více než padesátiprocentnímu
nárůstu neúplných rodin a je zde i nejvyšší rozvodovost v kraji. Nejstarší populace je v ORP
Hradec Králové. Bývá pravidlem, že starší část populace žije ve městech, kde mají veškeré
sociální i zdravotní potřeby v dosahu.
V obcích Hořenice, Nový Ples, Šestajovice, Dolany, Rožnov, Velichovky, Chvalkovice,
Jaroměř, Jasenná a Rychnovek překračují hodnoty indexu stáří hranici 100, což znamená že
postproduktivní obyvatelstvo má převahu nad obyvatelstvem předproduktivním. Za zmínku
stojí obec Zaloňov Heřmanice, kde je situace opačná a index stáří (69,4 49,4) nejnižší v rámci
celého ORP Jaroměř.
Naděje na dožití (střední délka života) vyjadřuje počet roků, které pravděpodobně prožije
osoba v daném věku za předpokladu, že po celou dobu jejího života se nezmění řád vymírání.
Vzhledem k rozdílné úmrtnosti žen a můžu se tento ukazatel udává pro každé pohlaví zvlášť.
V letech 2005 – 2009 naděje na dožití dosahovala 74,7 let u žen a 80,0 let u mužů.
Vnější vlivy na populační vývoj lze těžko popsat. Výrazný vliv mohou mít imigrační vlivy na
složení populace. Nejen u nekvalifikovaných pracovních příležitostí, ale i u specializovaných
činností, např. v lázeňství, službách apod. Rovněž je pravděpodobné, že se obyvatelstvo z
marginálních obcí bude vystěhovávat do větších center. Vzhledem k tomu, že se jedná o
zlomek populace, bude stále určující vývoj v jádru ORP. Zde je vývoj z hlediska přirozené
měny obyvatel stále určující.

Věková struktura SO ORP Královéhradeckého kraje k 1. 1. 2010 a k 1. 1. 2015
Věková skupina v 2010 Věková skupina v 2015 Index Index
[%]
[%]
SO ORP
stáří v stáří v
2010
2015
<= 14 15 - 64
65+
<= 14 15 - 64
65+
Broumov
14,7
70,6
14,7
15,2
65,2
19,6
100,1
128,9
Dobruška
15,3
68,8
15,9
16,0
65,0
19,0
103,9
118,8
Dvůr Králové nad
14,4
69,7
16,0
14,5
64,8
20,7
111,2
142,8
Labem
Hořice
14,7
69,3
16,0
15,2
65,4
19,4
108,9
127,6
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Hradec Králové
13,7
69,2
17,1
15,0
64,7
Jaroměř
15,9
69,3
14,9
16,0
66,1
Jičín
14,0
70,2
15,8
15,2
66,1
Kostelec nad
14,6
68,6
16,8
15,4
64,9
Orlicí
Náchod
14,8
68,1
17,0
15,3
64,5
Nová Paka
13,7
69,3
17,0
14,4
65,1
Nové Město nad
14,4
68,6
17,0
15,0
64,3
Metují
Nový Bydžov
14,4
69,8
15,9
14,5
66,6
Rychnov nad
15,0
70,6
14,4
15,6
66,5
Kněžnou
Trutnov
14,6
70,4
15,0
15,0
65,9
Vrchlabí
14,5
71,0
14,5
15,6
65,3
Královéhradecký
14,4
69,5
16,1
15,2
65,4
kraj
Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, stavy k 1. lednu

20,3
17,9
18,7

124,1
93,8
113,1

135,3
111,9
123,0

19,7

114,8

127,9

20,2
20,5

114,7
123,4

132,0
142,4

20,7

117,9

138,0

18,9

110,4

130,3

17,9

96,1

114,7

19,1
19,1

102,7
99,7

127,3
122,4

19,4

111,7

128,2

Průměrný věk obyvatel v jednotlivých obcích ORP Jaroměř

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, stav k 1. 1. 2010
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Věková pyramida podle pětiletých věkových skupin obyvatel ORP Jaroměř

Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, stav k 31.12.2015
Věková struktura obcí ORP Jaroměř k 1. 1. 2010 a k 1. 1. 2015
Věková skupina v 2010
Věková skupina v 2015
[%]
[%]
Obec
<= 14 15 - 64
65+
<= 14 15 - 64
65+
Dolany
14,4
67,3
18,3
16,0
64,4
19,6
Heřmanice
21,1
68,5
10,4
19,4
64,0
16,6
Hořenice
14,1
65,5
20,3
14,1
60,5
25,4
Chvalkovice
13,9
72,0
14,1
15,0
66,4
18,6
Jaroměř
69,5
14,8
15,8
66,2
18,0
15,8
Jasenná
17,1
67,8
15,2
16,0
67,1
16,9
Nový Ples
17,1
67,3
15,6
13,4
64,2
22,4
Rasošky
17,0
68,2
14,8
20,2
64,0
15,8
Rožnov
14,3
69,1
16,6
13,3
67,1
19,6
Rychnovek
14,7
69,8
15,4
15,7
67,7
16,6
Šestajovice
10,7
73,0
16,3
12,8
66,6
20,6
Velichovky
14,5
71,2
14,3
13,0
69,0
18,0
Velký
19,3
67,5
13,3
18,7
64,8
16,5
Třebešov
Vlkov
18,6
65,1
16,3
20,6
62,6
16,8
Zaloňov
17,1
69,4
13,5
18,3
69,0
12,7
ORP
15,9
69,3
14,9
16,2
65,6
18,3
Jaroměř
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Index
stáří v
2010
127,8
49,4
144,0
101,1
93,6
88,8
90,7
86,5
116,1
104,6
152,6
99,1

Index
stáří v
2015
122,5
85,6
180,1
124,0
113,9
105,6
167,2
78,2
147,4
105,7
160,9
138,5

68,8

88,2

87,7
78,7

81,6
69,4

93,8

117,9
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Zdroj dat: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, stavy k 1. lednu
Vzdělanostní struktura
Tabulka níže charakterizuje vzdělanostní strukturu obyvatelstva dle nejvyššího vzdělání a
vychází z dat Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Téměř 12 % a tedy nejvyšší podíl
obyvatel s VOŠ a VŠ je v Jaroměři (téměř 12 % obyvatel), průměrnému podílu této
vzdělanostní skupiny se blíží Vlkov Rasošky, naopak nejmenší podíl vysokoškoláků má obec
Šestajovice (1,35 %) Hořenice (0,7 %). Index vzdělanosti ukazuje podíl obyvatel s maturitou
a vyšším vzděláním k obyvatelstvu staršímu 15 let. Celkově v ORP Jaroměř k roku 2011 žilo
22,08 % obyvatel se základním a bez základního vzdělání, 40,99 % obyvatel s vyučením a se
středním vzděláním bez maturity, 26,67 % obyvatel s úplným středním vzděláním, 10,26 %
obyvatel s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním.
Vzdělanostní struktura obyvatel obcí ORP Jaroměř v roce 2011 [%]

Název obce

Dolany
Heřmanice
Hořenice
Chvalkovice
Jaroměř
Jasenná
Nový Ples
Rasošky
Rožnov
Rychnovek
Šestajovice
Velichovky
Velký Třebešov
Vlkov
Zaloňov

Obyvatelé
Obyvatelé
bez vzdělání vyučení a se SŠ
a se ZŠ
bez maturity

Obyvatelé
se SŠ s
maturitou

Obyvatelé s
Index
VOŠ a VŠ vzdělanosti

22,45
24,39
20,77
21,56
22,45
22,26
22,85
16,60
23,92
17,83
25,68
19,47
19,44
22,42
26,20

41,16
47,39
53,85
45,35
38,45
46,35
47,19
45,85
45,85
45,22
49,32
44,06
50,79
40,93
48,80

27,23
21,95
21,54
24,54
27,30
23,36
21,72
27,18
26,58
32,39
23,65
27,39
24,60
25,62
20,48

9,15
6,27
3,85
8,55
11,80
8,03
8,24
10,37
3,65
4,57
1,35
9,08
5,16
11,03
4,52

22,45
24,39
20,77
21,56
22,45
22,26
22,85
16,60
23,92
17,83
25,68
19,47
19,44
22,42
26,20

ORP Jaroměř
22,08
Zdroj dat: ČSÚ, SLDB 2011

40,99

26,67

10,26

22,08
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Struktura vzdělání obyvatel ORP Jaroměř

1 508

Obyvatelé bez vzdělání a se ZŠ

3 245

3 920

Obyvatelé vyučení a se SŠ bez
maturity

6 025

Obyvatelé se SŠ s maturitou
Obyvatelé s VOŠ a VŠ

Školy a školská zařízení
Mateřské školy v ORP Jaroměř navštěvuje 653 dětí. Vzhledem k nedostatku financí a
klesajícím počtům žáků ve třídách, dochází k rušení menších základních škol, čímž dochází
ke snížení úrovně sociální infrastruktury oblasti. V ORP Jaroměř má 60 % obcí mateřskou
školu a 53 % základní školu. V obcích se základní školou je vyučován zejména I. stupeň, tyto
školy navštěvuje průměrně 163 žáků. Zastoupení výuky I. a II. stupně nalezneme v Jaroměři a
Chvalkovicích, tyto školy navštěvuje průměrně 1687 žáků. V rámci ORP je 6 obcí, které
nemají na svém území žádné z uvedených zařízení. Obce Dolany, Chvalkovice, Jasenná,
Rasošky, Rychnovek a Velký Třebešov mají základní a mateřské školy spojené.
Obec
Dolany
Heřmanice
Hořenice
Chvalkovice
Jaroměř
Jasenná
Nový Ples
Rasošky
Rožnov
Rychnovek
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ZŠ

Třídy
1-5

1-9
1-9
1-4
1-5
1-3
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Šestajovice
Velichovky
Velký Třebešov
Vlkov
Zaloňov

1-5
1-4

V Jaroměři se nachází tyto střední školy:
-

-

Gymnázium a Střední odborná škola Jaroměř zřízená Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje. Nejvyšší kapacita školy činí 540 žáků. Ve škole studuje 324
žáků; z toho je 8 tříd víceletého gymnázia (prima až oktáva), 4 třídy čtyřletého
gymnázia, 1 třída obchodní akademie a 3 třídy pedagogického lycea.
Střední škola řemeslná Jaroměř zřízená Krajským úřadem Královéhradeckého kraje.
Kapacita školy činí 405 žáků. Ve škole studuje cca 268 učňů v 10 třídách. Vyučují se
zde tradiční obory jako truhlář - dřevěné konstrukce, truhlář - výroba nábytku, tesař,
opravář zemědělských strojů a zemědělský kovář - podkovář, ve kterém škola udržuje
kontinuitu jako jediná v republice. Škola se zabývá také výukou uměleckých oborů a
to oborem umělecký kovář a zámečník, pasíř a umělecký keramik. Z potravinářských
oborů zde nalezneme obory řezník - uzenář. Nově se připravují čtyřleté maturitní
obory - uměleckořemeslné zpracování kovů a dřeva. U všech učebních oborů je
možno pokračovat v nástavbovém studiu zaměřeném na ekonomiku podnikání,
ukončené maturitou.

Vyšší odborné ani vysoké školy se v rámci ORP Jaroměř nenacházejí vůbec. Nejbližší školy
tohoto typu jsou převážně v krajských městech (Hradec Králové, Pardubice). V Jaroměři dále
nalezneme:
- Základní umělecká škola F. A. Šporka Jaroměř
Založení hudební školy v Jaroměři se datuje k roku 1940. V současnosti navštěvuje školu
348 žáků na těchto oborech:
- výtvarný
63 žáků
- hudební
258 žáků
- literárně-dramatický 51 žáků
- taneční obor
13 žáků
- Dům dětí a mládeže Klíč Jaroměř – Josefov
Která se zabývá výchovně vzdělávací a rekreační činností pro děti, mládež, jejich rodiče a
další dospělé zájemce v jejich volném čase.
-

Základní škola speciální a Praktická škola

-

Zvláštní škola Jaroměř
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Zdravotnická zařízení a sociální péče
Zdravotnická zařízení jsou na ORP Jaroměř umístěny výhradně v Jaroměři. V budově bývalé
polikliniky se nachází ambulantní zařízení, ve kterém ordinují jak praktičtí lékaři pro dospělé,
tak i pro děti a dorost. Nachází se zde také ordinace odborných lékařů, jako např. interna,
zubní, kožní, neurologie pro děti, ORL, oční. Dále je v Jaroměři několik soukromých ordinací
praktických lékařů a odborných lékařů.
Nemocnice v Jaroměři postupně zanikla, nyní jsou nejbližší nemocnice: Fakultní nemocnice
Hradec Králové, Městská Nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem, Oblastní nemocnice
Náchod. V areálu bývalé nemocnice je umístěna léčebna dlouhodobě nemocných s následnou
péčí. Toto zařízení je detašovaným pracovištěm Oblastní nemocnice Náchod. Na území ORP
funguje Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje stanice Jaroměř, zajišťující
v rámci přednemocniční péče rychlou lékařskou pomoc a rychlou zdravotnickou pomoc ve
spolupráci s orgány zapojenými do integrovaného záchranného systému kraje.
V Jaroměři je k dispozici 7 lékáren (ulice Boženy Němcové, nám. Československé armády, v
poliklinice - ulice Dr. Ed. Beneše, Hradecká ulice, Husova ulice, Na Kameni, Dolecká), jedna
v Josefově (ul. Husova) a jedna ve Chvalkovicích (U Zlatého hada).
Sociální péči obyvatelům zajišťuje celkem 21 poskytovatelů. U poskytovaných služeb
převažuje zaměření na sociální poradenství, péči o seniory a osoby se zdravotním postižením,
včetně odlehčovacích služeb, služby azylových domů a sociální rehabilitace. V Jaroměři sídlí
dále pouze 3 organizace, které se zabývají poskytováním služeb osobám ohroženým
sociálním vyloučením – Diakonie ČCE – středisko Milíčův dům, Občanské sdružení
SOUŽITÍ – Jaroměř a TEOŠ – domácí ošetřovatelská péče. Ostatní poskytovatelé sociálních
služeb sídlí mimo město Jaroměř. Na období 2010-2012 byl zpracován Komunitní plán
sociálních služeb.
Na území Jaroměře funguje pečovatelská služba. Kapacita ambulantní formy poskytování
pečovatelské služby činí 16 klientů, kapacita terénního poskytování služby 180 klientů. Pro
starší občany jsou k dispozici k bydlení dva bytové domy s pečovatelskou službou o celkové
kapacitě 106 bytů. Jedná se o garsoniéry nebo byty o velikosti 1+1.

10. Bydlení
Struktura bydlení
Individuální bydlení, které v současné době převládá, je v opozici k bydlení kolektivnímu. U
města Jaroměř činí počet bytů v rodinných domech téměř 34 % z celkového počtu bytů.
Ostatní jsou zastoupeny zejména kolektivním bydlením. Počet bytů v Jaroměři je 4775. U
ostatních sídel je poměr opačný, vysoce převládá individuální, rodinné bydlení. Pro srovnání
uvádíme počty bytů u dalších větších sídel (nad 500 obyvatel):
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Struktura bydlení v jednotlivých obcích ORP Jaroměř

Obec

počet trvale
obydlených
domů

Dolany
Heřmanice
Hořenice
Chvalkovice
Jaroměř
Jasenná
Nový Ples
Rasošky
Rožnov
Rychnovek
Šestajovice
Velichovky
Velký Třebešov
Vlkov
Zaloňov
ORP Jaroměř
Zdroj dat: ČSÚ, SLDB 2011
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190
106
47
205
1 818
210
90
180
105
150
66
206
96
117
116
4 542

počet trvale
obydlených
bytů
230
138
56
271
4 775
250
110
210
141
198
69
259
132
132
148
7 119

podíl bydlení v
rodinných
domech [%]
95,6
86,1
87,9
85,1
33,8
92,9
91,0
89,8
91,7
79,1
97,2
86,2
84,2
96,8
84,1
85,4

počet bytů
sloužících k
rekreaci v
neobydlených
domech
29
28
2
81
45
26
24
22
16
27
16
20
15
11
15
377
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Struktura bydlení ve městě Jaroměř

Legenda:
Bydlení v rodinných domech
Bydlení v bytových domech
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Bytová výstavba
Po pádu limitů na počet rodinných domů v kraji nebo okrese a pádu limitů ochrany ZPF je
možné v daném území stavět na přání investora, na libovolně velkém pozemku, územní plán
se přizpůsobuje výběru stavebníka a vlastnickým vztahům. Developeři se v ORP Jaroměř
neprosazují tak, jako např. v Hradci Králové. Dochází k rozvoji individuální zástavby,
rekonstrukci objektů s byty (kasárna Jaroměř) a bytových domů (zateplování panelových
objektů, apod.).
Bytová výstavba se za posledních deset let podílí asi 7 % v ORP Jaroměř. U obcí mimo jádro
ORP se počty nově postavených bytů pohybují v řádu do desítek. Výjimkou je příprava území
a nově vzniklá obytná zóna v Rychnovku.
Počet dokončených bytů je počet bytů v budovách pro bydlení, nový i stávajících, jejichž
výstavba byla ve sledovaném období dokončena, kde vydaná kolaudační rozhodnutí nabyla
právní moci. Jde o byty v nové výstavbě, nástavbě, přístavbě, resp. přestavbě, dokončené
modernizací a rekonstrukcí.
Průměrná hodnota dokončených bytů v rámci ORP Jaroměř 2,95 leží těsně pod hranicí
republikového průměru (3,0 dokončené byty/1000 obyvatel) v posledních letech klesla pod 2,
tot je způsobeno stagnací ve stavebnictví s ohledem na vývoj hospodářských podmínek
v předešlých letech. V obcích Hořenice a Šestajovice byl v posledních letech dostaven
nejmenší počet bytů, jedná se o nejmenší obce do 180 trvale žijících obyvatel s nízkým
migračním saldem, které leží většinou mimo hlavní dopravní osy. Obec Chvalkovice,
Rasošky, Rychnovek Velký Třebešov a Zaloňov vykazuje za sledované období nadprůměrné
hodnoty. V roce 2015 bylo dokončeno více než 5,00 bytů na 1000 obyvatel v obcích Rožnov,
Rychnovek Šestajovice a Velký Třebešov.
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Intenzita bytové výstavby 2010 - 2015 v ORP Jaroměř

Intenzita bytové výstavby 2015 v ORP Jaroměř

Zdroj dat: ČSÚ, MOS stavy k 31.12.2015
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Počty dokončených bytů v ORP Jaroměř
ORP Jaroměř

2010

2011

2012

2013

2014

Počet dokončených bytů

67

32

27

44

37

Počet dokončených bytů v rodinných domech

32

27

23

40

32

Obec

průměrný počet
počet
dokončených
dokončených
bytů (2010-2015 bytů v roce 2015
) na 1000
na 1000 obyvatel
obyvatel
středního stavu

Dokončené byty v roce

2010 2011 2012 2013 2014
5
4
2
1
2
1
1
1
1

2015
3
-

Dolany
3,46
Heřmanice
1,17
Hořenice
4,69
Chvalkovice
1
3
2
1
1,59
Jaroměř
42
16
8
15
21
11
1,51
Jasenná
2
2
2
1,41
Nový Ples
1
1
5
1
3,88
Rasošky
2
1
1
2
5
2
3,14
Rožnov
1
2
1,31
Rychnovek
11
5
3
2
1
3
6,59
Šestajovice
1
1
1,85
Velichovky
3
1
2
3
1
2,22
Velký Třebešov
3
1
1
2
3,57
Vlkov
2
1
3
2,51
Zaloňov
1
1
3
1
2,23
ORP Jaroměř
67
32
26
42
37
23
1,96
Zdroj dat: ČSÚ, MOS; Pozn.: Střední stav = počet obyvatel k 31.12.2015
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4,45
0,00
0,00
0,00
0,88
0,00
0,00
2,90
0,00
4,75
5,56
0,00
6,12
0,00
2,23
1,19
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11. Rekreace a cestovní ruch
Sportovní a rekreační infrastruktura
Sportovní infrastruktura v jednotlivých obcích mimo Jaroměř je zaměřena na hřiště pro
mládež, fotbal, zázemí se šatnou apod. Navazuje na tradici SOKOLA, v ORP je řada těchto
historických objektů. U hřišť vznikají klubovny a hřiště pro děti.
Největším areálem pro volnočasové aktivity a cestovní ruch po roce 1990 je areál Velichovky
(K-Triumf), spojený s lázněmi Velichovky. Propad počtu lůžek v ubytovacích kapacitách
způsobilo uzavření Lázní Velichovek na přelomu roku 2013-2014, které jsou od dubna 2015
v provozu jako Lázně 1897 s.r.o.
Hromadná ubytovací zařízení jsou zařízení s alespoň 5 pokoji nebo alespoň 10 lůžky, která
slouží pro cestovní ruch. Hromadné ubytovací zařízení se nacházejí převážně v Jaroměři a
dále pak ve Velichovkách. Mimo města Jaroměř se v území vyskytují malé penziony pro
ubytování, ubytování v soukromí, většinou ve vlastním domě. V celém ORP Jaroměř se
vyskytuje velké množství objektů individuální rekreace, především chaty, samostatné zahrady
a trvale obytné objekty využívané k individuální rekreaci. Nejvíce objektů individuální
rekreace se nachází ve Chvalkovicích a Jaroměři.

Lůžkové kapacity v ORP Jaroměř:
Centrum ubytování Jaroměř
Centrum ubytování Rychnovek
Hotel 28
Hotel Expanze
Internát mládeže SOU
K-Triumf
Lázně Velichovky
Pension NUMBER 44
Penzion REO
Penzion U Kaštanu
Penzion u Kordinů
Penzion Wunsch
Ubytování u Kavalírů
Ubytování v soukromí
Ubytování zahrada
Ubytovna Letiště
Ubytovna TJ Jiskra
Ubytovna U tří lip
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50 lůžek
30 lůžek
20 lůžek
9 lůžek
192 lůžek
40 lůžek
279 lůžek
20 lůžek
11 lůžek
34 lůžek
4 lůžka
14 lůžek
4 lůžka
32 lůžek
40 lůžek
8 lůžek

Jaroměř
Rychnovek
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř
Velichovky
Velichovky
Velichovky
Velichovky
Zaloňov
Velichovky
Jaroměř-Josefov
Roztoky
Jaroměř
Velichovky
Jaroměř-Josefov
Jaroměř
Jaroměř-Josefov
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Počty lůžek hromadných ubytovacích zařízení ORP Jaroměř v letech 2000 - 2015
700
620

600

584

519

537

546
475

počet lůžek

500

543

500

475

473

544
454

465

488
413

400
300
200

180

100
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

rok

Zdroj dat: ČSÚ, Časové řady, stavy k 31.12.

Nejvýznamnější vybavenost má Jaroměř. Je zde veřejné koupaliště s vyhřívanou vodou, které
však naráží na prostorové limity i přes výhodnou polohu. Bude nutné zpracovat generel
rozvoje tohoto zařízení. Koupaliště navazuje na SOKOL, hřiště, ubytování a zimní stadion,
který navazuje na nově vybudovaný areál sportovních a volnočasových aktivit a
zrekonstruovaný sportovní stadion. Sousedství víceúčelové sportovní haly a zimního stadionu
s budovou gymnázia však přináší střety jak prostorové, tak estetické.
ORP Jaroměř spadá do turistické oblasti Kladské pomezí. Mezi nejnavštěvovanější turistické
cíle ve správním obvodu Jaroměře patří zejména tyto:
Pevnost Josefov
Lázně Velichovky
Městské muzeum (Wenkeův dům)
Motogalerie v koutě
Muzeum v radnici
První vojensko-historické muzeum J. Frosta
Muzeum Waldemara Matušky
Železniční muzeum a výtopna
Stanice pro zraněné a handicapované živočichy
Muzeum magie

Jaroměř - Josefov
Velichovky
Jaroměř
Šestajovice
Jaroměř - Josefov
Jaroměř – Josefov
Jaroměř- Josefov
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř

Za zmínku stojí připravovaný ornitologický park Josefovské louky, vymezený v územním
plánu Jaroměře. Většina turistických cílů se nachází v Jaroměři. Z hlediska cestovního ruchu
není město Jaroměř, i přes řadu unikátních památek a historických událostí, vyhledáváno.
Chybí rekonstrukce centra města, upravenost fasád, dostavba centra, kapacity k ubytování,
koncepce rozvoje. Není podpořeno nábřeží Labe v centru, chybí záměry na využití
průmyslových areálů a staveb ve městě, které patří do kulturního a industriálního odkazu
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minulosti. Ve městě je dostatek obchodních zařízení, avšak postrádáme kultivaci vnitřního
města a navazujícího území širšího centra. Investoři, kteří sem přicházejí, nepřinášejí kýžené
hodnoty.
Městské části Jaroměře jsou vybaveny kvalitním rekreačním zázemím, zejména hřišti pro děti
a mládež. V každé městské části lze najít fotbalový stadion nebo klubovnu pro sport a
rekreaci. Josefov má dostatečnou sportovní vybavenost, má vybavenost pro cestovní ruch,
který se dále kultivuje.

Josefovské louky, zdroj dat: ČSO 2012, www.josefovskelouky.cz
Pěší turistika a cykloturistika
Pěší turistika je reprezentována značenými trasami a je doplněna řadou cyklotras, které se
podílejí na zvyšování atraktivity a průchodnosti území. Hlavní trasou v území ORP je trasa
Smiřice – Kuks, na ní navazuje trasa Běluň – Chvalkovice (údolí Běluňky). Z Chvalkovic
vede hlavní trasa do Malé Skalice a Ratibořic.
Trasy jsou doplněny naučnou stezkou „Po stopách prusko-rakouské války v roce 1866
vedoucí z České Skalice přes Svinišťany do Josefova (délka 30 km, 22 zastávek
s informačními tabulemi) a z Josefova přes Smiřice na Chlum u Hradce Králové (délka 62
km, 47 zastávek s informačními tabulemi). Tato stezka je určena jak pro pěší, tak pro cyklisty.
Zcela chybí trasa po vyhlášeném prostoru Josefov a Stará Metuje, stejně jako v prostoru Úpy.
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Cyklostezky jsou vymezeny po stávajících silnicích a cestách. V území je značená trasa Nová
Amerika – Vestec – Zaloňov. Dále Labská cesta Kuks – Brod nad Labem – Jaroměř –
Josefov. Z Jaroměře jsou vedeny trasy do Smiřic, do Rasošek a Smržova a do Starého Plesu,
Šestajovic a dále do prostoru nádrže Rozkoš a do Nového Města nad Metují.
Nejvýznamnější je nově vybudovaná cyklostezka Hradec Králové – Josefov – Kuks, která
v převážné části kopíruje tok řeky Labe. Mezi významné připravované cyklostezky lze zařadit
tzv. Kladská stezka, která v Jaroměři propojí Labskou stezku s Ratibořicemi dále na Náchod a
hranice s Polskem. Město Česká Skalice připravuje tzv. Okruh Ratibořice, který bude mj.
procházet přes území obce Velký Třebešov. Jednotlivé cyklotrasy by měly být vzájemně
zkoordinovány a postupně propojovány. Stejně tak by v některých obcí měl být umožněn
rozvoj bezpečné cyklodopravy mimo silnice I. tř. (Dolany, Heřmanice).
Značené cyklotrasy procházející přes území ORP Jaroměř:
č. 2
č. 4034
č. 4058
č. 4098
č. 4116
č. 4117
č. 4166
č. 4252
č. 4266
č. 4270

Vrchlabí – Jaroměř – Smiřice – Hradec Králové
Josefov – Peklo
Šonov u Nového Města n. M. – Šestajovice
Choustníkovo Hradiště - Ratibořice
Chotěborky – Slotov
Kocbeře – Heřmanice – Kuks
Ledce - Smiřice
Piletice – Hřibojedy
Černilov – Jezbiny
Hustířany – Máslojedy

„Labská“
„Dolní Metuje“
„Hradecká“

„Betlémská cesta“
„Hankova cesta“

Heatmapy
Pro připravované cyklostezky a cyklotrasy, míst pro rekreaci anebo při samotném plánování a
úpravy prostor v obcích lze využít tzv. heatmap. Tedy map, které jsou vytvořeny sběrem dat
dle specifikovaných zájmů bodů zájmů, v našem případě z dat sportrackerů, které využívali
cyklisté a běžci. Došlo ke sběru dat z jednotlivých sportrackerů a gps přijímačů a data byla
promítnuta na mapový podklad. Data tvoří všeobecnou část uživatelů, neboť ne všichni
uživatelé vytvořili reprezentativní vzorek. Pokud se linie přibližuje červenému spektru, tím je
trasa intenzivněji využívaná. Výstupy z těchto jsou k nahlédnutí na níže uvedených
schématech.
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Heatmapa pro území obce ORP – Cyklistika

Heatmapa pro území obce ORP – Běh

Zdroj dat: STRAVA LABS 2014, http://labs.strava.com/heatmap
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12. Hospodářské podmínky
Ekonomický rozvoj
Nejvýznamnějším centrem ekonomického rozvoje je Jaroměř. Nalézají se zde významné
výrobní a servisní organizace. Podíl zaměstnanců v sekundérním sektoru je o poznání vyšší,
než ve všech ostatních obcích a jejich sídlech.
Mezi nejvýznamnější podniky patří Kimberly - Clark, Karsit Lisovny, Classic Cotton, Tanex
a další. Mimo Jaroměř je nejvýznamnější KSK BONO v Heřmanicích, cihelna ve Velkém
Třebešově a Hartmann - Rico ve Chvalkovicích, Zemědělské družstvo Dolany. Území
prodělalo od roku 1990 v průmyslových činnostech řadu změn, byla provedena privatizace
závodů, řada z nich ukončila činnost. Na rozdíl od vývoje před rokem 1990 je vyšší
zastoupení v terciérním sektoru, tj. ve službách, zdravotnictví, sociální péči či školství.
Vzniklo mnoho servisních organizací. Výrobní činnosti celého kraje změnily strukturu,
konkurencí byl vytlačen zejména textilní průmysl. K 31. 12. 2009 bylo na území ORP
evidováno 4 055 ekonomických subjektů, z tohoto počtu jich 7 zaměstnává více jak 100
zaměstnanců.
Plochy k podnikání
Plochy k podnikání zůstávají u základních podniků obvodu ORP stejné. Stávající velké
podniky využily plochy současně vymezené plochy k rozvoji. Řada menších podniků zanikla
a zbyly plochy, jež jsou dnes nevyužité (brownfieldy), např. část areálu mezi tratí a Husovou
ulicí, bývalá Juta, část průmyslového objektu v ulici Kostelní, vojenská nemocnice a kasárna
Josefov a další. Plochy k podnikání a výrobě jsou umístěny rovněž v Josefově. Tyto jsou do
budoucna nežádoucí a je třeba začít s jejich vymísťováním.
V případě strategického investora však město Jaroměř nemá mnoho co nabídnout. Proto je
nutné v územním plánu vymezit plochy nové v návaznosti na výstavbu dálnice.

Příjmy a výdaje obcí ORP Jaroměř na jednoho obyvatele v letech 2001 - 2006 [Kč]

Obec

Počet
obyvatel v
roce 2006

Dolany
Heřmanice
Hořenice
Chvalkovice
Jaroměř
Jasenná
Nový Ples
Rasošky

324
379
168
652
12 767
718
296
583
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Daňové
příjmy
43 465
35 780
37 247
46 367
50 466
36 583
35 024
34 793

Příjmy
celkem
59 063
68 185
47 653
93 679
117 689
57 645
41 230
48 561

Výdaje
celkem
63 645
63 573
42 658
95 229
113 734
55 711
33 632
48 205

Saldo
příjmů a
výdajů
-4 582
4 612
4 995
-1 550
3 955
1 934
7 598
356
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Rožnov
Rychnovek
Šestajovice
Velichovky
Velký Třebešov
Vlkov
Zaloňov
ORP Jaroměř
Zdroj dat: MF ČR, ARIS

388
588
156
731
322
354
408

35 500
35 398
39 709
60 673
43 077
33 140
39 508

40 538
60 410
60 929
115 030
68 900
37 643
43 601

27 004
64 967
62 237
128 532
78 188
36 290
43 536

13 534
-4 557
-1 308
-13 502
-9 288
1 353
65

18 834

606 730

960 756

957 141

3 615

Míra nezaměstnanosti
Ve všech obcích došlo mezi lety 2005 – 2015 k rychlému poklesu míry nezaměstnanosti,
v roce 2008 byla míra nezaměstnanosti nejnižší. V roce 2009 je zaznamenám opět nárůst
počtu nezaměstnaných a tento negativní trend klesá setrvává. Podíl nezaměstnaných osob
dosažitelných Průměrná míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji v roce 2015
dosahoval 4,9 % 7,2 %, v ORP Jaroměř 4,3 % 9,2 % je podíl nezaměstnaných osob míra
nezaměstnanosti v ORP Jaroměř je o 0,7 % nižší 2,0 % vyšší než je krajský průměr. Nejvyšší
míra nezaměstnanosti je v obcích Jaroměř, Zaloňov a Heřmanice Rožnov a Šestajovice,
naopak nejnižší míry dosahují obce Vlkov, Dolany a Rasošky Velichovky. Nejvíce
nezaměstnaných tvoří lidé se zákl. vzděláním 31 % a vyučení 39 %.
MPSV počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR s
názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje
doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti. Pro potřeby statistik z územního
hlediska se vychází z počtu obyvatel v členění podle jednotlivých obcí, který se aktualizuje 1x
ročně.
Dosažitelní uchazeči jsou uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou bezprostředně
nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní,
kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují
uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti,
uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají
krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo
kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.
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Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných v SO ORP Královéhradeckého kraje a Jaroměř
Podíl nezaměstnaných
Podíl nezaměstnaných
osob dosažitelných [%]
osob dosažitelných [%]
SO ORP
Obec
2013
2014 2015
2013
2014
2015
Broumov
9,5
9,4
9,4 Dolany
5,9
2,8
1,6
Dobruška
5,8
4,9
2,9 Heřmanice
9,2
6,8
5,7
Dvůr Králové nad Labem
9,3
8,9
6,9 Hořenice
9,1
7,0
3,5
Hořice
7,0
6,1
5,2 Chvalkovice
6,0
5,3
5,1
Hradec Králové
7,6
6,7
5,5 Jaroměř
9,6
8,4
6,9
9,9
6,3
4,4
Jaroměř
8,8
7,5
5,9 Jasenná
Jičín
6,3
5,1
3,5 Nový Ples
9,7
10,2
5,6
Kostelec nad Orlicí
5,8
4,4
3,0 Rasošky
5,4
4,0
2,3
Náchod
5,8
4,9
3,8 Rožnov
6,4
5,0
4,2
Nová Paka
6,4
5,5
4,0 Rychnovek
6,3
5,1
4,2
Nové Město nad Metují
5,3
4,1
3,2 Šestajovice
1,5
5,6
4,0
Nový Bydžov
8,5
7,9
7,0 Velichovky
9,6
6,6
4,2
Rychnov nad Kněžnou
5,6
4,5
2,7 Velký Třebešov
6,8
5,6
5,1
Trutnov
9,2
7,7
5,7 Vlkov
5,6
5,6
0,4
Vrchlabí
7,8
6,3
4,4 Zaloňov
8,7
8,9
6,7
Královéhradecký kraj
7,2
6,3
4,9 ORP Jaroměř
7,3
6,2
4,3
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistiky, roční průměry
Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2005 - 2015
14

12,99

12
10
8

9,7
8,6
7,6

9,2

8,4

7,8
7,1

7,3

7,7

7,2

7,5

7,31

5,9 5,6

[%]
6

7,4
6,2

4,94,6

5,9
5

4
2
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

rok

ORP Jaroměř

Královéhradecký kraj

Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistiky, roční průměry
Pozn: vlivem změny metodiky nejsou údaje za rok 2012 k dispozici
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Míra registrované nezaměstnanosti v obcích ORP Jaroměř za rok 2011

Podíl nezaměstnaných žen z celku v SO ORP Královéhradeckého kraje
Podíl nezaměstnaných žen z celku [%]
SO ORP
2005
2006
2007
2008
2009
Broumov
48,8
48,0
51,8
55,0
49,1
Dobruška
56,4
58,5
65,2
64,0
53,9
Dvůr Králové nad Labem
53,4
54,6
57,5
57,7
53,6
Hořice
55,0
55,7
56,6
55,8
48,8
Hradec Králové
51,4
50,9
53,4
54,0
48,5
Jaroměř
53,8
54,9
56,3
50,0
48,6
Jičín
54,1
55,3
55,1
56,7
50,4
Kostelec nad Orlicí
56,0
57,5
59,9
56,5
48,0
Náchod
51,2
52,2
54,4
53,3
48,6
Nová Paka
51,5
51,4
54,2
55,6
48,2
Nové Město nad Metují
56,9
59,8
64,4
61,6
53,1
Nový Bydžov
61,6
57,5
58,8
60,6
54,7
Rychnov nad Kněžnou
54,9
59,5
60,3
58,7
53,1
Trutnov
49,9
51,3
50,7
51,0
48,8
Vrchlabí
50,4
51,9
52,7
49,3
49,3
Královéhradecký kraj
52,6
53,3
54,8
54,7
49,8
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistiky, roční průměry
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Podíl nezaměstnaných žen z celku v obcích ORP Jaroměř
Podíl nezaměstnaných žen z celku [%]
Obec
2005
2006
2007
2008
Dolany
67,6
71,6
68,2
57,6
Heřmanice
51,2
61,0
49,0
58,3
Hořenice
65,9
63,7
82,8
75,5
Chvalkovice
60,2
60,2
51,0
44,6
Jaroměř
51,5
53,6
55,6
48,8
Jasenná
60,8
58,8
63,5
46,0
Nový Ples
56,2
50,7
47,2
45,6
Rasošky
75,6
68,6
55,8
50,5
Rožnov
62,1
55,3
45,3
40,2
Rychnovek
50,5
49,5
53,5
49,0
Šestajovice
96,6
98,5
78,0
69,0
Velichovky
57,1
48,9
71,1
60,0
Velký Třebešov
59,0
59,2
50,0
61,4
Vlkov
47,5
38,1
46,6
40,4
Zaloňov
50,7
58,0
45,7
54,0
ORP Jaroměř
53,8
54,9
56,3
50,0
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistiky, roční průměry

2009
44,1
56,0
66,2
57,3
47,7
42,0
46,0
62,0
43,2
43,8
49,1
50,0
52,1
61,7
51,4
48,6

Dlouhodobá nezaměstnanost
Dlouhodobá nezaměstnanost je v následujících tabulkách vyjádřena jako podíl uchazečů o
zaměstnání evidovaných déle než 12 měsíců k počtu uchazečů celkem. V Královéhradeckém
kraji byl v období 2005 - 2009 tento podíl průměrně 26,8 %. Podíl dlouhodobě
nezaměstnaných nevíce klesl v roce 2009.
Dlouhodobá nezaměstnanost je největším problémem v ORP Nová Paka, Dvůr Králové nad
Labem a Nový Bydžov. V ORP Jaroměř dosahuje průměrná míra nezaměstnanosti 21,2 %,
tedy nižší než krajský průměr. Mezi lety 2005 – 2009 vykazuje nejnižší podíl dlouhodobě
nezaměstnaných obec Vlkov (10,0 %), naopak nejvyšší průměrný podíl vykazují Šestajovice
(27,9 %), Jasenná (25,4 %) a Dolany (24,1 %).

Podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku v SO ORP Královéhradeckého kraje
Podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku [%]
SO ORP
2005
2006
2007
2008
2009 Průměr
Broumov
37,1
39,9
37,7
22,7
9,4
29,4
Dobruška
23,1
22,0
18,1
9,5
5,1
15,6
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Dvůr Králové nad Labem
40,1
39,0
Hořice
31,9
38,5
Hradec Králové
28,8
28,8
Jaroměř
29,0
33,1
Jičín
37,2
38,6
Kostelec nad Orlicí
24,0
27,2
Náchod
29,9
30,4
Nová Paka
36,0
38,4
Nové Město nad Metují
24,0
24,2
Nový Bydžov
42,2
39,3
Rychnov nad Kněžnou
27,3
30,1
Trutnov
37,8
37,1
Vrchlabí
32,3
35,4
Královéhradecký kraj
32,5
33,7
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistiky, roční průměry

39,7
35,8
25,0
21,1
35,5
18,9
27,3
40,1
17,9
38,8
25,3
38,4
36,2
31,7

29,2
27,9
21,0
13,5
29,6
9,9
15,1
33,1
9,8
33,1
13,1
30,0
28,4
23,7

16,5
16,1
12,7
9,2
18,4
6,6
7,6
19,1
5,0
10,3
7,3
16,0
14,2
12,6

Podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku v obcích SO ORP Jaroměř
Podíl nezaměstnaných nad 12 měsíců z celku [%]
Obec
2005
2006
2007
2008
2009
Dolany
26,8
51,2
23,4
6,8
12,4
Heřmanice
21,6
13,5
13,4
11,4
18,1
Hořenice
23,5
43,1
31,1
20,0
0,0
Chvalkovice
23,9
32,1
25,5
9,7
6,2
Jaroměř
29,8
34,1
21,5
13,8
9,6
Jasenná
33,5
40,4
20,9
19,1
13,2
Nový Ples
27,7
17,1
22,2
17,2
4,3
Rasošky
29,0
26,9
19,8
27,2
0,0
Rožnov
22,4
19,6
8,5
9,3
13,1
Rychnovek
35,0
34,9
21,1
8,7
11,3
Šestajovice
35,0
41,6
23,1
28,3
11,6
Velichovky
28,7
33,5
16,1
5,5
3,7
Velký Třebešov
22,6
25,5
32,1
15,0
6,8
Vlkov
20,8
20,5
8,5
0,0
0,0
Zaloňov
14,8
13,0
14,8
15,3
9,6
ORP Jaroměř
29,0
33,1
21,1
13,5
9,2
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistiky, roční průměry
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32,9
30,0
23,3
21,2
31,9
17,3
22,1
33,3
16,2
32,7
20,6
31,9
29,3
26,8

Průměr
24,1
15,6
23,5
19,5
21,8
25,4
17,7
20,6
14,6
22,2
27,9
17,5
20,4
10,0
13,5
21,2
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Počet nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo v SO ORP Královéhradeckého kraje
Počet nezaměstnaných na 1 volné pracovní místo
SO ORP
2005
2006
2007
2008
2009
Broumov
23,5
21,5
8,0
6,5
25,4
Dobruška
11,7
6,3
2,7
2,8
20,5
Dvůr Králové nad Labem
11,4
6,3
3,9
3,0
13,5
Hořice
12,7
10,6
5,9
5,7
26,7
Hradec Králové
5,9
3,2
1,9
1,4
8,7
Jaroměř
9,5
5,9
2,5
1,7
13,7
Jičín
11,2
7,3
3,7
2,4
28,6
Kostelec nad Orlicí
14,9
7,0
2,8
2,9
29,5
Náchod
5,9
4,2
2,2
1,9
7,0
Nová Paka
12,7
5,3
4,6
4,7
25,7
Nové Město nad Metují
6,6
3,4
1,4
1,4
11,0
Nový Bydžov
18,3
13,3
6,2
5,3
12,4
Rychnov nad Kněžnou
8,3
3,5
1,4
1,2
9,5
Trutnov
13,6
9,7
4,9
3,6
13,0
Vrchlabí
5,4
3,6
2,4
1,9
9,2
Královéhradecký kraj
8,6
5,2
2,8
2,2
12,0
Zdroj dat: MPSV, GIS0 statistiky, roční průměry

Uchazeči o zaměstnání ORP Jaroměř v letech 2000 - 2011
1 200
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1 000
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800
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600
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595

569

400
200
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rok

Zdroj dat: MPSV, statistiky, stavy k 31.12.
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Struktura zaměstnanosti
V následující tabulce je uvedena struktura zaměstnanosti ORP Jaroměř. Nejvíce ekonomicky
aktivních obyvatel je zaměstnáno v sekundárním sektoru (průmysl a stavebnictví), zhruba
třetina obyvatel je zaměstnána v tercierním sektoru (služby) naopak nejméně obyvatel je
zaměstnáno v primárním sektoru (prvovýroba). Nejvyváženější struktura zaměstnání je
v Dolanech, kde každý ze sektorů zaujímá zhruba jednu třetinu, podobně na tom jsou
Šestajovice a Zaloňov.

Struktura zaměstnanosti ekonomicky aktivních obyvatel [%]

Obec

Dolany
Heřmanice
Hořenice
Chvalkovice
Jaroměř
Jasenná
Nový Ples
Rasošky
Rožnov
Rychnovek
Šestajovice
Velichovky
Velký Třebešov
Vlkov
Zaloňov
ORP Jaroměř
Zdroj dat: ČSÚ, SLDB 2001

Ekonomicky
Primární Sekundární Terciérní
aktivní
sektor
sektor
sektor
obyvatelé
309
189
83
344
6 499
320
127
258
167
291
79
382
179
152
208

32,82
10,34
9,72
14,84
3,38
18,61
16,22
13,47
12,50
13,01
26,87
13,25
6,62
8,76
27,43

36,64
58,05
63,89
60,65
51,87
46,72
41,44
48,70
58,33
50,81
46,27
43,53
62,91
48,18
43,43

30,53
31,61
26,39
24,52
44,75
34,67
42,34
37,82
29,17
36,18
26,87
43,22
30,46
43,07
29,14

9 587

15,19

50,76

34,05

Pracovní uzavřenost a otevřenost obcí
Z absolutních čísel charakterizujících vyjížďku a dojížďku do obcí na správním území ORP
Jaroměř jasně vychází jako pracovní centrum město Jaroměř, rovněž jako pracovní centrum
vychází Jaroměř dle konceptu místních pracovištích systémů a funkčních urbanizovaných
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území, vytvořené projektem EU ESPON pro státy EU, Norsko a Švýcarsko. Město Jaroměř
získává jako jediné v ORP 1756 zaměstnaných díky dojížďce a naopak z Jaroměře vyjíždí
1469 pracujících a v saldu tak narůstá denně počet zaměstnanců téměř 300. Všechny ostatní
obce v rámci ORP Jaroměř dosahují záporných čísel salda. Na 669 pracujících vyjíždí mimo
území ORP, zejména do Hradce Králové (520 osob), Náchoda a Dvora Králové.
Dle výsledků ze sčítání 2011 je dominantní opět proud dojížďky do Jaroměře a to 756 osob,
tedy 20,29 % z celého OR. Druhým proudem je dojížďka do Hradce Králové 14,8 %
ekonomicky aktivních obyvatel, síla dojížďkového proudu byla 24,7 % z celého ORP. Třetím
místěm dojížďky je Česká Skalice. Kladného salda dojížkdy za prací dosahuje pouze Jaroměř
a to 283 osob, město tedy nabízí více pracovních příležitostí.

Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání v obcích ORP Jaroměř v roce 2001
Název obce
Dolany
Heřmanice
Hořenice
Chvalkovice
Jaroměř
Jasenná
Nový Ples
Rasošky
Rožnov
Rychnovek
Šestajovice
Velichovky
Velký Třebešov
Vlkov
Zaloňov
ORP Jaroměř
Zdroj dat: ČSÚ, SLDB 2001
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Počet
obyvatel
627
384
177
675
12 770
732
315
610
392
590
178
754
332
392
438
19 366

Vyjíždí z
Dojíždí do
Saldo za
obce za
obce za
zaměstnáním
zaměstnáním zaměstnáním
152
104
62
170
1 469
170
90
183
125
177
55
180
111
117
119
3 284

100
83
7
130
1 756
49
52
59
37
99
8
121
43
5
66
2 615

-52
-21
-55
-40
287
-121
-38
-124
-88
-78
-47
-59
-68
-112
-53
-669
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Dojíždějící denně za prací do Jaroměře podle použitého dopravního prostředku
Celkem
v tom
Použitý dopravní prostředek
muži
ženy
počet
v%
počet
v%
počet
v%
autobus
vlak
automobil - řidič
automobil - spolucestující
motocykl
kolo
jiný
autobus + vlak
vlak + MHD
žádný dopr. prostředek

450
138
655
167
17
196
20
20
29
118

22,2
6,8
32,3
8,2
0,8
9,7
1,0
1,0
1,4
5,8

187
93
496
100
15
129
15
9
17
78

14,7
7,3
38,9
7,8
1,2
10,1
1,2
0,7
1,3
6,1

263
45
159
67
2
67
5
11
12
40

34,9
6,0
21,1
8,9
0,3
8,9
0,7
1,5
1,6
5,3

Dojíždějící do obce celkem
2 029
Zdroj dat: ČSÚ, Statistická ročenka 2008

100,0

1 276

100,0

753

100,0

Schéma denní dojížďky (nad 20 dojíždějících) obyvatel za prací do Jaroměře

Zdroj dat: ČSÚ, Statistická ročenka 2008
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Vyjíždějící obyvatelé a hlavní směr vyjížďky
Vyjížďka z obce do
škol

Vyjížďka z obce za prací

Obec

vyjíždějící
zaměstnaní

ze
zaměstvyjíždějící
naných
denně
celkem
[%]

celkem

z toho
ženy

Dolany
Heřmanice
Hořenice
Chvalkovice
Jaroměř
Jasenná
Nový Ples
Rasošky
Rožnov
Rychnovek
Šestajovice
Velichovky
Velký Třebešov
Vlkov
Zaloňov

169
116
64
191
1 746
189
91
191
132
187
59
213
120
126
132

74
53
25
68
637
75
40
85
60
84
23
80
56
53
50

57,68
64,44
82,05
57,53
29,29
64,29
78,45
77,33
83,02
68,00
78,67
59,17
71,86
88,11
67,01

152
104
62
170
1 469
170
90
183
125
177
55
180
111
117
119

ORP Jaroměř

3 726

1 463

68,46

3 284

hlavní směr
denní vyjížďky
obec
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř
Česká Skalice
Hradec Králové
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř
Česká Skalice
Hradec Králové
Jaroměř

vyjíždějící ze žáků,
žáci,
studentů
studenti
a učňů
a učni
[%]
počet
77
50
39
68
520
110
45
52
55
92
23
109
54
32
74

78
45
32
45
711
74
47
75
60
83
33
102
38
48
66

69,64
100,00
94,12
45,92
29,44
66,67
100,00
83,33
100,00
74,11
97,06
69,39
77,55
97,96
98,51

1 400

1 537

80,25

Zdroj dat: ČSÚ, Krajská ročenka 2008

Míra podnikatelské aktivity
Míra podnikatelské aktivity vyjadřuje počet podnikatelů – fyzických osob připadajících na
1000 obyvatel. Je tak jedním z možných indikátorů úspěšnosti podpory drobného podnikání.
Průměrná míra podnikatelské aktivity Královéhradeckého kraje v letech 2005 – 2010
dosahovala 187,5. Průměr ORP Jaroměř dosahuje 173,7 podnikatelů na 1000 obyvatel a je po
ORP Broumov nejnižší v rámci Královéhradeckého kraje. Nejvíce podnikatelů - přes 220 na
1000 obyvatel je v Zaloňově, Šestajovicích a Velichovkách. Naopak nejméně, na 130
podnikatelů nalezneme v Rožnově. K 31. 12. 2009 bylo na území ORP evidováno 4 055
ekonomických subjektů.
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Míra podnikatelské aktivity v SO ORP Královéhradeckého kraje
Míra podnikatelské aktivity
SO ORP
2005
2008
2010
Broumov
160,7
164,5
155,4
Dobruška
178,7
180,2
173,5
Dvůr Králové nad Labem
178,3
185,4
186,1
Hořice
204,4
203,4
202,8
Hradec Králové
193,6
196,3
196,1
Jaroměř
172,3
177,0
171,9
Jičín
186,1
187,3
182,4
Kostelec nad Orlicí
174,6
180,0
177,9
Náchod
187,5
189,4
189,2
Nová Paka
191,4
190,3
191,6
Nové Město nad Metují
189,3
199,0
195,8
Nový Bydžov
168,6
175,3
179,4
Rychnov nad Kněžnou
184,2
187,0
179,9
Trutnov
179,9
182,7
185,3
Vrchlabí
200,0
204,5
206,1
Královéhradecký kraj
185,9
189,0
187,7

Průměr
160,2
177,5
183,3
203,5
195,3
173,7
185,3
177,5
188,7
191,1
194,7
174,4
183,7
182,6
203,5
187,5

Míra podnikatelské aktivity v obcích ORP Jaroměř
Míra podnikatelské aktivity
Obec
2005
2008
2010
Průměr
Dolany
154,7
170,7
149,6
158,3
Heřmanice
172,5
197,9
147,0
172,5
Hořenice
184,5
212,6
177,1
191,4
Chvalkovice
185,0
203,6
197,6
195,4
Jaroměř
169,6
171,6
173,0
171,4
Jasenná
170,5
186,3
169,2
175,3
Nový Ples
150,7
129,8
118,4
133,0
Rasošky
172,2
177,6
168,9
172,9
Rožnov
119,1
136,0
134,5
129,9
Rychnovek
125,9
141,9
143,1
137,0
Šestajovice
220,1
232,6
228,1
226,9
Velichovky
232,4
230,5
215,3
226,1
Velký Třebešov
199,4
195,7
189,2
194,8
Vlkov
152,9
148,5
168,8
156,7
Zaloňov
261,0
275,9
167,1
234,7
ORP Jaroměř
172,3
177,0
171,9
173,7
Zdroje dat: ČSÚ, Registr ekonomických subjektů, Běžná evidence obyvatelstva, stavy k 1. 1.
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Počty ekonomických subjektů v RES na území ORP Jaroměř
4 500
4 327

počet subjektů

4 250

4 195
4 055

4 000

4 024
3 808

3 750

3 893

4 091

4 403
4 177 4 246

4 281

4 238

3 947

3 654
3 500
3 250
3 000
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

rok

Zdroj dat: ČSÚ, RES, stavy k 31.12.

Dynamika územního rozvoje
Indikátor územní dynamiky UDI (Urban Development Index) slouží jako ukazatel dynamiky
sídla do volné krajiny.
Indikátor územní dynamiky byl vypočítán z údajů ČSÚ, stavy k 31.12. daného roku, které
vychází z údajů o katastru nemovitostí. Mezi urbanizované plochy byly zařazeny zahrady,
zastavěné plochy a ostatní plochy.
Indikátor územní dynamiky v každém sledovaném roce, a to podle vzorce:
Uurb, n
UDIn = —————
Uurb, 0

UDIn je indikátor územní dynamiky (Urban Development Index) ve sledovaném roce - roce n,
Uurb, n je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce – roce n,
Uurb, n-1 je rozloha urbanizovaného území obce v roce sledovaném – roce n-1.

Dynamika územního rozvoje v ORP Jaroměř
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Rozloha
Rozloha
Rozloha
Rozloha
urbanizovaného urbanizovaného urbanizovaného urbanizovaného
Obec
UDI2006
území v roce
území v roce
území v roce
území v roce
2004 [ha]
2006 [ha]
2008 [ha]
2010 [ha]
Dolany
233
233
234
234
1,0000
Heřmanice
99
99
99
99
1,0002
Hořenice
34
34
34
34
1,0002
Chvalkovice
139
140
139
138
1,0063
Jaroměř
764
765
766
774
1,0003
Jasenná
101
101
103
104
1,0009
Nový Ples
98
98
95
95
1,0000
Rasošky
82
82
82
83
1,0017
Rožnov
77
77
77
79
1,0000
Rychnovek
126
126
126
127
1,0008
Šestajovice
42
41
41
41
0,9982
Velichovky
98
98
98
98
0,9996
Velký Třebešov
57
56
60
60
0,9892
Vlkov
43
43
43
44
1,0000
Zaloňov
43
43
43
87
1,0000
ORP Jaroměř
2 038
2 039
2 042
2 097
1,0004

Obec
Dolany
Heřmanice
Hořenice
Chvalkovice
Jaroměř
Jasenná
Nový Ples
Rasošky
Rožnov
Rychnovek
Šestajovice
Velichovky
Velký Třebešov
Vlkov
Zaloňov
ORP Jaroměř

Rozloha
Rozloha
urbanizovaného urbanizovaného
UDI2012
UDI2014
území v roce
území v roce
2012 [ha]
2014 [ha]
236
220 236,3000
0,9327
99
99
99,2000
0,9990
34
34
34,1000
1,0000
139
140 140,4101
1,0022
772
773 763,8227
1,0021
104
104 102,8019
0,9990
95
89
94,5000
0,9418
83
84
82,0988
1,0048
79
79
76,9025
1,0000
127
127 126,0000
1,0008
42
42
41,5000
1,0024
98
110
98,2000
1,1161
60
60
59,8000
1,0017
44
44
42,9023
0,9977
86
85
42,3080
0,9977
2 097
2 089 2042,0974
0,9962

UDI2008 UDI2010
1,0036
0,9978
0,9956
0,9921
1,0015
1,0191
0,9690
1,0024
1,0005
1,0008
1,0008
1,0005
1,0597
1,0005
1,0005
1,0016

Rozdíl mezi
2004 - 2014
-235,3673
-98,2010
-33,1000
-139,4080
-762,8207
-101,8029
-93,5582
-81,0940
-75,9025
-124,9992
-40,4976
-97,0839
-58,7983
-41,9046
-41,3104
-2041,1011

Zdroj dat ČSÚ, MOS, stavy k 31.12.
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1,0000
1,0000
1,0000
0,9928
1,0104
1,0097
1,0000
1,0122
1,0260
1,0079
1,0000
1,0000
1,0000
1,0233
2,0233
1,0269
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Růst zastavěného území v letech 2006 - 2013 v obcích ORP Jaroměř
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B. ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
B.1. SWOT ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH OBCÍ ORP JAROMĚŘ

Město Jaroměř
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Dostatečné zásoby štěrkopísků a písků
PŘÍLEŽITOSTI
Nové otvírky ložisek u toku Labe

SLABÉ STRÁNKY
Malý sortiment nerostného bohatství
HROZBY
Těžba štěrkopísků a písků u řeky Labe

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Voda v obraze města, nábřeží, čištění
odpadních vod, CHOPAV,
protipovodňová opatření
PŘÍLEŽITOSTI
Protipovodňová opatření

SLABÉ STRÁNKY
Záplavová území, včetně centra města,
zdroje znečištění vod
HROZBY
Povodňová vlna pod
narušení CHOPAV

vodním

dílem,

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Městské parky
PŘÍLEŽITOSTI
Vybudování nových dopravních tras
mimo zastavěná území, vývoj technologií
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SLABÉ STRÁNKY
Negativní vlivy automobilové dopravy,
v území zdroje znečištění REZZO 1
HROZBY
Ekologická havárie, zranitelná oblast
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Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody,
vyhlášené VKP a památné stromy, systém
ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv,
ornitologický park

SLABÉ STRÁNKY
Nízký podíl přírodních a přírodě blízkých
ploch
HROZBY
Rozšiřování zástavby

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY
Převod ZPF na neprodukční plochy
zeleně, lesy jako parkové enklávy
PŘÍLEŽITOSTI
Vznik parkových ploch na plochách ZPF

SLABÉ STRÁNKY
Malý podíl ploch ZPF, zastavování volných
ploch ZPF, malý podíl lesních pozemků,
meliorace na ZPF
HROZBY
Úplná ztráta zemědělského půdního fondu

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní dopravní obsluha území města,
obsluha větší části území veřejnou
dopravou, obsluha železnicí, významné
železniční nádraží a zastávka
PŘÍLEŽITOSTI
Zkvalitnění městské hromadné dopravy,
obchvatové dopravní trasy, napojení na
lázně Velichovky
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SLABÉ STRÁNKY
Průtahy silnic I. a II. tříd zastavěným
územím, dopravní napojení průmyslově
komerční zóny ul. Dolecká, chybí koncepce
městské hromadné dopravy
HROZBY
Zakonzervování stávajícího stavu

226

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP JAROMĚŘ

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Dosažitelné veškeré inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Dílčí plochy bez možnosti napojení na TI

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou, využití potenciálu BPS

HROZBY
Nejsou

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Vysoká sociální soudržnost, vhodná
věková struktura

SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel Josefova, romská
minorita

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu

HROZBY
Imigrační vlna přistěhovalců

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Výstavba
individuálního
bydlení, Starý bytový fond, problematické fondy
rekonstrukce bytového fondu, privatizace Josefov
PŘÍLEŽITOSTI
Proporční zastoupení všech typů bydlení

HROZBY
Nemožnost
revitalizace
Josefova,
konzervace stávajícího stavu, degradace
bytového fondu v důsledku jeho neužívání

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Město jako centrum cestovního ruchu, Zahrádkářské kolonie pro rekreaci ve
stadion, hřiště, koupaliště v centru, vnitřním městě, nedostatek ubytovacích
Josefovské parky
kapacit ve městě
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Využití kulturního dědictví, výstavba Nejsou
chybějících kapacit pro rekreaci a CR,
vize a společný postup obcí ORP v oblasti
rekreace a cestovního ruchu, spolupráce
s ostatními ORP, ornitologický park,
paroplavba
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Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Dostatek pracovních příležitostí, město na Nedostatek ploch pro výrobní aktivity,
hlavních tazích,
dostatečný terciérní vyjížďka
sektor,
zaměstnanost
v sekundárním
sektoru a terciéru se spádovostí do vyššího
centra Hradec Králové, silné stávající
průmyslové závody
PŘÍLEŽITOSTI
Strategický investor,
v územním plánu

dostatek

HROZBY
ploch Umístění výrobních ploch na návětrné
straně města, zrušení dopravního napojení
z D11 u Semonic

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Dobré (počet bodů: 1)
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Velmi dobrý (počet bodů: 2)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Velmi dobrá (počet bodů: 2)
Vyváženost
Velmi dobrá (počet bodů: 5)
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Dolany
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Nevyhrazená těžba písků a štěrkopísků

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou evidované zásoby,
náchylnost území k sesuvům

PŘÍLEŽITOSTI
Nejsou

HROZBY
Žádné

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Vodní toky v území, zavlažovací kanály
PŘÍLEŽITOSTI
Revitalizace vodních toků a slepých
ramen

SLABÉ STRÁNKY
Zornění půdy a meliorace
HROZBY
Intenzivní zemědělská velkovýroba,
narušení CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Přírodní zázemí obce v nivě Úpy

PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení podílu zelených ploch

SLABÉ STRÁNKY
Negativní vlivy automobilové dopravy,
znečišťovatel REZZO 1, znečišťování
vodních toků
HROZBY
Ekologická havárie, zranitelná oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody, ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Nízký podíl přírodě blízkých ploch
HROZBY
Rozšiřování zástavby, intenzivní
zemědělská činnost
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkce lesa
SILNÉ STRÁNKY
Vysoký podíl kvalitních ploch ZPF,
plochy sadů

SLABÉ STRÁNKY
Nízký podíl lesních porostů, meliorace na
ZPF

PŘÍLEŽITOSTI
Ekologické formy hospodaření, výsadby
listnatých porostů

HROZBY
Rozšiřování zastavěného území,
fragmentace krajiny,
nekonkurenceschopnost zemědělství

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Obsluha individuální i veřejnou dopravou

SLABÉ STRÁNKY
Průtahy dopravních tras zastavěným
územím

PŘÍLEŽITOSTI
Zkvalitnění místní dopravy, obchvatové
dopravní trasy (přeložka I/33)

HROZBY
Zakonzervování stávajícího stavu

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Dosažitelné inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Dílčí plochy bez možnosti napojení na TI,
kanalizace

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Kvalitní plošná obsluha technickou Nejsou
infrastrukturou, 2 možné koncepce:
zneškodňování odpadních vod v rámci
jednotného systému kanalizace Jaroměř,
zneškodňování odpadních vod lokálním
způsobem v jednotlivých sídlech formou
kořenových čistíren odpadních vod
(Dolany, Čáslavky)
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Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu

HROZBY
Odliv obyvatel, imigrační vlna
přistěhovalců

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Výstavba individuálního bydlení,
rekonstrukce fondů k bydlení

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní bytový fond ve venkovském
prostředí

HROZBY
Ztráta původních venkovských struktur

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatek rekreačních ploch

PŘÍLEŽITOSTI
Výstavba chybějících kapacit

HROZBY
Nejsou

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Specializace výroby v primárním sektoru,
soukromé vlastnictví
PŘÍLEŽITOSTI
Doprovodné činnosti pro zemědělství
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SLABÉ STRÁNKY
Výrobní plochy ve starých fondech
HROZBY
Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství
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Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Průměrné (počet bodů: 0)
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Dobrá (počet bodů: 1)
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 2)
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Heřmanice
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Cihlářská hlína

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou Výskyt sesuvných území

PŘÍLEŽITOSTI
Místní zpracování suroviny

HROZBY
Otevření ložiska

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Vodní prvek Labe v obraze obce
PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení schopnosti zadržování srážek,
výsadba zelených pásů a enkláv

SLABÉ STRÁNKY
Záplavová území u řeky Labe, meliorace,
nedostatek ploch k zadržení vody v území
HROZBY
Povodňové nebezpečí – potenciál
povodňové škody, narušení CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění
PŘÍLEŽITOSTI

SLABÉ STRÁNKY
Negativní vlivy automobilové dopravy
HROZBY

Zvýšení podílu nelesní zeleně na svazích k Ekologická havárie, zranitelná oblast
toku Labe

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody, ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Nízký podíl přírodních ploch
HROZBY
Rozšiřování zástavby v sevřeném údolí
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa
SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní ZPF v náhorních polohách

SLABÉ STRÁNKY
Zastavování volných ploch ZPF

PŘÍLEŽITOSTI
Specializace zemědělské výroby

HROZBY
Nemožnost hospodaření

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Obsluha části území veřejnou dopravou,
rekreační cesty a cyklotrasy

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Rekreační trasy a cyklotrasy

HROZBY
Žádné

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené projekty na inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Deficit sítí technické infrastruktury, vysoké
investiční náklady

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

HROZBY
Znečištění toku Labe

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost, stabilita

SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu
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HROZBY
Odliv obyvatel
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Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Výstavba individuálního bydlení,
rekonstrukce bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy

HROZBY
Přeměna na rekreační bydlení

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Silný duch místa a uspořádání sídla,
nábřežní polohy Labe, sousedství Kuksu a
jeho kompozice, využívání fondů k
individuální
rekreaci,
cyklotrasa
regionálního významu

Podcenění cestovního ruchu ve vazbě na
Kuks a významnost rodiště Albrechta z
Valdštejna, nejsou záměry dalšího vybavení
území

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Výstavba chybějících kapacit, výstavba
cyklotras, navázání na hodnoty Kuksu a
rodiště Albrechta z Valdštejna

Žádné

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Specializace na primérní sektor, soukromé
vlastnictví, zaměstnanost v sekundárním
sektoru a terciéru se spádovostí do
Jaroměře a vyššího centra Hradec Králové

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatek ploch pro výrobu

PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti

HROZBY
Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Průměrné (počet bodů: 0)
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Dobrá (počet bodů: 1)
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Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Dobrá (počet bodů: 1)
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 2)
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Hořenice
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zásoby

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou zásoby

PŘÍLEŽITOSTI
Nejsou

HROZBY
Žádné

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Vodní prvek Labe v údolní poloze

PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení schopnosti zadržování srážek,
výsadba zelených pásů a enkláv

SLABÉ STRÁNKY
Záplavová území u řeky Labe, meliorace na
ZPF, nedostatek ploch k zadržení vody v
území
HROZBY
Povodňové nebezpečí – potenciál
povodňové škody, narušení CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění
PŘÍLEŽITOSTI
Vybudování nových dopravních tras
mimo zastavěné území

SLABÉ STRÁNKY
Negativní vlivy automobilové dopravy
HROZBY
Ekologická havárie, zranitelná oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území pro ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Nízký podíl přírodních ploch
HROZBY
Rozšiřování zástavby, dopravní stavby v
krajině
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkce lesa
SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní ZPF

SLABÉ STRÁNKY
Fragmentace ploch ZPF dopravními
stavbami, zastavování volných ploch ZPF

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání nároků v a.ú.

HROZBY
Nemožnost hospodaření

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Obsluha části území veřejnou dopravou

SLABÉ STRÁNKY
Průtahy dopravních tras zastavěným
územím

PŘÍLEŽITOSTI
Obchvatové dopravní trasy

HROZBY
Zakonzervování stávajícího stavu

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené a realizované projekty na
inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Deficit sítí technické infrastruktury, vysoké
investiční náklady

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

HROZBY
Žádné

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost

SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu
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HROZBY
Odliv obyvatel
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Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Výstavba individuálního bydlení,
rekonstrukce bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení výstavbou
dopravních tras

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Silný koncept uspořádání sídla , nábřežní
polohy Labe

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatek ploch k rekreaci určených

PŘÍLEŽITOSTI
Výstavba chybějících kapacit

HROZBY
Žádné

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Specializace na primérní sektor, soukromé Nedostatek ploch pro výrobu
vlastnictví, zaměstnanost v sekundárním
sektoru a terciéru se spádovostí do
Jaroměře a vyššího centra Hradec Králové
PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti

HROZBY
Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Špatné (počet bodů: -1)
Nízká úroveň koeficientu ekologické stability a přírodních prvků a vysoká fragmentace.
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Dobrá (počet bodů: 1)
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 1)
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Chvalkovice
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Zásoby cihlářských hlín

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Výroba cihel

HROZBY
Žádné

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vodní prvek Běluňky a Válovického
potoka, lesní porosty, revitalizace vodních
nádrží

Aktivní záplavová zóna probíhající středem
obce

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Zvýšení schopnosti zadržování srážek,
výsadba zelených pásů a enkláv, zřizování
nádrží a kaskád

Eroze svažitých pozemků, povodňové
nebezpečí – potenciál povodňové škody,
narušení CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění

SLABÉ STRÁNKY
Ložisko cihlářských hlín

PŘÍLEŽITOSTI
Ekologické vytápění budov,
nízkoenergetické stavby, zejména pro
rekreaci

HROZBY
Rozšíření rekreačních aktivit nad únosnou
míru, odpady a jejich likvidace, zranitelná
oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody, ÚSES,
hodnota krajinného rázu
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv, vodních
ploch v údolí Běluňky
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SLABÉ STRÁNKY
Nejsou
HROZBY
Rozšiřování zástavby a rekreační zástavby
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkce lesa
SILNÉ STRÁNKY
Zalesněné území Velká Bukovina, Malá
Bukovina, Chvalkovice, Miskolezy

SLABÉ STRÁNKY
Monokulturní lesní porosty

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání a harmonizace
nároků v a.ú.

HROZBY
Eroze na svažitých pozemcích

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou

SLABÉ STRÁNKY
Chybí intenzivnější obsluha území z ORP,
nedostatečné napojení Střeziměřic

PŘÍLEŽITOSTI
Doplnění místní silniční sítě

HROZBY
Žádné

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené a realizované projekty na
inženýrské sítě
PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

SLABÉ STRÁNKY
Deficit sítí technické infrastruktury, vysoké
investiční náklady
HROZBY
Ohrožení čistoty vodních toků

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost
PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu
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SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel
HROZBY
Odliv obyvatel, imigrační trendy
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Bydlení
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Území s kvalitní urbanistickou a Starý bytový fond
architektonickou hodnotou Chvalkovic,
výstavba
individuálního
bydlení,
rekonstrukce bytového fondu
PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Plochy v sídle pro individuální rekreaci,
udržení fondů určených k rekreaci

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Investice do historických fondů

HROZBY
Enormní rozšíření rekreačního území

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Odkaz historického dědictví HartmannRico

SLABÉ STRÁNKY
Nevyužité průmyslové stavby

PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti

HROZBY
Nedostatek pracovních sil

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Velmi dobré (počet bodů: 2)
Kvalitní přírodní zázemí a životní prostředí.
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Průměrná (počet bodů: 0)
Horší technická a občanskou vybavenost dílčích sídel.
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 3)
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Jasenná
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zásoby

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou zásoby

PŘÍLEŽITOSTI
Nejsou

HROZBY
Žádné

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Vodní prvek v obci se soustavou rybníků

PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení schopnosti zadržování srážek,
výsadba zelených pásů a enkláv

SLABÉ STRÁNKY
Meliorace ZPF, větrná eroze, nedostatek
ploch k zadržení vody v území, nízké
zastoupení lesních enkláv
HROZBY
Narušení CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění
PŘÍLEŽITOSTI
Ozelenění krajiny, větrolamy

SLABÉ STRÁNKY
Intenzivní zemědělská činnost
HROZBY
Ekologická havárie, zranitelná oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody, ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Nízký podíl přírodních ploch
HROZBY
Rozšiřování zástavby
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkce lesa
SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní ZPF

SLABÉ STRÁNKY
Nízký podíl lesů

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání nároků v a.ú.,
rozšíření přírodních prvků

HROZBY
Zastavování volných ploch ZPF, nemožnost
dalšího hospodaření

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Obsluha území veřejnou dopravou

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Zkvalitnění obsluhy MHD veřejnou
dopravou

HROZBY
Žádné

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené a realizované projekty na
inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Deficit sítí technické infrastruktury, vysoké
investiční náklady

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

HROZBY
Žádné

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost

SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu
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HROZBY
Odliv obyvatel
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Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Výstavba individuálního bydlení,
rekonstrukce bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Koncept uspořádání sídla s vodními prvky

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatek ploch k rekreaci

PŘÍLEŽITOSTI
Výstavba chybějících kapacit

HROZBY
Žádné

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Specializace na primérní sektor, soukromé
vlastnictví, zaměstnanost v sekundárním
sektoru a terciéru se spádovostí do
Jaroměře a vyššího centra Hradec Králové

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatek ploch pro výrobu

PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti

HROZBY
Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Průměrné (počet bodů: 0)
Zemědělsky využívaná krajina bez většího přírodního a krajinného potenciálu.
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Dobrá (počet bodů: 1)
Dobrá vazba do spádového sídla Jaroměře a dostatečná základní občanská vybavenost v obci.
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 2)
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Nový Ples
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Výskyt ložisek štěrkopísků

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou zásoby, dřívější těžba štěrkopísků

PŘÍLEŽITOSTI
Nejsou

HROZBY
Žádné

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Prameníky v lesní enklávě

SLABÉ STRÁNKY
Málovodné území, chybí recipient

PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení schopnosti zadržování srážek,
výsadba zelených pásů a enkláv

HROZBY
Narušení CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění

SLABÉ STRÁNKY
Zornění ZPF, větrná eroze, hluk z provozu
letiště

PŘÍLEŽITOSTI
Výsadba zelených enkláv

HROZBY
Ekologická havárie, zranitelná oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody, ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Nejsou
HROZBY
Rozšiřování zástavby, větrná eroze
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa
SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní ZPF, sousedství lesního
komplexu

SLABÉ STRÁNKY
Hrozba větrné eroze v severní části území

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání nároků v a.ú.

HROZBY
Zastavování volných ploch ZPF, nemožnost
dalšího hospodaření

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Obsluha území veřejnou dopravou,
cyklotrasy

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Doplnění místní komunikace Nový Ples –
Starý Ples

HROZBY
Žádné

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené projekty na inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Deficit sítí technické infrastruktury , vysoké
investiční náklady

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

HROZBY
Nejsou

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost

SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu
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HROZBY
Odliv obyvatel
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Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Rekonstrukce bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Zázemí lesního komplexu

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Výstavba chybějících kapacit, doplnění
cyklostezky Nový Ples – Starý Ples

HROZBY
Žádné

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Specializace na primérní sektor, soukromé Nedostatek ploch pro výrobu
vlastnictví, zaměstnanost v sekundárním
sektoru a terciéru se spádovostí do
Jaroměře a vyššího centra Hradec Králové
PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti

HROZBY
Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Dobré (počet bodů: 1)
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Průměrný (počet bodů: 0)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Průměrná (počet bodů: 0)
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 1)
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Rasošky
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Zásoby štěrkopísků, CHLÚ

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Místní stavební surovina

HROZBY
Těžba u řeky Labe

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Vodní prvek Labe, závlahová zařízení,
lesní enkláva s prameníky

SLABÉ STRÁNKY
Záplavová území u řeky Labe

PŘÍLEŽITOSTI
Výsadba zelených pásů a enkláv

HROZBY
Povodňová vlna pod vodní nádrží, narušení
CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění
PŘÍLEŽITOSTI
Výsadba zelených enkláv

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou
HROZBY
Ekologická havárie, zranitelná oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody, ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Nízký podíl přírodních ploch
HROZBY
Rozšiřování zástavby, dopravní stavby v
krajině
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Zemědělský půdní fond
SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní ZPF

SLABÉ STRÁNKY
Nefunkčnost závlahových systémů

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání nároků v a.ú.

HROZBY
Fragmentace ploch ZPF dopravními
stavbami, zastavování volných ploch ZPF,
nemožnost dalšího hospodaření

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Obsluha území veřejnou dopravou

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Obchvatové dopravní trasy Josefov Semonice, napojení na silnici I/33, resp.
D11

HROZBY
Obchvatové dopravní trasy Josefov –
Semonice, napojení na silnici I/33, resp.
D11 – hluková zátěž

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené projekty na inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Deficit sítí technické infrastruktury, vysoké
investiční náklady, inženýrské sítě a
dopravní napojení (střed obce)

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

HROZBY
Znečištění povrchových toků

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost

SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu, příliv obyvatel z Jaroměře
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HROZBY
Odliv obyvatel
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Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Výstavba individuálního bydlení,
rekonstrukce bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond, nezastavěná centrální
část sídla

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy, zahuštění
zástavby a příp. využití bytového fondu
v centrální části sídla

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Rekreační potenciál u Labe, památka Nedostatek ploch k rekreaci
z doby Prusko-rakouské – starý vojenský
hřbitov
PŘÍLEŽITOSTI
Výstavba chybějících kapacit, zapojení do
rekreačních tras

HROZBY
Žádné

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Specializace na primérní sektor, soukromé Nedostatek ploch pro výrobu
vlastnictví, zaměstnanost v sekundárním
sektoru a terciéru se spádovostí do
Jaroměře a vyššího centra Hradec Králové
PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti

HROZBY
Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Dobré (počet bodů: 1)
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Dobrý (počet bodů: 1)
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Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Dobrá (počet bodů: 2)
Přímá vazba do spádového sídla Jaroměře a dobrá základní občanská vybavenost v obci.
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 4)
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Rožnov
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Těžba a recyklace peloidů, zásoby
štěrkopísků

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Recyklace peloidů, nové technologie,
možnost otevření ložiska štěrkopísků pro
výstavbu

HROZBY
Žádné

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Lesní enklávy

SLABÉ STRÁNKY
Málovodné území, chybí recipient

PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení schopnosti zadržování srážek,
výsadba zelených pásů a enkláv

HROZBY
Narušení CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění
PŘÍLEŽITOSTI
Výsadba dalších zelených enkláv

SLABÉ STRÁNKY
Zornění ZPF
HROZBY
Ekologická havárie, zranitelná oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody, ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Menší míra zastoupení rozptýlené zeleně
HROZBY
Rozšiřování zástavby
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa
SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní ZPF, sousedství lesního
komplexu

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání nároků v a.ú.

HROZBY
Zastavování volných ploch ZPF, nemožnost
hospodaření

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Obsluha území veřejnou dopravou,
cyklotrasy, vazba na Velichovky

SLABÉ STRÁNKY
Špatný technický stav komunikací v obci

PŘÍLEŽITOSTI
Doplnění místních komunikací

HROZBY
Žádné

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené projekty na inženýrské sítě,
realizovaná kanalizace, ČOV

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

HROZBY
Nejsou

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost

SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu
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HROZBY
Odliv obyvatel
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Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Rekonstrukce bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond, neupravenost veřejných
prostorů

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy a potenciální
plochy Neznášov – pod lesem, zkvalitnění
veřejných prostorů

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Zázemí lesního komplexu, vybavenost v
obci

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Sousedství lázní

HROZBY
Žádné

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Specializace na primérní sektor, soukromé Nedostatek ploch pro výrobu
vlastnictví, zaměstnanost v sekundárním
sektoru a terciéru se spádovostí do
Jaroměře a vyššího centra Hradec Králové
PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti

HROZBY
Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Dobré (počet bodů: 1)
Kvalitní přírodní zázemí v sousedství a.ú. Velichovky.
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Průměrný (počet bodů: 0)
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Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Špatný (počet bodů: -1)
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 0)
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Rychnovek
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zásoby, geologicky stabilní území

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou zásoby

PŘÍLEŽITOSTI
Nejsou

HROZBY
Žádné

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Bohatá vodní síť, zavlažovací kanály
PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení schopnosti zadržování srážek,
výsadba zelených pásů a enkláv

SLABÉ STRÁNKY
Zranitelná oblast, absence ČOV
HROZBY
Narušení CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění ani ekologické
zátěže
PŘÍLEŽITOSTI
Výsadba zelených enkláv a ochranné
zeleně, zajištění dopravní obslužnosti
vojenského areálu mimo sídlo

SLABÉ STRÁNKY
Hluková zátěž v sousedství železniční tratě
a komunikace II. třídy
HROZBY
Ekologická havárie, průmyslové využití
bývalého vojenského areálu, zranitelná
oblast, nárůst intenzity silniční dopravy

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody (Natura
a VKP), ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv, doplnění
lesních ploch a liniové zeleně
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SLABÉ STRÁNKY
Migrační prostupnost pro krajinou pro
faunu v ose (sever – jih)
HROZBY
Rozšiřování zástavby, urbanizace volné
krajiny
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa
SILNÉ STRÁNKY
Vysoký podíl zemědělských ploch,
dostatek rozptýlené zeleně

SLABÉ STRÁNKY
Nízký podíl lesních ekosystémů

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání nároků v a.ú.

HROZBY
Zastavování volných ploch ZPF, nemožnost
dalšího hospodaření, pěstování
energetických plodin

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Obsluha území veřejnou dopravou,
Deficit dopravní infrastruktury s ohledem
železniční zastávka, dostupnost spádových na zastavitelné plochy
sídel
PŘÍLEŽITOSTI
Návaznost na cyklotrasy

HROZBY
Nárůst dopravy ve vztahu k využití
vojenského areálu

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené a realizované projekty na
inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Deficit sítí technické infrastruktury, vysoké
investiční náklady, absence kanalizace a
ČOV

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou
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HROZBY
Nejsou
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Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Sociální soudržnost, základní občanská
vybavenost a dostupnost školních zařízení

Skladba obyvatel, stagnace nové výstavby,
základní občanská vybavenost (absence
prostoru pro kulturní akce)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Udržení trendu růstu obyvatel, podpora
výstavby v zastavitelných plochách
bydlení

Odliv obyvatel, migrační vlivy, snížení
dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a
s tím související nárůst individuální
dopravy

Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Rekonstrukce bytového fondu, zájem o
bydlení v obci

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond, rozsáhlé plochy pro
bydlení bez vymezení veřejných
prostranství

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy a připravené
plochy pro výstavbu obcí

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení, srůstání
sídel Rychnovek a Zvole

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Zázemí kvalitního prostředí
PŘÍLEŽITOSTI
Doplnění chybějících kapacit, potenciál
agroturistiky, cykloturistiky
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SLABÉ STRÁNKY
Nejsou
HROZBY
Vytváření zahrádkářských kolonií
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Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Specializace na primérní sektor, soukromé Nedostatek ploch pro výrobu, nevyužité
vlastnictví, zaměstnanost v sekundárním bývalé vojenské areály
sektoru a terciéru se spádovostí do
Jaroměře a vyššího centra Hradec Králové
PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti,
rekreační aktivity

HROZBY
Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Dobré (počet bodů: 1)
Kvalitní přírodní zázemí a životní prostředí.
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Průměrný (počet bodů: 0)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Dobrá (počet bodů: 1)
Přímá vazba do spádového sídla Jaroměře a dostatečná základní občanská vybavenost v obci.
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 2)
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Šestajovice
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Nejsou

HROZBY
Žádné

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Vodní tok Metuje

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení schopnosti zadržování srážek,
výsadba zelených pásů a enkláv

HROZBY
Narušení CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Výsadba zelených enkláv

HROZBY
Ekologická havárie, zranitelná oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody, ÚSES,
PR Šestajovická stráň
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Nejsou
HROZBY
Rozšiřování zástavby
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa
SILNÉ STRÁNKY
Rozptýlená zeleň a doprovodná zeleň
Metuje

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání nároků v a.ú.

HROZBY
Zastavování volných ploch ZPF, nemožnost
dalšího hospodaření

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou

SLABÉ STRÁNKY
Slabá obsluha sídel veřejnou dopravou, stav
komunikací propojující obec s Jaroměří

PŘÍLEŽITOSTI
Doplnění spojů veřejné dopravy

HROZBY
Žádné

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené a realizované projekty na
inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Deficit sítí technické infrastruktury, vysoké
investiční náklady

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

HROZBY
Nejsou

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost

SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel, stáří obyvatelstva

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu
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HROZBY
Odliv obyvatel
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Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Rekonstrukce bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Krajinné zázemí, existence cyklotras a
cyklostezek

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Výstavba (doplnění) cyklotras a
cyklostezek, doplnění zázemí a aktivit,
využití nádrže západně od obce

HROZBY
Žádné

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Specializace na primérní sektor, soukromé
vlastnictví
PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatek ploch pro výrobu, nedostatek
pracovních příležitostí
HROZBY
Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Průměrný (počet bodů: 0)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Průměrný (počet bodů: 0)
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 2)
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Velichovky
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Zásoby peloidů

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Těžba peloidů pro potřeby lázní

HROZBY
Žádné

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Dostatek zelených enkláv v území, nové
vodní nádrže

SLABÉ STRÁNKY
Málovodné území Hustířanky, krátkodobé
záplavy – Hustířanka, znečištění toku erozí
půdy

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Zvýšení schopnosti zadržování srážek, Narušení CHOPAV
výsadba zelených pásů a enkláv, doplnění
břehových porostů

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění, lázeňské území

SLABÉ STRÁNKY
Zornění ZPF

PŘÍLEŽITOSTI
Výsadba zelených enkláv, rozšíření
lázeňského území

HROZBY
Ekologická havárie, střelnice, zranitelná
oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody a EVL,
ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Nejsou
HROZBY
Rozšiřování zástavby
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa
SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní ZPF, sousedství lesního
komplexu

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání nároků v a.ú.

HROZBY
Zastavování volných ploch ZPF, nemožnost
dalšího hospodaření

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Obsluha území veřejnou dopravou,
cyklotrasy

SLABÉ STRÁNKY
Průtah silnice II/285 zastavěným územím a
okolím lázní, nízká dopravní obsluha
veřejnou dopravou, nejsou bezbarierové
autobusy

PŘÍLEŽITOSTI
Přeložka komunikace II/285

HROZBY
Žádné

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené projekty na inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

HROZBY
Znečištění vodních toků

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost
PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou
HROZBY
Imigrační trendy

Bydlení
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SILNÉ STRÁNKY
Rekonstrukce bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Zázemí lesního komplexu

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Výstavba chybějících kapacit ve vazbě na
lázeňství, doplnění naučných stezek

HROZBY
Žádné

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Specializace na lázeňství, specializace na Nedostatek ploch pro výrobu, nedostatečná
primérní sektor, soukromé vlastnictví, spolupráce Lázní a obce, neexistence
zaměstnanost v sekundárním sektoru a společné koncepce rozvoje
terciéru se spádovostí do Jaroměře a
vyššího centra Hradec Králové
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Rozvoj terciérního sektoru, specializace a
doprovodné činnosti

Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Velmi dobré (počet bodů: 2)
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Velmi dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Velmi dobrá (počet bodů: 2)
Dobrá vazba do spádového sídla Jaroměře a dobrá základní občanská vybavenost v obci
s přidanou hodnotou lázeňství.
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 5)
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Velký Třebešov
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Rozsáhlé zásoby cihlářských hlín pro
výrobu keramických prvků v místě
PŘÍLEŽITOSTI
Zvyšování produkce výrobků,
ekonomický přínos pro obec

SLABÉ STRÁNKY
Otevřené prostory, plochy těžby
cihlářských hlín
HROZBY
Dlouhodobá ztráta krajinného zázemí obce

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Vodoteč, prostory kolem Úpy,
zavlažovací kanály
PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení schopnosti zadržování srážek,
výsadba zelených pásů a enkláv

SLABÉ STRÁNKY
Riziko rozlivu Válovického potoka,
záplavové území Q100 Úpy v jižní části
obce
HROZBY
Narušení CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou

SLABÉ STRÁNKY
Zdroje znečištění REZZO 1, negativní vlivy
dopravy

PŘÍLEŽITOSTI
Výsadba zelených enkláv

HROZBY
Ekologická havárie, zranitelná oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody, ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Rozsáhlé plochy monokultur v sadech,
průmyslová výroba
HROZBY
Rozšiřování těžby ložisek, rozšiřování
zástavby
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa
SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní ZPF, sadařství

SLABÉ STRÁNKY
Zastavování volných ploch ZPF

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání nároků v a.ú.

HROZBY
Nemožnost hospodaření v budoucnu

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Obsluha území veřejnou dopravou,
cyklotrasy

SLABÉ STRÁNKY
Dopravní zátěž, průjezd těžké dopravy
sídlem

PŘÍLEŽITOSTI
Přeložka silnice II/307 mimo zastavěné
území

HROZBY
Zvýšení dopravní zátěže

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené projekty na inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Deficit sítí technické infrastruktury, vysoké
investiční náklady

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

HROZBY
Nejsou

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost

SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu
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HROZBY
Odliv obyvatel
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Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Rekonstrukce bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Zázemí lesního komplexu

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Dostavba chybějících kapacit, cyklostezka
směrem na Babiččino údolí

HROZBY
Žádné

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Zavedená výroba cihlářských výrobků, Plochy těžby a výroby, nadměrné plochy
nadměrné plochy pro výrobu, přímá vazba pro výrobu
na dopravní trase Náchod – Jaroměř
PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti

HROZBY
Nedostatek pracovních sil

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Průměrné (počet bodů: 0)
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Dobrý (počet bodů: 1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Dobrá (počet bodů: 1)
Dobrá vazba na sídlo Českou Skalici.
Vyváženost
Dobrá (počet bodů: 2)
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Vlkov
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Štěrkopísky

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou zásoby jiných nerostů

PŘÍLEŽITOSTI
Otevření ložiska štěrkopísků

HROZBY
Narušení krajinného rázu otvírkou ložiska

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Zázemí lesní enklávy, zavlažovací kanály
PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení schopnosti zadržování srážek,
výsadba zelených pásů a enkláv

SLABÉ STRÁNKY
Málovodné území, chybí recipient
HROZBY
Narušení CHOPAV, znečištění toku Labe

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění
PŘÍLEŽITOSTI
Výsadba zelených enkláv

SLABÉ STRÁNKY
Zornění ZPF, větrná eroze
HROZBY
Ekologická havárie, zranitelná oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody, ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Málo rozptýlené zeleně v krajině,
doprovodná zeleň
HROZBY
Rozšiřování zástavby
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa
SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní ZPF, sousedství lesního
komplexu jako pramenná oblast

SLABÉ STRÁNKY
Vysoký stupeň zornění, malé zastoupení
krajinné zeleně

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání nároků v a.ú.

HROZBY
Zastavování volných ploch ZPF, nemožnost
dalšího hospodaření

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Obsluha území veřejnou dopravou,
cyklotrasy

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Zapojení do systému rekreačních tras,
plánovaná dálnice D11 v blízkosti obce

HROZBY
Žádné

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené projekty na inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Deficit sítí technické infrastruktury
(zejména odkanalizování a ČOV), vysoké
investiční náklady

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

HROZBY
Žádné

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost, kulturní dění v obci

SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu
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HROZBY
Odliv obyvatel
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Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Rekonstrukce bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Zázemí lesního komplexu, plochy v obci

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Dostavba chybějících kapacit

HROZBY
Žádné

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Specializace na primérní sektor, soukromé Nedostatek ploch pro výrobu
vlastnictví, zaměstnanost v sekundárním
sektoru a terciéru se spádovostí do
Jaroměře a vyššího centra Hradec Králové
PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti

HROZBY
Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Průměrná (počet bodů: 0)
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Špatný (počet bodů: -1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Průměrná (počet bodů: 0)
Vyváženost
Špatná (počet bodů: -1)
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Zaloňov
Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zásoby

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou zásoby

PŘÍLEŽITOSTI
Nejsou

HROZBY
Žádné

Voda a vodní režim
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou

SLABÉ STRÁNKY
Málovodné území, chybí recipient

PŘÍLEŽITOSTI
Zvýšení schopnosti zadržování srážek,
výsadba zelených pásů a enkláv

HROZBY
Narušení CHOPAV

Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY
Nejsou zdroje znečištění

SLABÉ STRÁNKY
Zornění ZPF

PŘÍLEŽITOSTI
Výsadba zelených enkláv

HROZBY
Ekologická havárie, zranitelná oblast

Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY
Vymezená území ochrany přírody, ÚSES
PŘÍLEŽITOSTI
Rozšiřování zelených enkláv
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SLABÉ STRÁNKY
Nejsou
HROZBY
Rozšiřování zástavby
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Zemědělský půdní fond a pozemky plnící funkci lesa
SILNÉ STRÁNKY
Kvalitní ZPF, sousedství lesního
komplexu

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Racionální uspořádání nároků v a.ú.

HROZBY
Zastavování volných ploch ZPF, nemožnost
dalšího hospodaření

Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Obsluha území veřejnou dopravou,
cyklotrasy

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Doplnění vazeb na Kuks

HROZBY
Žádné

Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
Připravené projekty na inženýrské sítě

SLABÉ STRÁNKY
Deficit sítí technické infrastruktury, vysoké
investiční náklady

PŘÍLEŽITOSTI
Kvalitní plošná obsluha technickou
infrastrukturou

HROZBY
Nejsou

Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY
Sociální soudržnost

SLABÉ STRÁNKY
Skladba obyvatel

PŘÍLEŽITOSTI
Udržení trendu
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Odliv obyvatel
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Bydlení
SILNÉ STRÁNKY
Rekonstrukce bytového fondu

SLABÉ STRÁNKY
Starý bytový fond

PŘÍLEŽITOSTI
Vymezené rozvojové plochy

HROZBY
Zhoršení podmínek pro bydlení

Rekreace
SILNÉ STRÁNKY
Zázemí lesního komplexu, potenciál
areálu Nová Amerika

SLABÉ STRÁNKY
Nejsou

PŘÍLEŽITOSTI
Výstavba chybějících kapacit ve vazbě na
Kuks

HROZBY
Žádné

Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Specializace na primérní sektor, soukromé Nedostatek ploch pro výrobu
vlastnictví, zaměstnanost v sekundárním
sektoru a terciéru se spádovostí do
Jaroměře
PŘÍLEŽITOSTI
Specializace a doprovodné činnosti

HROZBY
Nedostatek pracovních sil, ztráta postavení
zemědělství

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek
Příznivé životní prostředí
Dílčí hodnocení životního prostředí: Dobré (počet bodů: 1)
Hospodářský rozvoj
Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Špatný (počet bodů: -1)
Soudržnost společenství obyvatel území
Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Průměrná (počet bodů: 0)
Vyváženost
Průměrná (počet bodů: 0)
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B.1.1. Závěry a shrnutí SWOT analýzy
Souhrn vyhodnocení územních podmínek jednotlivých obcí
Obec

Dolany
Heřmanice
Hořenice
Chvalkovice
Jaroměř
Jasenná
Nový Ples
Rasošky
Rožnov
Rychnovek
Šestajovice
Velichovky
Velký
Třebešov
Vlkov
Zaloňov

Kategorie
zařazení
obce

Územní podmínky
Pro
Pro
příznivé
hospodářský
životní
rozvoj
prostředí
Z

H

Pro
soudržnost
společenství
obyvatel
území
S

2c
2c
2c
3a
1
2c
3c
1
3a
2b
3a
1
2c

+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

3a
3a

+
+

-

Vyváženost vztahu
územních podmínek
pro udržitelný rozvoj
území

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Dobrý
stav
H,S
H,S
H,S
Z
Z, H, S
H,S
S
Z, H, S
Z
Z, S
Z
Z, H, S
H, S

Špatný
stav
Z
Z
Z
H, S
žádné
Z
Z, H
žádné
H, S
H
H, S
žádné
Z

-

Z
Z

H, S
H, S

Vyjádření v
kartogramu

Z
Z
Z
H, S
Z
Z, H
H, S
H
H, S
Z
H, S
H, S

Legenda – metodika kartogramu vyváženosti:
Obec

Legenda:

Kategorie
zařazení
obce

1
2a
2b
2c
3a
3b
3c
4
+ dobrý stav

Územní podmínky
Pro
Pro
příznivé
hospodářský
životní
rozvoj
prostředí
Z

H

+
+
+
+
-

+
+
+
+
- špatný stav
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Pro
soudržnost
společenství
obyvatel
území
S
+
+
+
+
-

Vyváženost vztahu
územních podmínek
pro udržitelný rozvoj
území

Dobrý
stav
Z, H, S
Z, H
Z, S
H, S
Z
H
S
žádné

Špatný
stav
žádné
S
H
Z
H, S
Z, S
Z, H
Z, H, S

Vyjádření v
kartogramu

S
H
Z
H, S
Z, S
Z, H
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Vztah obcí podle vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území
Kartogram vyhodnocení vyváženosti ORP Jaroměř

B.1.1.1 Horninové prostředí a geologie
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Relativně dostatečné zásoby štěrkopísků a
cihlářských hlín, na několik desetiletí
dopředu, s možností orientace výroby v
místních odvětvích.

Nízké množství potenciálně využitelných
nerostných
surovin,
malá
pestrost
nerostného bohatství, závislost
na dovozu, zejména kamene a kameniva.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Otvírka dalších netěžených ložisek.
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hromadné realizaci velkých záměrů v
jednom období, další narušení krajinného
rázu území v oblasti těžby štěrkopísků,
narušení
vodního
režimu,
narušení
lokálního krajinného rázu v oblasti
otevírání netěžených ložisek (Velký
Třebešov),
hrozba
pro
CHOPAV
Východočeská křída.
B.1.1.2 Vodní režim
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vodohospodářské toky s potenciálem
zadržení vody v krajině (meandry, vodní
plochy) s možností využití rozlivných
s možností
prostorů mimo sídel,
revitalizace segmentů ramen s navrácením
původní bioty, vodní toky vytvářející
výrazný krajinný ráz niv, dostatečné
zdroje kvalitní vody pro
pokrytí
vodohospodářských nároků a nároků
rozvojových, vodní toky vhodné pro
výrobu energie

Hrozba povodňových situací a neexistence
protipovodňových
opatření (vyjma
Jaroměře) na všech třech vodohospodářsky
významných tocích, hrozba průlomové vlny
a záplavy pod vodním dílem
(Les
království, Rozkoš), doposud nedostatečný
počet čistíren odpadních vod u malých sídel
a na tocích Labe, Úpy a Metuje,
neexistence nedostatek kanalizačních stok a
sítí v území.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Zásobárna vody v oblasti CHOPAV s
nadregionální významností, ochrana sídel
před velkými vodami protipovodňovými
stavbami a opatřeními, výstavba nových
vodních nádrží pro využití k ČOV i pro
zvýšení rekreačního i rybochovného
potenciálu (Jasenná), využití vodních
toků pro rekreační plavbu (Labe), využití
vodních toků pro výrobu energie.

Povodňové nebezpečí. Pokračující trend
vypouštění odpadních vod bez čištění,
nebezpečí havárií v průmyslových i
zemědělských areálech, ohrožení kvality
povrchových vod intenzivní zemědělskou
činností s nekontrolovaným vypouštěním
odpadních vod ze zemědělských provozů,
umísťování výstavby, zejména výrobních
provozů do záplavové zóny (Karsit) řek.
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B.1.1.3 Hygiena životního prostředí
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vysoký podíl separovaného sběru v
území, v obcích ORP jsou zavedeny
systémy separovaného sběru pro základní
druhy odpadů,
malé zatížení území
průmyslovou produkcí a souvisejícími
nebezpečnými odpady,
neexistence
skládek komunálních i jiných odpadů,
menší počet průmyslových zdrojů
znečišťování ovzduší, nízké procento v
zatížení území ekologickými zátěžemi,
nedochází k překračování imisních limitů
látek znečišťujících ovzduší, území
nenáleží do OZKO

Průtahy hlavních silničních tras sídly,
znečištění ovzduší z dopravy, negativní vliv
hluku z dopravy, znečišťování povrchových
i podzemních vod intenzivní zemědělskou
činností, existence zdrojů REZZO 1 na
území města Jaroměř

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Zvýšení čistoty povrchových vod, zvýšení
míry separace komunálního odpadu,
včetně možnosti zpracování (biostanice
apod.),
využití ekologicky čistých
technologií, využití solární energie v
regionu, podpora nízkoenegetickým a
úsporným formám ve výstavbě, využívání
ekologicky šetrných zdrojů a technologií
v
průmyslu,
zemědělství
i
v
domácnostech.

Zhoršení kvality ovzduší při spalování
levnějších druhů paliv použitých z důvodu
nárůstu cen energií (elektřina, plyn),
zemědělské provozy mohou být zdrojem
ekologické havárie.
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B.1.1.4 Ochrana přírody a krajiny
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Území ponechaná přirozenému vývoji,
bez intenzivního zemědělství, území
nezatížená negativními jevy turistického
ruchu.

Menší počet významných segmentů krajiny
se zalesněním a vysokou zelení (severní
část ORP), vysoký podíl meliorovaných
ploch v území, snížená retenční schopnost
krajiny, povodňové stavy na tocích,
poškozování krajinného rázu výstavbou
základnových stanic mobilních operátorů a
energetickými trasami VN a VVN
(rozvodna Neznášov).

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Dosadba alejí a solitérních stromů, obnova
remízů, revitalizace vodních toků.
Vyhlašování registrovaných významných
krajinných prvků a památných stromů.

Další urbanizace volné krajiny, ztráta
kvalitního
zemědělského
fondu,
fragmentace krajiny, především
liniovými dopravními cestami (silnice
I/33), další degradace krajinného rázu
výstavbou nevhodných staveb.
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B.1.1.5a Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Kvalitní
zemědělské
půdy
pro
velkovýrobu s využíváním vhodných
chemických látek v zemědělství (hnojiva),
po roce 1990 zastavení rekultivací (náhrad
ZPF a LPF) a meliorací, lesy představují
základní potenciál biologické rozmanitosti
a obsahují nejzachovalejší součásti
segmentů přírody, obhospodařování lesů
je uskutečňováno diferencovaně na
podkladě lesnické typologie, lesy v
závislosti na jejich stavu pozitivně
ovlivňují hospodaření s vodou v krajině,
chrání, půdu před erozí a plní další
mimoprodukční funkce.

Větší citlivost lesů při menším zastoupení
lesních porostů a menších enklávách,
zejména v nivních partiích, na lesní
kalamity (hmyzová, větrná, sněhová), kdy
dochází k většímu poškození území a
následné vyšší náročnosti odstranění jejich
následků na velké ploše, dostatečně
nefunguje
poskytování
kompenzací
vlastníkům lesů za omezení hospodaření z
důvodů ochrany přírody, administrativně
složitý systém poskytování podpor z EU
brání jejich vyššímu využívání, přemnožení
vysoké a černé zvěře v lesních porostech,
ve většině lesů je druhová skladba dřevin
odlišná od skladby přirozené nebo
doporučené.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Revitalizace
krajiny
–
zvyšování Silný tlak investorů na půdu s nejvyšší
schopnosti zadržování vody v území, třídou ochrany.
vhodná
druhová
výsadba
dřevin,
protierozní opatření, rozšíření chráněných
území a zvýšení rekreačních prostorů v
území ORP (Malá Bukovina, Velká
Bukovina).

B.1.1.5b Územní systém ekologické stability
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Území nezatížená negativními jevy a Minimální šířky ÚSES v zastavěném území
dalšími zátěžemi.
a na jeho okraji, monokulturní skladby
lesních
porostů.
Vysoký
podíl
připravovaných
dopravních
staveb
(Hořenice) s těžko průchozím terénem pro
ÚSES.
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Dosadba alejí a solitérních stromů, obnova Další urbanizace volné krajiny, rekreační a
remízů, revitalizace vodních toků, změna chatová zástavba v územích,
nedostatek
skladby
lesů
a
zvýšení
podílu pozemků ve vlastnictví státu a obcí pro
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mimoprodukčních funkcí lesa.
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směnu za pozemky nezbytné pro ÚSES a
pro další krajinotvorná opatření. Další
fragmentace území.
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B.1.1.6a Veřejná dopravní infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Sídla na hlavních dopravních trasách nebo
alespoň na silnicích II. třídy, významná
obsluha
ORP
železnicí,
zejména
dálkového spojení (Hradec Králové,
Pardubice, Praha, Trutnov), záměry
přeložení hlavních dopravních koridorů
mimo zastavěná území, dostatečná
obsluha území autobusovou dopravou,
vymezené funkční rekreační trasy,
cyklotrasy, pěší stezky, naučné stezky v
krajině,
dostatek
významných
historických a rekreačních cílů v okolí
(bojiště, Jaroměř, Josefov, Babiččino
údolí, Rozkoš).

Absence dálnice D11/R11 a silnice I/33
kvůli oddalování
realizace, zvýšená
intenzita nákladové dopravy i osobní
dopravy v sídlech, negativní jevy z dopravy
v zastavěných územích, neexistence
propojení obou břehů Labe v relaci
Semonice – Josefov.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Snadná dopravní dostupnost území
vzhledem ke své poloze v rozvojové
oblasti, zachování železnice k osobní i
nákladové dopravě a při dálkových
spojích, výstavba jednoho centrálního
terminálu Jaroměř se spojením železnice,
MHD, odstavnými parkovišti, taxislužbou
a hromadnými garážemi (oblast vlakového
nádraží), uvolnění autobusového nádraží v
centru jako stavebních parcel, využití toku
Labe k rekreačním účelům, spojené s
revitalizací břehů, napojení do širšího
systému cyklotras a rekreačních cest,
dopravní spojení MHD do lázeňského
areálu Velichovky, bezbarierové spoje,
dalšími záměry jsou nové propojení obou
břehů Labe v relaci Semonice – Josefov,
obchvat obce a lázní Velichovek.

Absence dálnice D11/R11 a silnice I/33
kvůli průtahům při realizaci, fragmentace
území při výstavbě nových dopravních
staveb (Hořenice).

B.1.1.6b Veřejná technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Zásobování většiny obyvatel ORP z Neexistence vodovodních řadů, neexistence
veřejné vodovodní sítě a obsloužení jádra kanalizačních řadů a čištění splaškových
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území ORP kanalizačními řady, území vod v menších sídlech, nové a nevhodné
plošně plynofikované, území ORP pokryté dominanty operátorů a vodojemů v krajině.
signálem pro operátory a příjem internetu.
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Sdružování prostředků na výstavbu
infrastruktury v rámci projektů ORP
(Čisté Labe z Jaroměřska), doplnění
inženýrských sítí v území sídel Semonice,
Neznášov, Rožnov, Rtyně, Vestec,
Zaloňov, Slotov, Brod nad Labem,
Krabčice, Běluň, Čáslavky, Dolany,
Střeziměřice,
Velká
Bukovina,
Svinišťany, Miskolezy, Velký Třebešov,
Rychnovek, Zvole, Doubravice u České
Skalice, Šestajovice, Roztoky nad Metují,
Starý Ples, Nový Ples, Rasošky, Vlkov,
Hořenice, Heřmanice nad Labem.

Havárie na starých řadech jednotné
kanalizace, nárůst ceny stočného vzhledem
k technickým komplikacím provedení zejména dlouhým úsekům - a údržby
technologie
se
zajištěním
kvality,
odpojování od zdrojů ekologicky čistých
medií k vytápění a ohřevu TUV – nevyužití
plynofikace území.

B.1.1.7 Sociodemografické podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Rozvojová
oblast
s
příznivými
sociodemografickými
podmínkami,
věkovou i vzdělanostní skladbou, při
překonání propadu počtu obyvatel po
válce a v šedesátých letech v menších
sídlech, v ORP je dostatečná nabídka
pracovních příležitostí, menší míra
nezaměstnanosti, rozvoj bydlení i
výrobních činností, funguje sociální
soudržnost obyvatelstva, obyvatelstvo je
stálé, funguje vyjížďka i dojížďka,
vzdálenosti pro dojíždění v rámci ORP
není překážkou.

V současné době stále ještě malý přirozený
přírůstek obyvatelstva v obcích ORP, pro
zajištění potenciálu pracovních sil je nutné
počítat s imigrací obyvatel pro dělnická
povolání, evidentní vyjížďka za prací do
vyššího centra - Hradce Králové, menší
přírůstek obyvatel v marginálních zónách
ORP (Neznášov, Vestec, Zaloňov, Nový
Ples, Šestajovice, Roztoky) z důvodů
absence pracovních příležitostí v těchto
lokalitách, problematika romské komunity,
zejména ve vazbě na Josefov.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Pozvolna rostoucí počet obyvatel ORP po V budoucnu stárnutí obyvatelstva ČR,
roce 1950, od počátku 70. let se počet
jakožto i populace ORP.
obyvatel neustále zvyšoval, a to jak
přirozenou měnou, tak stěhováním.
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B.1.1.8 Bydlení
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vysoká urbanizace území ORP, jasné
urbanizační
osy
s
rozvojovým
potenciálem,
rozvojová
osa
s
diferencovanou dopravní kostrou, s velkou
nabídkou ploch pro výstavbu bydlení a to i
v marginálních částech ORP (Rychnovek Zvole).

Negativní novotvary při řešení bydlení a
bytového fondu, nevyužívání stávajících
fondů ve venkovském prostoru, chátrání
historických hodnot v území, zabírání
zemědělské půdy, absence výstavby
kolektivního bydlení, problematika využití
Josefova z hlediska naplnění stálým
obyvatelstvem.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Zvýšení atraktivity menších obcí pro
funkce bydlení, podněty pro situování
sportovního a společenského zázemí,
ekologicky a energeticky úsporné stavby.

Vznik nových městských struktur ve
venkovském prostředí, zánik kvalitních
budov a souborů, separace bohatých nově
bydlících obyvatel.
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B.1.1.9 Rekreace a cestovní ruch
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Využití přírodních a stavebně kulturních
památek jako cílů rekreace v rámci ORP
nebo těsně za hranicí (Hradec Králové,
bojiště prusko-rakouské války, Babiččino
údolí, Rozkoš, Kuks, Dvůr Králové nad
Labem, Náchod, Červený Kostelec, Nové
Město nad Metují), využití blízkosti
republikového fenoménu Krkonoš, využití
fenoménu regionálně významných cílů v
navazujících územích na ORP, centra
rekreace vyššího standartu - golfové
hřiště a jízdárna Amerika, lázeňství v ORP
– Velichovky, s tradicí, s welness pobyty,
areál jízdárny a centra volného času
Velichovky, centrum měst Jaroměř a
Josefov, letiště Josefov s nabídkou
vyhlídkových letů do Krkonoš, značené
trasy pro pěší i cykloturisty, naučné stezky
v krajině a jejich propagace v
informačních centrech, využívání fondů v
území jako rekreační chalupy pro
individuální
rekreaci
(Jasenná,
Chvalkovice, Velký Třebešov, Miskolezy,
Velká Bukovina, Malá Bukovina, Běluň,
Krabčice, Rychnovek).

Území s nízkým rekreačním potenciálem z
podstaty svého charakteru (převažuje
nížinná hospodářská krajina), malá
výtěžnost prostředků z cestovního
ruchu, nevyhovující skladba a nabídka pro
ubytování, zejména v Jaroměři a Josefově,
stále snížená kvalita nabízených služeb v
oblasti cestovního ruchu v dostupných
finančních relacích, rekreační lokality pro
individuální rekreaci na severu území v
podstatě vyčerpány (Jasenná, Miskolezy,
Běluň, Krabčice, Chvalkovice, Velká
Bukovina, Malá Bukovina), nedokončené
turistické trasy (Kuks – Jaroměř), nevyužití
potenciálu města Jaroměř, neatraktivnost
prostředí (Josefov), zanedbané fondy v
území (Jaroměř, Josefov), nevyužití
vodních toků (paroplavba Labe), nevyužitý
potenciál (Chvalkovice) s tradicí – zámek,
koupaliště.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Využití potenciálu „městské“ rekreace s Nedostatek finančních zdrojů na investice
nabídkou delších programů, diverzifikace (centrum Jaroměř, Josefov), puristická
rekreace (rekreační plavba, individuální památková ochrana, vlastnické vztahy.
plavba), komponované víkendové pobyty
s několika činnostmi spojené s fitness a
welness prvky, napojení lázní Velichovek
MHD bezbarierovými spoji s Jaroměří,
vytvoření „jádra“ cestovního ruchu ORP
v ose Josefov - Jaroměř – Velichovky,
vytvoření centrálního terminálu Jaroměř –
vlakové nádraží, zapojení letiště Josefov s
nabídkou programů.
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B.1.1.10 Hospodářské podmínky
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Podmínky pro výrobu a služby, potenciál
pro rozvoj cestovního ruchu,
relativně stabilní nezaměstnanost, sociální
soudržnost, územní podmínky vhodné pro
umístění produkčních ploch. Úzká vazba
na vyšší centrum Hradec Králové.

Pracovní příležitosti v okrajových částech
ORP, problematika zaměstnanosti v
zemědělství a jeho rentabilnost, rentabilnost
sadařství
a
ovocnářství.
Klesající
zaměstnanost v primárním sektoru –
zemědělství.

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Vyšší počet podniků ve službách, rekreaci
a cestovním ruchu, vymezení ploch pro
produkci v souvislosti s výstavbou
dálničního tahu D11/R11 a navazujících
koridorů silniční dopravy. Koncepční
vytváření
okruhu
služeb
kolem
cestovního ruchu.

Zvyšování nezaměstnanosti v obvodu ORP,
odliv obyvatel do vyšších center, příliv
nekvalifikovaných imigrantů (obsazení
rozvojových pólů v území), stále nízký
počet firem ve službách (včetně
dopravních) a v cestovním ruchu.

B.1.1.11 Závěry a shrnutí SWOT analýzy
Silnými stránkami ORP Jaroměř jsou: silné kulturní dědictví, památky, dopravní napojení
regionu na vyšší dopravní síť, přirozená spádovost a výrazné kulturně společenské, výrobní a
obslužné centrum.
Slabými stránkami v území jsou: deficit inženýrských sítí, dopravní zátěž zastavěných území,
nedokončená kultivace fondů v území, mezi nejproblémovější území patří Josefov a Hořenice.
Příležitostmi v území jsou: proporcionální rozvoj s využitím potenciálu území, rozvoj sektoru
rekreace a cestovního ruchu, navrácení obytných funkcí Josefovu, ponechání ploch pro
budoucí rozvoj Hořenic.
Hrozbami v území jsou: rozšiřování zastavěných území, aktivní záplavové zóny zasahující do
intravilánu, roztříštěnost jednotlivých záměrů v území, vytvoření nových barier v území
dopravními stavbami.

B.1.2 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé
životní prostředí
V oblasti ochrany životního prostředí je na pořadu dne místní kultivace při stabilizaci
zemědělských a lesnických činností. Orná půda a volná krajina bude v budoucnu velkou
devizou. Obce je proto vhodné udržet v proporcionálním územním rozvoji. Enklávy kolem
řek a potoků by se neměly dále zastavovat, charakteristickým prvkem jsou nivní mělká údolí
a údolí Labe ke Kuksu. Rovněž protipovodňová opatření by neměla být barierou v území
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nebo cizorodým prvkem. Je třeba zachovat rozlivné plochy a prostory. V území není
významné hrozby z pohledu těžby. Potenciální je těžba štěrkopísků podél Labe. Tato je zatím
nežádoucí.
Liniové stavby je třeba řešit tak, aby krajina zůstala průchodná a nebyly narušeny historické
ani jiné hodnoty území a aby nedocházelo k další fragmentaci krajiny (viz. připravované
projekty pro ŘSD). Z tohoto pohledu se jako problematické jeví dopravní řešení v obci
Hořenice.
Deficity v technické infrastruktuře budou doplňovány, zásobování pitnou vodou je zajištěno,
odkanalizování území je připravováno i v menších sídlech. Plynofikace území je dokončena,
elektrizace rovněž. Rozvojové jsou pouze místní části sítí.

B.1.3
Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro
hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území
Území ORP Jaroměř má v rámci České republiky polohu v rozvojové oblasti, leží na silných
tranzitních koridorech. Jediným silným sousedním střediskem, ovlivňující vývoj v regionu je
Hradec Králové. Silná vazba je patrná z vyjížďky za prací. Z tohoto pohledu je rozvoj území
udržitelný.
Z hlediska funkční typologie území je ORP Jaroměř regionem se silným jádrem, s příznivými
územními podmínkami. Region má rovněž vazby na Dvůr Králové nad Labem. Z tohoto
pohledu je rozvoj a obsluha území v intencích udržitelného rozvoje.
V území ORP není problematický potenciál obyvatelstva a jeho vnitřních vazeb. V území
existuje sociální soudržnost, s výjimkou lokality Josefova a jeho romských obyvatel a dalších
marginálních jevů v okrajích ORP. Obyvatelstvo má přiměřenou vzdělanostní strukturu,
nezaměstnanost dosahuje průměrných hodnot. Pracovní příležitosti lze nalézt ve městě
Jaroměř nebo je evidentní vyjížďka do vyššího centra Hradce Králové popř. i do Náchoda a
Dvora Králové nad Labem. Sídla ORP plní funkce rezidenční, obslužné i výrobní. V
budoucnu lze očekávat přírůstek díky imigračním pohybům a to do sektorů, jež v prvopočátku
nevyžadují kvalifikovanou pracovní sílu.
V území nejsou patrná území stagnující, či výrazné brownfieldy, pracovní příležitosti jsou
rozděleny mezi první, druhý a třetí sektor relativně vhodně. Služby nedosahují očekávaných
kvalit a to i z toho důvodu, že není tak zjevná poptávka. Chybí výraznější zastoupení vyšších
zdravotnických zařízení, jež spáduje k zařízením v Hradci Králové.
Fondy v území se postupně kultivují, okrajové části jsou zanedbané stavebně i v
infrastruktuře. Vznikají nové enklávy pro bydlení, v jednotlivých sídlech ORP jsou nabídky k
bydlení s místní vybaveností, která je zatím dostatečná. Jaroměř plní funkci centra regionu, je
spádovou oblastí administrativní, kulturní i vzdělávací. Vlastní Jaroměř – Josefov trpí
zanedbaností stavebních fondů, není dostatečně kultivována, nemá dostatečné finanční zdroje
na deficity, jež se nahromadily za minulá desetiletí. Největším problémem v území je zapojení
struktury Josefova, která je a bude extrémně drahá. Po fondech v Josefově není dosud
poptávka a nejeví se ani do budoucna přes přísná ochranářská omezení.
Jádrové území má proporcionální rozvoj, systém sídel v území je stabilizován. Jaroměř a její
území ORP spáduje zcela k vyššímu centru Hradce Králové. Dochází k posunu za vyšší
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vybaveností a zdravotnictvím. Potvrzuje se teze rozvojové oblasti s vysokým potenciálem
dopravním, území slouží jako tranzitní. Tato funkce bude dominovat po výstavbě silničních a
dálničních tahů. Snížení zatížení území dopravou se nepředpokládá. Tranzitní doprava však
přinese do území kolize a zátěž na místní úrovni. Předpokládáme proto v budoucnu vyšší
míru rezidenčních funkcí v oblasti levobřežní osy Vlkov – Rasošky – Josefov – Rychnovek.
Vyloženě marginální zóny nevznikají. Může vzniknout výraznější a žádoucí osa Jaroměř –
Velichovky s centrem volnočasových aktivit a s potenciálem krajinného zázemí. Rozvoj
lázeňského území v obci je žádoucí. Výkupy nových pozemků pro lázeňství a koncepce
využití sídla Velichovek je do budoucna důležitá. Negativním jevem je uzavírání soukromých
areálů vyšší vybavenosti pro vybranou klientelu.

B.2
Určení
dokumentacích

problémů

k řešení

v územně

plánovacích

Vyřešené problémy a střety, dále přetrvávající problémy (závady) a střety a nové problémy a střety,
jsou barevně rozlišeny následujícím způsobem:
vyřešené problémy (závady) a střety – modře přeškrtnutě
přetrvávající problémy (závady) a střety – černě
nové problémy (závady) a střety – červeně

B.2.1 Priority ORP Jaroměř v územně plánovací činnosti
Celé území ORP je pokryto územně plánovací dokumentací. Z pohledu úkolů územního
plánování jsou naplňovány jeho cíle. Je třeba zvažovat záměry územních plánů z pohledu
dlouhodobé perspektivy.

B.2.2 Problémy k řešení na území jednotlivých obcí ORP Jaroměř
B.2.2 Problémy k řešení vyplývající z provedeného rozboru udržitelného
rozvoje území prostřednictvím SWOT analýz
1 - dálnice D11/rychlostní silnice R11, revize ÚP Hořenice – dopravní rozplet
2 - přeložka silnice I/33 a logické dopravní napojení sídel Čáslavky a Dolany
3 - výstavba obchvatové komunikace Josefov – Rasošky – Semonice
4 - obchvat sídla Velichovky
5 - rozvojové plochy bydlení pro Nový Ples (výměna katastrálních území)
6 - rozvojové plochy pro výrobu a podnikání Jaroměř (západní okraj města)
7 - rozvojové plochy bydlení na okraji Jaroměře (lokalita V Hruštičkách a v k.ú. Čáslavky)
8 - rozvojové plochy bydlení Josefov - Rasošky
10 - rekreační plocha u Labe (Jaroměř - sever)
11 - rekultivace těžebních ploch Velký Třebešov
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12 -krajinný ráz a revitalizace centra Chvalkovic přehodnocení plochy pro výrobu, dostavby a
možnosti územního řešení
13 - krajinná osa Kuks - Zaloňov
14 - deficity technické infrastruktury malých sídel
15 - centrální terminál Jaroměř (železnice, silnice, MHD, taxi, odstavná stání, garáže)
16 - upřesnění koridoru dálnice II. třídy R11 v ÚP Heřmanice v návaznosti na ZÚR KHK
17 - nově vyhlášené aktivní zóny záplavových území zasahují do intravilánu sídel, zejména
Chvalkovic
18 - nedostatečná kapacita domů s pečovatelskou službou v měřítku ORP
19 - úprava a koordinace systému ÚSES
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

1

Dálnice D11
Hořenice

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Rozbití administrativního území Hořenic dopravními stavbami na tři
nesouvisející bloky a limitace ochrannými pásmy velké části území.

Charakteristika
problému

Přehodnocení dopravního řešení, přehodnocení územního plánu.

Návrh řešení
problému

Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

2

Přeložka silnice I/33 v severní části ORP Jaroměř
Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Heřmanice nad Labem, Hořenice,
Jaroměř, Svinišťany, Velký Třebešov

Silnice v extravilánovém pojetí s komfortním směrovým a výškovým
uspořádáním, procházející volnou, avšak silně hospodářsky
využívanou krajinou.
Při technickém řešení podceněna obsluha sídel Čáslavky a Dolany
z této komunikace.
Charakteristika
problému

Přehodnocení technického řešení.

Návrh řešení
problému

Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

3

Výstavba obchvatové komunikace Josefov – Rasošky Semonice
Jezbiny, Josefov u Jaroměře, Nový Ples, Rasošky, Semonice

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Návrh tangenciálního propojení území ve vazbě na dálnici
D11.

Charakteristika
problému

Vyhodnotit varianty.

Návrh řešení
problému

Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

4

Obchvat sídla Velichovky, přeložka silnice II/285
Hustířany, Velichovky

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Střety s lázeňským a zastavěným územím obce.

Charakteristika
problému

Vypracování podrobné technické studie severního obchvatu sídla.

Návrh řešení
problému

Záměr v souladu s ÚPD.
Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

5

Rozvojové plochy pro Nový Ples
Nový Ples, Starý Ples

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Logický rozvoj území, avšak mimo administrativní území sídla Nový
Ples.

Charakteristika
problému

Výměna katastrálních území Nový Ples a Starý Ples mezi
administrativními obvody Jaroměř a Nový Ples, projednání na MMR
a MV.
Návrh řešení
problému

Změna ÚPD.
Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

6

Rozvojové plochy pro výrobu a podnikání
Jezbiny, Semonice, Jaroměř

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Vymezení ploch pro výrobu a podnikání ve vazbě na vybudování
dálnice D11 a přivaděče do města Jaroměř.

Charakteristika
problému

Vypracování podrobné technické studie, prověření dopravního
obsloužení zóny.
Návrh řešení
problému

Záměr v souladu s ÚPD.
Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

7

Rozvojové plochy pro Jaroměř a Dolany
Čáslavky, Jaroměř

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Logický rozvoj území, avšak mimo administrativní území sídla
Jaroměř, přesahující do k.ú. Čáslavky. Využití stávající kapacity
technické infrastruktury. Oboustranné obestavění uliční osnovy.

Charakteristika
problému

Doplnit územní plán Dolany o rozvojové plochy v lokalitě
V Hruštičkách, oboustranné obestavění a využití inženýrských sítí.

Návrh řešení
problému

Změna ÚPD.
Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

8

Rozvoj na rozhraní území Josefov - Rasošky
Josefov u Jaroměře, Rasošky

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Rozvojová plocha navazující na zástavbu Josefova v k.ú. Rasošky
s využitím oboustranného zastavění území a technické
infrastruktury.

Charakteristika
problému

Vypracování zastavovací studie.

Návrh řešení
problému

Změna ÚPD
Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

10

Rekreace v záplavovém území Labe
Jaroměř, Hořenice

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Využití přírodního segmentu území u řeky Labe pro potřebu
soustředěných zařízení rekreace, sportu a lesoparku (in line
bruslení, cyklo, pikniková místa). Z důvodů záplavy nebudou
vystavěny překážky. Návaznost na Hořenice.
Charakteristika
problému

Architektonicko sadovnický koncept řešení prostoru.

Návrh řešení
problému

Plocha nově vymezena v aktualizaci regionálního ÚSES
Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

11

Velký Třebešov
Velký Třebešov

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Rekultivace vytěžených ložisek cihlářských hlín v území.
Konflikt mezi rekultivací a záměrem ze ZÚR – Koridorem
zásobování elektrickou energií VVN (TE3p)

Charakteristika
problému

Krajinářská studie.

Návrh řešení
problému

V součinnosti s těžební firmou.
Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

12

Revitalizace prostoru sídla Chvalkovic
Chvalkovice

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Koncepce využití historického půdorysu obce s jeho dominantami a
hodnotami.

Charakteristika
problému

Vypracování urbanistIcko architektonické studie.

Návrh řešení
problému

Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

13

Krajinná osa Kuks - Zaloňov
Slotov, Zaloňov

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Revitalizace krajiny ve vazbě na koncepci a kompozici Kuksu,
vytvoření krajinné osy Kuks – Zaloňov – Velichovky s možností
využití sportovně rekreačními zařízeními.

Charakteristika
problému

Urbanisticko krajinářská studie.

Návrh řešení
problému

Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST

14

Název problému

Snížení deficitů technické infrastruktury v sídlech

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Brod nad Labem, Čáslavky, Dolany u Jaroměře, Heřmanice nad
Labem, Hořenice, Hustířany, Chvalkovice v Čechách, Jasenná,
Jezbiny, Neznášov, Nový Ples, Rasošky, Roztoky nad Metují,
Rožnov, Rtyně, Rychnovek, Semonice, Šestajovice u Jaroměře,
Velký Třebešov, Vlkov u Jaroměře, Vestec, Starý Ples,
Snížení deficitů technické infrastruktury v rámci programu „Čisté
Labe z Jaroměřska“ případně dílčích projektů. Jedná se o
vodovodní a kanalizační řady.

Charakteristika
problému

Zapracování dokumentace do územních plánů.

Návrh řešení
problému

Poznámka

V současné době v některých obcích probíhá výstavba vodovodů a
kanalizací, po jejich vybudování bude rozsah redukován
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

15

Terminál Jaroměř
Jaroměř

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Vybudování kombinovaného terminálu v místě vlakového nádraží.
V tomto místě soustředit autobusovou dopravu, odstavná stání, taxi,
hromadné garáže.
Nástupní místo do lázní Velichovky.

Charakteristika
problému

Urbanisticko architektonická studie.

Návrh řešení
problému

Poznámka

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ

304

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP JAROMĚŘ

PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

16

Upřesnění koridoru dálnice II. třídy R11 v ÚP Heřmanice
v návaznosti na ZÚR KHK

Brod nad Labem, Slotov
Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Upřesnění koridoru dálnice II. třídy R11 v návaznosti na ZÚR KHK
s ohledem na návaznost na rozhraní administrativního území

Charakteristika
problému

Optimalizace trasy koridoru dálnice II. třídy R11

Návrh řešení
problému

Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

17

Nově vyhlášená aktivní zóna záplavových území zasahuje
do intravilánu sídla

Brod nad Labem, Heřmanice nad Labem, Hořenice, Chvalkovice v
Čechách, Jaroměř, Josefov u Jaroměře, Slotov

Nově aktualizované aktivní záplavové zóny zasahují do již
zastavěných oblastí sídel

Charakteristika
problému

Návrh řešení
problému

Se zvyšující se četností a intenzitou povodní je nutné předcházet
riziku vzniku škod a pokud možno co nejvíce eliminovat stavební
činnost v inundačním území.
Navrhnout vhodná protipovodňová opatření případně s ohledem na
rozsah vymezit náhradní plochy pro rozvoj mimo záplavové území

Nový problém řešitelný na úrovni ÚPD
Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST
Název problému

18

Nedostatečná kapacita domů s pečovatelskou službou
v měřítku ORP
platí pro celé ORP Jaroměř

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Nedostatek kapacit pro přestárlé spoluobčany navazující na
zdravotnická zařízení, statistický deficit těchto zařízení nejen
v rámci ORP, ale i v rámci KHK.

Charakteristika
problému

Nabídka ploch pro umísťování těchto činností a funkcí v ÚPD

Návrh řešení
problému

Poznámka
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PROBLÉMOVÝ LIST

19

Název problému

Úprava a koordinace systému ÚSES

Výčet k.ú.
dotčených
problémem

Brod nad Labem, Heřmanice nad Labem, Doubravice u České
Skalice, Hořenice, Hustířany, Jaroměř, Nový Ples, Rtyně,
Rychnovek, Semonice, Starý Ples, Jasenná, Šestajovice u
Jaroměře, Velichovky, Vestec, Zvole

Nově vymezené segmenty regionálního ÚSES zkoordinovat v ÚPD
obcí, na jejichž území se vyskytují.

Charakteristika
problému

Koordinace v ÚPD

Návrh řešení
problému

Poznámka
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Vyřešené problémy a střety, dále přetrvávající problémy (závady) a střety a nové problémy a střety,
jsou barevně rozlišeny následujícím způsobem:
vyřešené problémy (závady) a střety – modře přeškrtnutě
přetrvávající problémy (závady) a střety – černě
nové problémy (závady) a střety – červeně

Byly vymezeny závady a střety místní a nadmístní.
Místní střety a závady nejsou podbarvené barvou buňky tabulky.
Nadmístní závady a střety jsou podbarvené žlutou barvou buňky tabulky (Závady vyplývající ze
záměrů ZÚR KHK)

B.2.3 Urbanistické, dopravní, hygienické a jiné závady
Urbanistické závady
Popis střetu

Kód

Výpis obcí

20

Záměr koridoru silniční dopravy ze ZÚR zasahuje do
zastavěného území

zKSoZU

Velichovky

24

Záměr koridoru železniční dopravy ze ZÚR zasahuje do
zastavěného území

zZEoZU

Jaroměř

25

Záměr koridoru železniční dopravy ze ZÚR zasahuje do
zastavěného území

zZEoZU

Jaroměř

26

Záměr koridoru zásobování elektrickou energií ze ZÚR
zasahuje do zastavěného území (transformovna)

zKEoZU

Jaroměř

27

Záměr koridoru zásobování elektrickou energií ze ZÚR
zasahuje do zastavěného území

zKEoZU

Jaroměř

28

Záměr koridoru silniční dopravy ze ZÚR zasahuje do
zastavěného území

zKSoZU

Jaroměř

30

Záměr koridoru zásobování elektrickou energií ze ZÚR
zasahuje do zastavěného území

zKEoZU

Velký Třebešov

33 Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100

sZUoZQ

Chvalkovice,
Hořenice

Záměr koridoru silniční dopravy ze ZÚR zasahuje do
zastavěného území

zKSoZU

Jaroměř

zKSoZU

Jaroměř

zBYoZU

Rychnovek

36

Záměr koridoru silniční dopravy ze ZÚR zasahuje do
zastavěného území
Srůstání sídel Rychnovek a Zvole prostřednictvím vymezené
49
rozvojové plochy pro bydlení
37
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Dopravní závady
Popis střetu
46 Křížení cyklostezek se silnici I. a II. třídy

Kód

Výpis obcí

sKSoCT

Jaroměř

Kód

Výpis obcí

sÚSoINV

Dolany, Jasenná,
Jaroměř, Vlkov,
Zaloňov

Environmentální závady
Popis střetu
47 Střed lokálních ÚSES s plochami meliorací

B.2.4 Střety záměrů na provedení změn
B.2.4.1 Střety záměrů s limity využití území
Střety urbanistických záměrů s limity využití území
32
33
34
35

Popis střetu
Návrh zastavitelného území zasahuje do záplavového území
Q100
Návrh zastavitelného území zasahuje do záplavového území
Q100
Návrh zastavitelného území zasahuje do záplavového území
Q100
Návrh zastavitelného území zasahuje do záplavového území
Q100

Střety záměrů ze ZÚR KHK s limity využití území – nadmístní
Popis střetu
Nadmístní prvek ÚSES (RK 1267/1 a RK 1263) zasahuje
38
do zastavěného území
Koridor technické infrastruktury (koridor zásobování
39
elektřinou VVN TE3p) zasahuje do lesa
Koridor dopravní infrastruktury (dálnice II. třídy R11) křižuje
41
nadmístní prvek ÚSES (RK 742/2)
Koridor dopravní infrastruktury (dálnice II. třídy R11)
42
zasahuje do lesa
43

Koridor dopravní infrastruktury (silnice I/33 DS6p)
zasahuje do lesa

44

Koridor technické infrastruktury (koridor zásobování
elektřinou VVN TE3p) zasahuje do lesa

48

Střed navržených regionálních ÚSES s plochami meliorací
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Kód

Obec

nZUoQ100

Heřmanice

nZUoQ100

Chvalkovice

nZUoQ100

Velký Třebešov

nZUoQ100

Jaroměř

Kód

Obec
Jaroměř
Rožnov
Heřmanice
Heřmanice
Dolany, Velký
Třebešov
Velký Třebešov

zÚSoINV

Heřmanice,
Jaroměř
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B.2.4.2 Střety záměrů s hodnotami v území
Expertně byly vymezeny střety místní a nadmístní. Nadmístní střety jsou označeny žlutou barvou
buněk tabulky.

45

Popis střetu
Střet záměru koridoru silniční dopravy ze ZÚR (dálnice II. třídy R11)
s místem krajinného rázu, architektonicky významnou stavbou (Prachárny)

Obec
Jaroměř

B.2.4.3 Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území
Střety se záměry dopravními
Označení
SN 21
SN 23
SN 24
SN 25

Popis střetu
Střet koridoru silnice DS19 (II/285) se zastavitelnými plochami
Střet koridoru silnice DS27 (II/299) ze ZÚR s koridorem silnice
Obchvat Josefova (z ÚPD – Změna č. 4 ÚPNSÚ Jaroměř)
Střet koridoru železnice DZ2 (zdvojkolejnění tratě č. 031) ze ZÚR
se zastavitelnými plochami
Střet koridoru železnice DZ2 (zdvojkolejnění tratě č. 031) ze ZÚR
se zastavitelnými plochami

Obec
Velichovky
Jaroměř
Jaroměř
Jaroměř

Střety se záměry technické infrastruktury
Označení
SN22
SN27
SN27
SN29
SN30

Popis střetu
Střet koridoru zásobování elektrické energie ze ZÚR (TE3p) se
zastavitelnými plochami
Střet koridoru zásobování elektrické energie ze ZÚR (TE3p) se
zastavitelnými plochami
Střet koridoru zásobování elektrické energie ze ZÚR (TE3p) se
zastavitelnými plochami
Střet koridoru zásobování elektrické energie ze ZÚR (TE3p) se
zastavitelnými plochami
Střet koridoru zásobování elektrické energie ze ZÚR (TE3p) se
zastavitelnými plochami

Obec
Rožnov
Jaroměř
Jaroměř
Dolany
Velký Třebešov

Střety se záměry ochrany přírody
Označení

Popis střetu

Obec

SN 31

Střet nadmístního prvku ÚSES (RK H052) se zastavitelnými plochami

Jasenná
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