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Seznam použitých zkratek 
BPEJ  bonitovaná půdně ekologická jednotka 
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav 
ČOV  čistírna odpadních vod 
ČSÚ  Český statistický úřad 
EVL  evropsky významná lokalita 
CHOPAV  chráněná oblast přirozené akumulace vod 
k.ú.  katastrální území 
KES  koeficient ekologické stability krajiny 
KHK  Královéhradecký kraj 
LBC/LBK  lokální biocentrum / lokální biokoridor 
MCHÚ maloplošná chráněná území 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MŽP  Ministerstvo životního prostředí 
NO2  oxid dusičitý 
NOx  oxidy dusíku 
NRBC/NRBK  nadregionální biocentrum / nadregionální biokoridor 
ORP  obec s rozšířenou působností 
OS  rozvojová osa 
OZKO  oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší 
PM10  suspendované částice velikostní frakce PM10 (částice 
menší než 10 μm) 
PUPFL  Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PÚR  Politika územního rozvoje 
RBC/RBK  regionální biocentrum / regionální biokoridor 
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 (DKNL)  správní obvod obce s rozšířenou působností (Dvůr 
Králové nad Labem) 
SO2  oxid siřičitý 
UHÚL  Ústav pro hospodářskou úpravu lesa 
ÚP  Územní plán 

ÚAP  územně analytické podklady 
ÚPD  Územně plánovací dokumentace 
ÚSES/N-R  Územní systém ekologické stability/nadregionální 
ÚSES 
ÚTP  územně technický podklad 
VKP  významný krajinný prvek 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZPF  zemědělský půdní fond 
ZÚR KHK zásady územního rozvoje KHK 
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A.  ÚVOD  
 

Ve smyslu § 26 zákona číslo 183/2006 „o územním plánování a stavebním řádu“, v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) obsahují územně analytické 
podklady zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodů veřejných zájmů, které vyplývají z právních předpisů 
nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývají z vlastností území. Dále shromažďují záměry na provedení změn v území, zjišťují a 
vyhodnocují podmínky udržitelného rozvoje. Na základě výše uvedených činností se následně určují problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a 
regulačních plánů. Pořizovatel průběžně aktualizuje územně analytické podklady na základě nových údajů o území a v zákonem stanovené lhůtě pořídí jejich 
úplnou aktualizaci. Územně analytické podklady konkrétně obsahují:  

 podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území 

 rozbor udržitelného území, 

 údaje o území, zjištění vyplývající z průzkumů území, další důležité dostupné informace a případně data vzniklá analýzou shromážděných informací 

 

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území, to vše v členění po 
jednotlivých tématech a zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území. 

Výčet sledovaných jevů specifikuje vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, konkrétně v příloze č. 1.  

Při úplné aktualizaci byly promítnuty do jednotlivých výkresů nové informace, které byly zjištěny. Grafická část územně analytických podkladů obsahuje: 

 výkres hodnot území  

 výkres limitů využití území 

 výkres záměrů na provedení změn v území 

 výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích 
 

Rozbor udržitelného rozvoje území zahrnuje zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území v členění po jednotlivých tématech, vyhodnocení územních 
podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, a to pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území a určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v 
územních studiích, zahrnující zejména požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů na 
provedení změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území a s hodnotami v území, na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území, na využití 
potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel. 
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Metodická východiska  
Výstupy rozboru udržitelného rozvoje území (RURÚ) byly provedeny v navazujících krocích: 

 zjištění aktuálního stavu a vývoje příslušné tematické oblasti za uplynulé období. Text uvádí zejména ty pasáže zprávy z roku 2008, u nichž došlo od té 

doby k vývoji či změnám. Dle možnosti neopakuje celkovou charakteristiku příslušné tematické oblasti, která byla provedena již v roce 2008.  

 Tematické oblasti byly přeskupeny a upraveny dle novely stavebního zákona účinné od 01.01.2018. 

 za každou tematickou oblast, kterou sleduje RURÚ, bylo vyhodnoceno a zdůvodněno její případné narušení. Tak byla vyhodnocena území všech obcí 

ORP. 

 u jednotlivých pilířů bylo vyhodnoceno jejich případné narušení na území každé obce. To se uskutečnilo na základě vyhodnocení všech dílčích 

tematických oblastí do nich zařazených. Tří stupně dílčích hodnocení tematických oblastí zvolenými indikátory (+;0;-) se do celkového hodnocení pilíře 

na území obce promítne jen do dvou možností. Buď jako „-“ (negativní, narušený), v případě, že převažují dílčí hodnocení (-). Zbývající dvě možnosti 

dílčího hodnocení (+ ; 0) jsou vyjádřeny v celkovém hodnocení jako „+“ (neutrální a pozitivní). 
 

Účelem vyhodnocení a interpretace ne/vyváženosti územních podmínek bylo formulování problémů k řešení v ÚPD. Z toho vyplývá, že se má jednat o 
problémy v ÚPD řešitelné.  

Cílem vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje je upozornění na potřebu změn a na jejich povahu či 
zaměření.  

 

 
Aktualizace č. 5 v roce 2020 byla zpracována v rámci možností daných mimořádnými opatřeními (včetně vyhlášení nouzových stavů) 
souvisejícími s nařízeními vlády způsobené pandemickým šířením viru COVID-19.   
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B. PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
 

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ, JEHO HODNOT A LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ZJIŠTĚNÍ A 

VYHODNOCENÍ ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

Tematické okruhy: 
 Kap. v textu 

 
B1. širší územní vztahy, 

B2.  prostorové a funkční uspořádání území, 

B3.  struktura osídlení, 

B4.  sociodemografické podmínky a bydlení, 

B5.  příroda a krajina, 

B6.  vodní režim a horninové prostředí, 

B7.  kvalita životního prostředí, 

B8.  zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

B9.  občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství, 

B10.  dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, 

B11.  ekonomické a hospodářské podmínky, 

B12.  rekreace a cestovní ruch, 

B13.  bezpečnost a ochrana obyvatel 
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B.1.   ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 
 

Vymezení a charakter řešeného území   
Správní obvod obce s rozšířenou působností města 
Dvůr Králové nad Labem se nachází v centrální části 
Královéhradeckého kraje. Na severu malým území 
hraničí se správním obvodem Jilemnice z Libereckého 
kraje, další část severní hranice tvoří hranice se 
správním obvodem Trutnov, na východě a 
jihovýchodě sousedí se správním obvodem Náchod a 
Jaroměř, na jihu se správním obvodem Hradec 
Králové a na západě a severozápadě s obcemi 
správního obvodu Hořice a Nová Paka. 

Svou rozlohou i počtem obyvatel se řadí mezi středně 
velké správní obvody. Dvůr Králové nad Labem je 
jediným městem ORP, nachází se 24 km severně od 
Hradce Králové, 26 km západně od Náchoda a 32 km 
východně od Jičína. Počet obyvatel města tvoří téměř 
60 procent obyvatel správního obvodu.  

Správní obvod se nachází na obou březích horního 
toku řeky Labe, lemované lesními masívy. Nejvyšším 
místem ORP je vrch Zvičina (671 m n. m.) ležící 8 km 
severozápadně od Dvora Králové, nejnižší místo je na 
výtoku Labe a Trotiny z územní působnosti ORP v cca 
265 m n. m. Na třetině území se rozkládají lesy a více 
než polovinu plochy tvoří zemědělská půda. 

Hydrogeologicky má území mimořádný vodohospodářský význam, jedná se o jeden z největších zdrojů kvalitní pitné vody v Královéhradeckém kraji. Při 
minerálních pramenech založil hrabě Špork koncem 17. a začátkem 18. století lázně Kuks, dochované stavby zdobené mistrovskými sochami Matyáše 
Bernarda Brauna spolu s kamenným Betlémem v nedalekém lese jsou dnes národními kulturními památkami. Dvůr Králové nad Labem, jedno z věnných 
měst královen, je známé díky jedné z největších evropských zoologických zahrad, historické tradici textilního průmyslu, který mu dal přízvisko „Český 
Manchester“ a v neposlední řadě v tradici umění foukání a barvení skleněných perel, dnes se zde vyrábí skleněné ozdoby na vánoční stromky. 

 



5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem 2020 

9 

 

Postavení ORP z pohledu Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 5 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5 (Aktualizace č. 1 schválené vládou ČR 15. 04. 2015. Aktualizace č. 2 a 3 

schválené vládou České republiky 02. 09. 2019 a Aktualizace č. 5 dne 17. 8. 2020) řešeným územím prochází rozvojová osa OS4 Praha – Hradec Králové / 

Pardubice – Trutnov – hranice ČR/Polsko (- Wroclaw). Jedním z úkolů pro územní plánování je řešit územní souvislosti koridoru připravovaného pokračování 

dálnice D11 v úseku z Hradce Králové na hranice ČR. (Poznámka, od 01.01.2016 došlo k přeznačení rychlostních silnic a dálnic). Tento koridor je v ÚPD města 

Dvůr Králové n. L. již stabilizován. Rovněž je zapracován do ÚPD obcí: ÚP Choustníkovo Hradiště, ÚP Vítězná, ÚP Vlčkovice v Podkrkonoší. Obec Kocbeře 

územní plán dosud nemají. Řešené území nenáleží do žádné z rozvojových oblastí řešených PÚR, leží rovněž mimo vymezené specifické oblasti.  

 
 

Stav územně plánovací dokumentace obcí 

Je uveden stav územně plánovací dokumentace obcí pro správní území obce s rozšířenou působností města Dvůr Králové nad Labem ke dni 08.12.2020. 

 

Název obec 

existence ÚPD – datum vydání 

 Nově 
pořizovaná 

Současný stav pořizování 

Platné do 31.12.2022 Pořízené dle nového SZ 

Bílá Třemešná  Z1 ÚP – 24.10.2020   

Bílé Poličany  ÚP – 01.02.2018   

Borovnice  ÚP – 29.12.2015   

Borovnička ZÚ – 26.06.2019    

Dolní Brusnice ZÚ – 25.05.2018    

Doubravice  Z1 ÚP – 30.11.2020   

Dubenec  ÚP – 09.11.2017 Z1 ÚP zpracovává se 

Dvůr Králové nad Labem  Z3 ÚP - 10.12.2019 Z4 ÚP zpracovává se 

Horní Brusnice ZÚ – 19.09.2019    

Hřibojedy  ÚP – 17.12.2018   

Choustníkovo Hradiště  ÚP - 26.5.2010 Z1 ÚP zpracovává se 

Kocbeře     

Kohoutov ZÚ – 25.06.2008  ÚP Před veřejným projednáním 

Kuks  ÚP - 13.10.2010 ÚP Před veřejným projednáním 

Lanžov  ÚP - 01.09.2020   
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Název obec 

existence ÚPD – datum vydání 

 Nově 
pořizovaná 

Současný stav pořizování 

Platné do 31.12.2022 Pořízené dle nového SZ 

Libotov ÚPO - 8.12.2006  ÚP Před veřejným projednáním 

Litíč  ÚP - 11.6.2008 ÚP Před veřejným projednáním 

Mostek  ÚP - 21.12.2011 Z1 ÚP zpracovává se návrh 

Nemojov  Z1 ÚP - 21.3.2014   

Stanovice  ÚP – 22.9.2014   

Trotina  ÚP – 16.5.2016   

Třebihošť Z1 ÚPO - 19.8.2010  ÚP Před veřejným projednáním 

Velký Vřešťov  Z1 ÚP - 01.04.2015   

Vilantice  ÚP – 02.10.2017   

Vítězná 

ÚPO, Z1 ÚPO - 
19.10.2005, 

Z2 ÚPO – 27.4.2011, 

Z3 ÚPO – 17.10.2011 

 

ÚP 

Před opakovaným veřejným 
projednáním 

Vlčkovice v Podkrkonoší  ÚP - 31.3..2010 Z1 ÚP zpracovává se návrh 

Zábřezí-Řečice ZÚ – 4.3.2011  ÚP Po veřejném projednání 

Zdobín  ÚP – 15.7.2015   

 
 
 

 Obec, která má vydaný územní plán podle nového stavebního zákona 
   Obec, která má schválený územní plán obce 
 Obec, která má vydané zastavěné území samostatným postupem 
 Obec bez územně plánovací dokumentace  
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Přehled územně plánovacích podkladů 

Přehled územních studií vložených do evidence územně plánovací činnosti v ČR (iLAS a iKAS) pro správní území obce s rozšířenou působností města Dvůr 

Králové nad Labem ke dni 8. 12. 2020. 
 

Název studie Dotčená území obcí Datum vydání Pořizovatel 

ÚS zastavitelné plochy Z 09 Choustníkovo Hradiště Choustníkovo Hradiště 21.10.2013 MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

ÚS ÚS2 Mostek Mostek 22.04.2013 OÚ Mostek 

Analýza koncepcí a nástrojů územního plánování v území Památkové rezervace Kuks s 
přilehlým komplexem bývalého hospitalu a souborem plastik v Betlémě a Národní 
kulturní památky Betlém v Novém lese u Kuksu a jejich nejbližšího okolí. 

Kuks, Choustníkovo Hradiště, Stanovice, 
Dvůr Králové nad Labem, Vlčkovice 

v Podkrkonoší, Hřibojedy 
1.10.2013 

KÚ Královéhradeckého kraje 

Studie vybraných problémů dopravní infrastruktury ovlivňujících nebo podmiňujících 
využití a uspořádání území ve vybrané části regionu Podkrkonoší 

Bílá Třemešná, Doubravice, Dvůr 
Králové nad Labem, Hřibojedy, Kuks, 
Stanovice, Třebihošť, Vítězná, Zdobín 

20.02.2017 
KÚ Královéhradeckého kraje 

Využití území v areálu občanského vybavení při č. p. 857 ve 
Dvoře Králové nad Labem 

Dvůr Králové nad Labem 18.06.2018 MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

Adaptace Košťálova zahradnictví na centrum s domovem 
pro seniory Dvůr Králové nad Labem 

Dvůr Králové nad Labem 20.05.2019 MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

Komparativní vyhledávací studie variant silničního napojení 
PZ Zboží a PZ Borek 

Dvůr Králové nad Labem, Choustníkovo 
Hradiště 

27.06.2019 
MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

Regulace zástavby rozvojové plochy P101 Sylvárov ve 
Dvoře Králové nad Labem 

Dvůr Králové nad Labem 14.10.2019 MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

Kuks zastavitelná plocha Z2 Kuks 14.10.2019 MěÚ Dvůr Králové nad Labem 

Studie možného napojení DKnL na D11 z MÚK Jaroměř-sever 
Bílá Třemešná, Dvůr Králové nad Labem, 

Kuks, Stanovice 
06.01.2020 

KÚ Královéhradeckého kraje 
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B.2.   PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem (dále jen „Královédvorsko“) tvoří díky své poloze ve středu území Královéhradeckého kraje 
přechod mezi Podkrkonoším a odlišným typem krajiny v jižní části území. Rozdílná charakteristika osídlení má vliv i z hlediska vazeb na jiná větší města v 
okolí. Další větší města, která ovlivňují Královédvorsko, jsou Trutnov, Nová Paka, Vrchlabí, Jaroměř, Hradec Králové a Hořice. Regionální vazby jsou v tomto 
prostoru poměrně složité. Dominantním pracovním a obslužným centrem je 32 km vzdálený Hradec Králové. Blízká Jaroměř (13 km) má regionální význam 
menší, avšak po roce 1990 se rozdíl zmenšuje. Naopak významnější je z hlediska obslužných a pracovních funkcí bývalé okresní město Trutnov (17 km). Vliv 
vzdálenějších center (Náchod, Jičín) je již slabý a totéž platí i pro významově slabší centra Hořice, Novou Paku nebo Českou Skalici.  

Královédvorsko je napojeno na okolní města pouze jednou silnicí I. třídy (Trutnov, Jaroměř, Hradec Králové), většinou pak silnicemi II. třídy (Hořice, Nová 
Paka, Vrchlabí, Miletín, Lázně Bělohrad, Česká Skalice), ovšem na těchto silnicích se nacházejí problematická místa a úseky.   

Navržená trasa dálnice D11 je vedena v koridoru sledujícím v řešeném území přibližně trasu stávající silnice I/37 Jaroměř – Trutnov. Její realizací se 
podstatně zlepší zpřístupnění území.   

Dále se v řešeném území nachází několik silnic II. třídy, které jsou kapacitně méně vytížené než silnice I. třídy, pro nákladní dopravu jsou ale některé úseky 
zcela nevyhovující. Vzhledem k jejich poloze ve složitém terénu nebo v údolích s kontinuální zástavbou přicházejí většinou v úvahu pouze místní úpravy. 
Zároveň lze očekávat, že po vybudování dálnice D11 tato převezme část jejich výkonu (např. ve vazbách Dvůr Králové – Jičín – Praha bude většina převedena 
na D11).  

Přes území Královédvorska je vymezena jediná rozvojová osa mezinárodního a republikového významu, a to:  

OS4 Praha-Hradec Králové/Pardubice-Trutnov-hranice ČR/Polsko (-Wroclaw) – v zájmové oblasti je vázána na dopravní koridor připravované části dálnice 
D11 Jaroměř-Trutnov-hranice ČR, se spolupůsobením center vč. města Dvůr Králové nad Labem.  

Dále se v území nachází několik koridorů pro dopravní stavby, které mají regionální a nadmístní význam a jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby ZÚR 
Královéhradeckého kraje. Všechny jsou na území města Dvůr Králové a souvisí s napojením na budoucí D11. 

V řešeném území se také nachází návrhy komerčních a průmyslových ploch nadmístního významu, a to naprostá většina v lokalitách Dvora Králové nad 
Labem. U ostatních obcí jde v několika případech pouze o rozšíření stávajících ploch.  

Na Královédvorsku bylo také na základě ZÚR Královéhradeckého kraje vymezeno několik koridorů pro technickou infrastrukturu. Tyto záměry již byly 
realizovány a v aktualizaci ÚAP jsou vyznačeny jako stav (Transformovna 110/35 kV vč. přípojky VVN 110 kV Bílé Poličany – Lipnice u Dvora Králové, VTL 
přípojka Žireč – Stanovice a Dvůr Králové – Doubravice). 

 

S vazbami na okolí se ve správním území ORP Dvůr Králové n. L. nacházejí níže uvedené plochy a koridory-územní systémy ekologické stability nadmístního 
nebo regionálního významu:  
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Na území ORP Dvůr Králové zasahuje dle ZÚR Královéhradeckého kraje: nadregionální biocentrum 45 Les království (k upřesnění). Na severní část zasahují 
biokoridory K 36 MB (Les království – K 37 MB) a K 35 MB(Příhrazské skály – Les království) a jejich ochranná pásma. Toto pásmo není vymezeno v ÚPD všech 
dotčených obcí. 

Regionální ÚSES je tvořen biocentry RBC 1192 Čertovy hrady, RBC 987 Kašovské, RBC 984 Velkovřešťovské , RBC 1645 Pod hrází, RBC 1644 Žírečská niva, RBC 

1647 Zvičina, H063 Verdecké Labe, H064 Pivovarská zahrada, 1196 Polesí Hradiště, RBC 1203 Jelínka, RBC H062 U Nouzova, RBC H004 Hajnické,  RBC 1197 

Kohoutovské, RBC 1195 Liškárna. 

Regionální biokoridory jsou: RK 740 Les království – Pod hrází, RK 750 Pod hrází – Polesí Hradiště, RK 741 Žírečská niva – Pod hrází (část k založení), RK 742/1 

a RK 742/2 Heřmanice – Žírečská niva (k založení), RK 745 Zvičina – K 35 MB (část k založení), RK 746 Čertovy hrady – Zvičina, RK 747 Čertovy hrady – 

Kašovské, RK 1256/1 a RK 1256/2 Kašovské – Velkovřešťovské (část k založení), RK 1255/2 Velkovřešťovské – Smolník, RK 1257 Velkovřešťovské – Svíb, RK 

H030 Labe – 1645-H063, RK 729 Pecka – Vidochov, RK 751/1 Polesí Hradiště – Vlčkovice, RK 751/2, RK 739 Les království – Chotěvice. 
 

 

B.3.   STRUKTURA OSÍDLENÍ 

Území obce s rozšířenou působností města Dvůr Králové nad Labem 

Legislativní rámec: Obce s rozšířenou působností stanoví zákon č. 314/2002 Sb. Správní obvody obcí s rozšířenou působností (ORP) jsou stanoveny vyhláškou 

MV č. 388/2002. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM je vymezen územím obcí:  

 

Název obce Katastrální území Název obce Katastrální území 

Bílá Třemešná Bílá Třemešná, Nové Lesy Lanžov Lanžov, Sedlec u Lanžova 

Bílé Poličany Bílé Poličany Libotov Libotov 

Borovnice Borovnice Litíč Litíč 

Borovnička Borovnička Mostek Mostek, Debrné u Mostku, Souvrať 

Dolní Brusnice Dolní Brusnice Nemojov 
Nový Nemojov, Dolní Nemojov, Horní 
Nemojov, Starobucké Debrné  

Doubravice 
Doubravice u Dvora Králové, Zálesí u Dvora 
Králové 

Stanovice Stanovice u Kuksu 

Dubenec Dubenec Trotina Trotina 
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Dvůr Králové nad 
Labem 

Dvůr Králové nad Labem, Lipnice u Dvora 
Králové, Sylvárov, Verdek, Zboží u Dvora 
Králové,  Žirecká Podstráň, Žireč Městys, 
Žireč Ves 

Třebihošť Třebihošť, Horní Dehtov, Zvičina 

Horní Brusnice Horní Brusnice Velký Vřešťov Velký Vřešťov 

Hřibojedy Hřibojedy, Hvězda Vilantice Vilantice 

Choustníkovo Hradiště Choustníkovo Hradiště Vítězná 
Huntířov, Kocléřov, Komárov u Dvora 
Králové, Záboří u Dvora Králové 

Kocbeře Kocbeře 
Vlčkovice v 
Podkrkonoší 

Dolní Vlčkovice, Horní Vlčkovice 

Kohoutov Kohoutov, Kladruby u Kohoutova Zábřezí-Řečice Zábřezí 

Kuks Kuks, Kašov Zdobín Zdobín 

 

Správní obvod Dvůr Králové nad Labem vykazuje mírně podprůměrnou hustotu zalidnění v Královéhradeckém kraji. 

 

Rozloha (k 31. 12. 2019) 257,84 km2 

počet obyvatel (k 31. 12. 2019) 26 949 

hustota obyvatel na 1 km2 (průměr KH kraj / ČR) 104,5 (116 / 136) 

počet obcí (k 08. 12. 2020) 28 

městyse Velký Vřešťov 

města Dvůr Králové nad Labem 

jádro sídelní struktury Dvůr Králové nad Labem 

přirozená centra Dvůr Králové nad Labem 

 

Obvod je tedy tvořen 28 obcemi, z nichž pouze Dvůr Králové nad Labem má statut města. Správní obvod obce s rozšířenou působností zároveň odpovídá 

obvodu pověřeného obecního úřadu. Dvůr Králové nad Labem je se 16 tisíci obyvateli pátým největším městem Královéhradeckého kraje (po Hradci Králové, 

Trutnovu, Náchodu a Jičínu). Ve svém obvodu plní funkci jediného spádového města. Jako střediskové obce zde plní funkci obce Bílá Třemešná, Mostek, 

Vítězná, Dubenec.  
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zdroj: Český statistický úřad – správní obvod ORP Dvůr Králové nad Labem (www.czso.cz) 

 

 

http://www.czso.cz/
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DEMOGRAFIE

data k roku 2001 2019 2015 2013 2011 2009

obec
obyv. 

2001

obyv. 

2019

změna 

obyv. 

2001/2019

přirozen

á (N-Z)

migrační 

(P-V)

celková 

(přiroz.+ 

migrač.)

celková 

(přiroz.+ 

migrač.)

celková 

(přiroz.+ 

migrač.)

celková 

(přiroz.+ 

migrač.)

celková 

(přiroz.+ 

migrač.)

dílčí 

hodnoce

ní

1 Bílá Třemešná 1 320 1 353 103% -14 89 75 64 78 59 111 neutr

2 Bílé Poličany 151 156 103% -20 14 -6 -1 -7 -6 -13 neutr

3 Borovnice 441 357 81% -19 -50 -69 -58 -45 -43 -35 neg

4 Borovnička 192 187 97% 1 -14 -13 -1 6 -12 -4 neg

5 Dolní Brusnice 328 402 123% 20 71 91 66 64 56 64 poz

6 Doubravice 374 372 99% -26 33 7 18 12 12 30 neutr

7 Dubenec 685 646 94% 8 -23 -15 32 15 52 80 neg

8 Dvůr Králové nad Labem 16 321 15 550 95% -614 -239 -853 -521 -415 -302 -759 neg

9 Horní Brusnice 447 429 96% -21 -13 -34 -31 -21 -29 -29 neutr

10 Hřibojedy 205 224 109% 1 19 20 16 11 5 -18 poz

11 Choustníkovo Hradiště 603 592 98% -22 14 -8 -34 -15 -10 -3 poz

12 Kocbeře 508 521 103% 5 11 16 8 8 10 37 poz

13 Kohoutov 215 261 121% 0 62 62 57 57 66 47 poz

14 Kuks 235 270 115% 11 26 37 22 10 21 21 poz

15 Lanžov 185 186 101% 8 -11 -3 -3 11 8 14 neutr

16 Libotov 172 178 103% -5 20 15 21 21 12 19 neutr

17 Litíč 109 180 165% 20 51 71 55 49 45 32 poz

18 Mostek 1 387 1 191 86% -54 -103 -157 -89 -69 -45 -26 neg

19 Nemojov 496 761 153% 43 220 263 236 219 170 227 poz

20 Stanovice 76 55 72% -3 -12 -15 -13 -10 -8 -10 neg

21 Trotina 61 93 152% -2 24 22 14 17 11 3 neutr

22 Třebihošť 371 448 121% 3 88 91 66 71 65 38 poz

23 Velký Vřešťov 201 230 114% 18 13 31 30 34 24 20 neutr

24 Vilantice 187 209 112% 4 19 23 10 20 18 20 neutr

25 Vítězná 1 290 1 470 114% 35 0 35 -39 -36 -62 -17 poz

26 VIčkovice v Podkrkonoší 387 363 94% -13 -2 -15 9 15 30 51 neg

27 Zábřezi-Řečice 144 144 100% 2 -2 0 2 10 11 22 neg

28 Zdobín 98 121 123% -6 36 30 18 13 12 5 poz

ORP celkem 27 189 26 949 99% -640 341 -299 -46 123 170 -73

ORP bez Dvora Kr. 10 868 11 399 105% -26 580 554 475 538 472 686

KH kraj 551343 x x

demogr. měna 2001 - 2019

B.4.   SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

Stav a vývoj sociodemografických podmínek 
K dokumentaci stavu a vývoje 
sociodemografických podmínek slouží několik 
následujících tabulek za jednotlivé podoblasti.  
 
Tab. : Demografický vývoj obyvatelstva. 
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Tab.: Vývoj stárnutí populace 

 

data k roku 2019 2019 2015 2013 2011 2001 2013 2011 2001

obec
obyv. 

2019

% obyv. 

ve věku 

65+

% obyv. 

ve věku 

65+

% obyv. 

ve věku 

65+

% obyv. 

ve věku 

65+

% obyv. 

ve věku 

65+

% obyv. 

jen se 

ZŠ 

% obyv. 

jen se 

ZŠ a 

vyuč.

% obyv. 

jen se 

ZŠ a 

vyuč.

dílčí 

hodnocení - 

absolutní

dílčí 

hodnocení - 

vývojová 

tendence

1 Bílá Třemešná 1 353 22% 20% 19% 17% 15% 20% 48% 24% 0 -

2 Bílé Poličany 156 28% 31% 28% 19% 22% 17% 53% 27% - 0

3 Borovnice 357 23% 23% 20% 16% 15% 25% 60% 36% 0 0

4 Borovnička 187 26% 24% 20% 20% 12% 33% 62% 39% - -

5 Dolní Brusnice 402 17% 13% 12% 10% 12% 19% 54% 28% + -

6 Doubravice 372 26% 24% 22% 21% 22% 23% 52% 30% - -

7 Dubenec 646 18% 17% 14% 13% 14% 21% 50% 26% + -

8 Dvůr Králové nad Labem 15 550 24% 22% 20% 17% 15% 18% 46% 23% - -

9 Horní Brusnice 429 21% 20% 19% 15% 15% 27% 61% 37% 0 -

10 Hřibojedy 224 23% 19% 20% 13% 13% 32% 56% 35% 0 -

11 Choustníkovo Hradiště 592 22% 19% 19% 16% 11% 30% 56% 36% 0 -

12 Kocbeře 521 21% 18% 16% 11% 13% 25% 61% 29% 0 -

13 Kohoutov 261 25% 20% 20% 17% 16% 24% 46% 41% - -

14 Kuks 270 19% 17% 16% 13% 12% 22% 56% 36% + -

15 Lanžov 186 30% 26% 23% 18% 17% 23% 54% 25% - -

16 Libotov 178 24% 22% 13% 13% 16% 16% 53% 30% - -

17 Litíč 180 14% 11% 12% 12% 17% 28% 44% 45% + 0

18 Mostek 1 191 28% 26% 22% 18% 13% 26% 58% 33% - -

19 Nemojov 761 17% 16% 15% 13% 15% 20% 46% 26% + -

20 Stanovice 55 33% 29% 17% 15% 12% 33% 73% 36% - -

21 Trotina 93 14% 16% 16% 21% 13% 31% 60% 40% + +

22 Třebihošť 448 20% 19% 19% 18% 16% 20% 50% 26% + -

23 Velký Vřešťov 230 21% 17% 15% 15% 16% 19% 48% 28% 0 -

24 Vilantice 209 18% 20% 20% 23% 19% 19% 50% 28% + +

25 Vítězná 1 470 17% 16% 16% 15% 14% 27% 57% 36% + 0

26 VIčkovice v Podkrkonoší 363 18% 20% 18% 16% 14% 24% 57% 30% + 0

27 Zábřezi-Řečice 144 26% 22% 20% 13% 17% 15% 37% 17% - -

28 Zdobín 121 21% 21% 22% 21% 20% 28% 54% 42% 0 0

ORP celkem 26 949 23% 21% 19% 17% 15% 20% 49% 26% 0 -

ORP bez Dvora Kr. 11 399 21% 19% 18% 16% 14% 24% 54% 31% 0 -

KH kraj 551343 22% 20% 18% 17% 14% 18% 45% 24% výchozí -

Stárnutí obyvatelstva
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Tab.: Sociální vybavenost obcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data k roku 2019 2019 2019

obec
obyv. 

2019
školstvi zdrav.

dílčí 

hodnoce

ní

1 Bílá Třemešná 1 353 9 D,d, Z poz

2 Bílé Poličany 156 neg

3 Borovnice 357 MŠ neutr

4 Borovnička 187 neg

5 Dolní Brusnice 402 neg

6 Doubravice 372 D neutr

7 Dubenec 646 9 D poz

8 Dvůr Králové nad Labem 15 550 9 x poz

9 Horní Brusnice 429 MŠ neutr

10 Hřibojedy 224 neg

11 Choustníkovo Hradiště 592 MŠ D.Z poz

12 Kocbeře 521 MŠ. 5 D poz

13 Kohoutov 261 D.Z neutr

14 Kuks 270 neg

15 Lanžov 186 MŠ neutr

16 Libotov 178 MŠ neutr

17 Litíč 180 neg

18 Mostek 1 191 MŠ. 9 D.Z.G. poz

19 Nemojov 761 MŠ. 5 neutr

20 Stanovice 55 neg

21 Trotina 93 neg

22 Třebihošť 448 MŠ D.d poz

23 Velký Vřešťov 230 neg

24 Vilantice 209 neg

25 Vítězná 1 470 MŠ. 5 D.d poz

26 VIčkovice v Podkrkonoší 363 neg

27 Zábřezi-Řečice 144 neg

28 Zdobín 121 neg
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Tab. nezaměstnanosti v obcích - okres Trutnov – 
prosinec  2019  (zdroj: MPSV a ČSÚ) 

 

 
Vysvětlivky: 
Dosažitelní uchazeči - jedná se o uchazeče 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. 
 
Metodická poznámka: 
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. 
 

Obec Dosažitelní uchazeči Podíl nezaměstnaných osob 
(v %) 

 2019 2015 2014 2013 2011 2019 2015 2014 2013 2011 

Bílá Třemešná 12 47 58 77 47 1,41 5,34 6,54 8,7 7,40 

Bílé Poličany 2 15 9 8 6 2,00 16,67 9,68 8,4 7,60 

Borovnice 9 20 30 24 30 3,78 8,10 11,54 9,0 13,9 

Borovnička 7 12 16 16 11 6,36 9,84 12,4 12,6 11,6 

Dolní Brusnice 4 14 24 23 27 1,55 5,11 8,92 8,8 16,3 

Doubravice 7 21 20 22 18 2,98 8,64 8,20 9,2 11,3 

Dubenec 12 38 48 51 41 2,75 7,74 9,70 10,2 10,2 

Dvůr Králové nad Labem 282 670 902 971 771 2,91 6,42 8,50 9,0 9,00 

Horní Brusnice 9 25 28 38 36 3,20 8,25 9,30 12,6 16,4 

Hřibojedy 2 8 12 9 3 1,53 5,41 8,22 6,3 2,80 

Choustníkovo Hradiště 10 35 43 40 38 2,56 9,21 10,86 10,0 12,3 

Kocbeře 4 20 26 29 25 1,25 5,65 7,32 8,0 9,60 

Kohoutov 10 10 14 16 16 6,29 6,10 8,43 9,0 16,3 

Kuks 5 15 20 19 19 2,79 8,38 11,36 10,2 15,6 

Lanžov 3 11 15 15 11 2,83 9,17 12,61 12,6 11,8 

Libotov 3 9 13 9 12 2,56 7,14 9,56 6,7 13,6 

Litíč 3 4 13 13 7 2,59 3,57 11,93 13,0 16,3 

Mostek 24 58 62 83 79 3,37 7,17 7,45 9,7 11,0 

Nemojov 13 37 34 35 25 2,78 8,17 7,42 7,9 9,80 

Stanovice 1 5 3 4 5 3,13 12,50 6,67 9,1 11,4 

Trotina 3 9 9 9 8 5,45 15,79 15,00 15,8 29,6 

Třebihošť 10 21 25 20 15 3,53 7,87 9,06 7,1 8,20 

Velký Vřešťov 8 8 13 18 12 5,37 5,00 8,23 11,8 12,9 

Vilantice 5 9 16 12 6 4,13 7,63 12,9 9,6 7,10 

Vítězná 45 85 110 117 105 4,73 9,17 11,69 12,4 17,4 

Vlčkovice v Podkrkonoší 8 15 30 31 36 3,17 5,60 11,15 11,4 19,0 

Zábřezí-Řečice 1 4 2 6 4 1,19 4,26 2,02 6,0 5,80 

Zdobín 3 4 6 7 4 3,75 6,45 9,09 11,1 8,70 
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Stav a vývoj bydlení 

Dle dostupných údajů (zčásti ze SLDB 2001) lze konstatovat například následující: 

 Ve městě Dvůr Králové nad Labem bylo zhruba 53 % trvale obydlených bytů v bytových domech. Pouhých 58 % bytů bylo v domech postavených po 

roce 1945, to je výrazně méně proti kraji i ČR. V zázemí města v obvodu ORP logicky převažují byty v rodinných domech (78 %), což je běžná hodnota 

pro venkovský prostor.  

 Z období po roce 1945 je v zázemí Dvora Králové 52,5 % bytů, což odpovídá krajskému průměru (51,2 %), ten je ale ovlivněn i většími městy. 

 V 80. a 90. letech došlo k propadu bytové výstavby ve Dvoře Králové nad Labem, v následujícím období došlo pouze k částečnému oživení výstavby  

 Obvyklý trend zlepšování průměrných plošných parametrů bytů po roce 1990 zde není příliš jednoznačný, 

 Velmi nízký průměrný počet osob na byt (obložnost) ve starších bytech 

 Bytový fond v zázemí Dvora Králové v obvodu ORP je jen mírně starší než ve městě, což není zcela obvyklé. Díky četným průmyslovým provozům 

v zázemí se stavěly po válce běžné venkovské „bytovky“, specifické jsou ale i předválečné kolonie bytových domů (typicky např. v Kocléřově). I zde se 

projevila stagnace výstavby bytů v 90. letech, která se mírně oživila až po roce 2000. Zvláštností je obec Mostek, kde je v těsné blízkosti bytová 

výstavba z let předválečných, z 50. let a z období let 70.      

 Celková průměrná obložnost bytů ve městě Dvůr Králové (2,61) se neliší od krajského průměru ani poměrů v okolních srovnatelných městech. Ani 

kvantitativní charakteristiky (např. 2,66 obytné místnosti na byt podle SLDB 2001) se významně neliší od srovnatelných měst. Venkovský bytový fond 

v zázemí má velikostní charakteristiky lepší, je ale i více zalidněn.  

 Nejstarší bytový fond je logicky ve středu Dvora Králové (59 % do roku 1945), ale i v ZSJ Průmyslový obvod (85 %), relativně nový je naopak Podharť 

(62 % po roce 1971) a zejména Borovičky (87 %). V zázemí mají celkově velmi starý bytový fond některá malá sídla, logicky např. Kuks, dále Libotov, 

Starobucké Debrné nebo některé části průmyslového Mostku.  

 Naopak relativně nový bytový fond má např. Bílá Třemešná (42 % po roce 1970) a malá sídla, jako Hvězda (Hřibojedy), Nový Nemojov, Horní Dehtov 

a Zdobín, ale i např. Mostek (46 %) s rozsáhlejší výstavbou bytových domů.  

 Celková intenzita výstavby v poslední době ve městě i hlavně v zázemí Dvora Králové byla mimořádně nízká (1,33 dokončených bytů na 1000 obyv. a 

rok v období 2002-2015) a pod úrovní zázemí ORP (1,57 bytů na 1000 obyv.). Kvůli malým počtům nových rodinných domů není korelace s přírůstky 

obyvatelstva silná, snad s výjimkou Litíče a Nemojova nebo Velkého Vřešťova. 

 Významnou součástí bytového a domovního fondu jsou byty (resp. domy) trvale neobydlené, většinou z důvodu rekreačního využití nebo pro 

technickou nezpůsobilost. Podle SLDB 2001 byl nejvyšší podíl rekreačních domků např. ve Zvičině, Trotině, Horní Brusnici, Bílé Třemešné, Borovničce 

nebo Huntířově. Celkově bylo takových bytů v obvodu ORP 7,2 % proti 6,5 % v kraji.  
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 Technická nezpůsobilost jako důvod neobydlenosti se ve zvýšeném podílu vyskytuje např. ve Vlčkovicích v Podkrkonoší, Vilanticích, Libotově, Litíči, 

Lanžově, Bílých Poličanech a částech Choustníkova Hradiště, tedy v jižní části obvodu ORP, která je méně atraktivní pro rekreaci. Ve Dvoře Králové 

jde pak podle očekávání o ZSJ Průmyslový obvod. 
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BYDLENÍ

data k roku  > 2001 2001 2019 2013 2015 2019

obec
% bytů postav. do 

roku 1919

% bytů postav. V 

letech 1919-1945

dokončené byty 

2002-2019

dok. Byty na 1000 

obyv. a rok 

dok. Byty na 1000 

obyv. a rok 

dok. Byty na 1000 

obyv. a rok 

vývoj dok. 

Bytů

1 Bílá Třemešná 21% 19% 34 1,23 1,22 1,40 +

2 Bílé Poličany 34% 10% 3 1,08 0,89 1,07 0

3 Borovnice 25% 23% 3 0,44 0,39 0,47 0

4 Borovnička 29% 36% 4 0,81 1,44 1,19 0

5 Dolní Brusnice 20% 27% 21 2,67 2,65 2,90 0

6 Doubravice 23% 18% 5 0,88 0,93 0,75 -

7 Dubenec 23% 16% 9 0,62 0,62 0,77 +

8 Dvůr Králové nad Labem 20% 22% 373 1,40 1,35 1,33 -

9 Horní Brusnice 26% 23% 19 2,26 2,48 2,46 0

10 Hřibojedy 14% 16% 9 1,55 1,95 2,23 +

11 Choustníkovo Hradiště 27% 19% 15 1,57 1,64 1,41 -

12 Kocbeře 24% 30% 12 1,14 1,25 1,28 +

13 Kohoutov 26% 34% 10 2,60 2,51 2,13 -

14 Kuks 57% 19% 9 1,71 1,68 1,85 +

15 Lanžov 36% 17% 5 1,67 1,54 1,49 -

16 Libotov 30% 33% 2 0,91 0,78 0,62 -

17 Litíč 19% 27% 16 5,80 5,23 4,94 -

18 Mostek 27% 14% 43 1,69 1,82 2,01 +

19 Nemojov 20% 28% 74 5,35 5,45 5,40 0

20 Stanovice 36% 24% 1 1,39 1,25 1,01 -

21 Trotina 23% 15% 5 1,92 1,68 2,99 +

22 Třebihošť 19% 13% 21 2,92 2,87 2,60 -

23 Velký Vřešťov 19% 10% 9 3,22 2,81 2,17 -

21 Vilantice 27% 13% 5 2,02 1,82 1,33 -

25 Vítězná 34% 29% 37 1,25 1,23 1,40 +

26 Vlčkovice v Podkrkonoší 19% 41% 8 0,85 1,11 1,22 +

27 Zábřezi-Rečice 10% 19% 4 1,08 0,98 1,54 +

28 Zdobín 21% 16% 4 1,60 1,31 1,84 0

ORP celkem 22% 22% 760 1,56 1,54 1,57 0

ORP bez Dvora Kr. 26% 22% 387 1,79 1,82 1,89 +

KH kraj 15% 16% x 2,66 2,56 2,54 -
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REKREACE

data k roku  > 2011 2001 1991 1991

obec
neobydl. byty 

rekreační

neobydl. byty 

rekreační

chalupy vyčlen. z 

byt. fondu

individ. rekr. chaty a 

domky
SYNT.

1 Bílá Třemešná 70 68 1 59 +

2 Bílé Poličany 16 14 7 O 0

3 Borovnice 31 21 35 2 0

4 Borovnička 43 50 6 12 0

5 Dolní Brusnice 11 15 O 4 0

6 Doubravice 41 36 13 14 0

7 Dubenec 21 17 15 5 0

8 Dvůr Králové nad Labem 103 85 15 203 +

9 Horní Brusnice 57 55 24 O 0

10 Hřibojedy 15 13 1 O 0

11 Choustníkovo Hradiště 9 4 2 19 0

12 Kocbeře 23 9 14 2 0

13 Kohoutov 13 4 62 25 0

14 Kuks 37 37 O O 0

15 Lanžov 35 38 29 11 0

16 Libotov 4 2 6 O 0

17 Litíč 13 18 8 O 0

18 Mostek 78 86 34 59 +

19 Nemojov 36 36 12 36 +

20 Stanovice 4 0 O 2 0

21 Trotina 16 17 5 2 0

22 Třebihošť 77 46 21 16 +

23 Velký Vřešťov 50 15 9 122 +

21 Vilantice 20 12 7 O 0

25 Vítězná 130 118 41 27 +

26 VIčkovice v Podkrkonoší 24 14 O 1 0

27 Zábřezí-Řečice 10 16 O 2 0

28 Zdobín 14 14 3 9 0

ORP celkem 1001 860 370 632

ORP bez Dvora Kr. 898 775 355 429

KH kraj x x x
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B.5.   PŘÍRODA A KRAJINA 

Vyhodnocení stavu a vývoje území 

Geomorfologie 

 

Na území ORP Dvůr Králové jsou zastoupeny velmi různorodé 
geomorfologické celky. Terén přechází od sedimentární 
stupňoviny denudačních plošin se hřbety v Severočeské tabuli 
přes plochou a členitou pahorkatinu Východočeské tabule až 
do členité hornatiny až pahorkatiny Krkonošské oblasti. 

Zajímavá je Jičínská pahorkatina, kde se vyskytují unikátní 
pískovcová skalní města. 

 
Zdroj.www.geoportal.cenia.cz 
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Fytogeografické členění 

Obvod:  

Českomoravské mezofytikum 

České termofytikum 

 

Okrsek:   

56b Jilemnické Podkrkonoší 

56d Království   

15a Královédvorská kotlina 

57b Zvičina 

56e Červenokostelecké         

       Podkrkonoší 

57a Bělohradsko 

14b Jaroměřické Polabí 

 

 

 

 

Biogeografické členění 

Podprovincie:  Hercynská 

Bioregion: 1.37 Podkrkonošský 

  1.9 Cidlinsko-chrudimský 

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoportal.cenia.cz/
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Potenciální přirozená vegetace 

Potenciální vegetace je vegetace, která by mohla v oblasti růst za současného klimatu v krajině opuštěné lidskou společností. Touto vegetací představují na 

královédvorsku především bučiny a jedlové doubravy. 

 

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz 

 

Legenda: 

1 střemchová jasanina v komplexu mokřadní olšinou (Pruno-Fraxinetum incl.Alnion glutinosae) 

Jasaniny jsou třípatrové a čtyřpatrové druhově bohaté fytocenózy s dominantním jasanem, místy 
převažující olší nebo lípou srdčitou. Častou příměsí je střemcha nebo dub letní. Keřové patro je 
pestré a husté, nejhojněji jsou zastoupeny střecha, jasan a brslen. Husté je i bylinné patro 
s převahou bršlice, škardy bahenní, metlice trsnaté, netýkavky apod. 

7 černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi – Carpinetum) 

Hlavní dřevinou černýšových dubohabřin jsou dub zimní s habrem, s častou příměsí lípy a dubu 
letního a někdy též javorů, jasanů a třešní. Ve vyšších nebo inverzních polohách se objevuje také buk 
lesní a jedle bělokorá. Keřové patro se vyskytuje pouze v prosvětlených polohách. Bylinné patro je 
tvořené převážně mezofilními druhy bylin, se zastoupením především jaterníku podléšky, svízele 
lesního, zvonku, hrachoru, černýše, kopytníku apod. 

18 bučina s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylii – Fagetum) 

Ve stromovém patru převládá buk, bývá přimíšen javor klen, jedle a smrk. Keřové patro většinou 
chybí a bylinné patro je souvisle zapojené, vyskytuje se kyčelnice devítilistá, mařinka vonná, šťavel a 
další. 

24 biková bučina (Luzulo – Fagetum) 

Biková bučina je tvořena většinou pouze stromovým a bylinným patrem. Hlavní dřevinou je buk, 
jako příměs se může vyskytovat lípa srdčitá nebo dub. V bylinném patru v závislosti na půdních podmínkách a nadmořské výšce dominuje bika hajní a metlice trsnatá nebo borůvka a lipnice 
hajní. 

36 biková/jedlová doubrava (Luzulo albidae – Querctum petreae/Abieti-Quercetum) 

Druhově chudé listnaté nebo smíšené doubravy s jedlí nebo borovicí s převahou trav. Hlavními dřevinami jsou dub zimní, habr, buk, jeřáb a lípa. Keřové patro je slabě vyvinuto, převažují 
zmlazené dřeviny. V bylinném patře převažují borůvka, konvalinka, lipnice hajní, třtina, kostřava ovčí. 

 

 

1 

18 

24 

36 

7 
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Zařazení do typologie krajiny 

Rozdělení republiky na typy krajiny vychází z práce Typologie české 

krajiny1 (Löw a spol.) zpracované jako úkol pro MŽP – VaV 640/01/03 

z listopadu 2005. 

Celkový typ krajiny označený kódem byl autory studie vyhodnocen na 

základě třech základních vlastností území: vývoje krajiny (stáří osídlení 

– historické souvislosti), využití území (kulturní znak) a utváření reliéfu 

(geomorfologický znak). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz 

 

                                                 
1
 Pro rozlišení typů našich krajin byl použit soubor vlastností přírodních (např. typy georeliéfu a půd, biogeografické členění), socioekonomických (např. zastoupení lesních a zemědělských 

kultur, stupeň a způsob urbanizace) a kulturních (např. etnografické oblasti, typy lidových domů a historických plužin, percepční mapy velkých měřítek). Výběr rozhodujících vlastností – 
charakteristik – je prvním krokem práce. Charakteristiky jsou vybrány jak z hlediska jejich krajinotvorné funkce, tak i z hlediska vypovídací schopnosti o potenciálech území. (VaV 640/01/03 
z listopadu 2005, řešitel projektu Löw a spol., s.r.o., kap. A). 
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Krajiny bez vylišeného reliéfu (šedá barva) 

Kód: 3U0 
Typ dle využití: urbanizované krajiny 
Typ sídelních krajin: vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny bez vymezeného reliéfu 

Krajiny rozřezaných údolí (růžová barva) 

Kód : 5M5 
Typ dle využití: lesozemědělské krajiny 
Typ sídelních krajin: pozdně středověká krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny rozřezaných údolí 

Kód: 3L5 
Typ dle využití: lesní krajiny 
Typ sídelních krajin: vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny rozřezaných údolí 

Kód: 3M5 
Typ dle využití: lesozemědělské krajiny 
Typ sídelních krajin: vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny rozřezaných údolí 

Kód. 5L5 
Typ dle využití: lesní krajiny 
Typ sídelních krajin: pozdně středověká krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny rozřezaných údolí 

Kód. 3Z5 
Typ dle využití: zemědělské krajiny 
Typ sídelních krajin: vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny rozřezaných údolí 
 

 

Krajiny vrchovin Hercynika (zelená barva) 

Kód: 3Z2 
Typ dle využití: zemědělské krajiny 
Typ sídelních krajin: vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny vrchovin Hercynika 

Kód: 5M2 
Typ dle využití: lesozemědělské krajiny 
Typ sídelních krajin: pozdně středověká krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny vrchovin Hercynika 

Kód: 3M2 
Typ dle využití:lesozemědělské krajiny 
Typ sídelních krajin: vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny vrchovin Hercynika 

Kód: 3Z2 
Typ dle využití: zemědělské krajiny 
Typ sídelních krajin: vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny vrchovin Hercynika 

Krajiny výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů (oranžová barva) 

Kód: 5M13 
Typ dle využití: lesozemědělské krajiny 
Typ sídelních krajin: pozdně středověká krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů 

Krajiny skalních měst (červená barva) 

Kód: 5L19 
Typ dle využití: lesní krajiny 
Typ sídelních krajin: pozdně středověká krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny skalních měst 
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Krajiny skalních měst jsou v České republice považovány za krajinný typ unikátní, který je třeba přísně chránit ve všech aspektech. Krajiny výrazných svahů a 

skalnatých horských hřbetů jsou krajinným typem význačným, který je třeba přísně chránit ve všech zachovaných aspektech. 

Ostatní krajinné typy na území ORP Dvůr Králové jsou v rámci České republiky krajinnými typy běžnými. Běžný typ krajiny by měl být chráněn alespoň 

v jedné reprezentativní lokalitě v ČR. Podle využití krajiny spadá území převážně do lesozemědělské a zemědělské krajiny. 

 

Studie krajiny 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje pořídil pro celé své správní území územní studii „Územní studie krajiny Královéhradeckého kraje“ (dále jen „ÚSK KHK“) 

se schválenou možností jejího využití od 02.07.2018. Účelem zpracování ÚSK KHK bylo vytvoření komplexního dokumentu, který stanoví v podrobnosti 

nadmístních souvislostí základní zásady pro využívání krajiny. Územní studie krajiny se zabývá stavem krajiny, využíváním krajiny člověkem, vyhodnocuje její 

potenciál, problémy či rizika. Navrhuje vlastní krajiny a jejich hranice s uvedením cílových kvalit. Výstupem jsou doporučení pro územně plánovací činnost 

jednotlivých obcí. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

V ORP Dvůr Králové se vyskytují dvě lokality zařazené do soustavy Natura 2000. Jedná se o Hustířanský les zasahující na území  obce Vilantice a o lokalitu Bílá 

Třemešná (vodní dílo Les Království) zasahující do území tří obcí – Bílá Třemešná, Dvůr Králové nad Labem, Nemojov.  Na území nezasahuje žádné 

velkoplošné chráněné území. Z chráněných území jsou přítomna následující: 

Přírodní rezervace – Vřešťovská bažantnice 

Přírodní památky – Čertovy hrady a Kalské údolí, Hustířanský les 

Památné stromy – evidováno celkem 25 památných stromů, skupin stromů a stromořadí 

V k. ú. Dvůr Králové nad Labem je registrováno 8 významných krajinných prvků, jeden prvek se nachází v k. ú. Stanovice. 
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Koeficient ekologické stability 

Koeficient ekologické stability (KES) byl stanoven podle vzorce Míchal (1985), který vychází z podílu stabilních a nestabilních ekosystémů. Pro výpočet byly 

použity úhrnné hodnoty druhů pozemků uvedené v databázi ČÚZK z roku 2015. 

Za stabilní plochy jsou podle této metodiky považovány: lesní pozemky, trvalé travní porosty, vodní plochy a toky, sady, vinice, část položky ostatní plochy 

(v tomto výpočtu zahrnuty z položky Ostatní plochy: zeleň, hřbitovy, rekreační a sportovní plochy). 

Za nestabilní plochy se považují: orná půda, zastavěné plochy, chmelnice, část položky ostatní plochy (v tomto výpočtu jsou zahrnuty z položky Ostatní 

plochy: dráha, silnice, ostatní komunikace, manipulační plocha, dobývací prostor, jiná plocha, neplodná půda). 

Výsledný koeficient určuje ekologickou stabilitu podle následující tabulky: 

 

rozmezí KES charakteristika  

KES ≤ 0,10 území (krajina) s maximálním narušením přírodních struktur 

0,1 < KES ≤ 0,3 území (krajina) se zřetelným narušením přírodních struktur 

0,3 < KES ≤ 1 území (krajina) intenzivně využívané 

1 < KES < 3 území (krajina) relativně vyvážené 

KES ≥ 3 území (krajina) přírodní a přírodě blízké 

Z hlediska ekologické stability jsou nejstabilnějšími katastry Borovička, Debrné u Mostku, Mostek, Souvrať a Nemojov. Naopak nejméně stabilními katastry 

jsou Horní Vlčkovice, Hvězda a Libotov. 

Jednotlivá katastrální území se však od sebe v koeficientu ekologické stability velmi liší. Na území ORP se pohybují hodnoty KES od území s maximálním 

narušením přírodních struktur až po území přírodní a přírodě blízká. 
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Na katastrech s kategorií krajin s maximálním narušením přírodních struktur je nízká hodnota KES způsobena převahou orné půdy (okolo 70 %), podíl lesních 

porostů je malý nebo se zde lesy nevyskytují. Naopak u katastrů s kategorií území přírodní a přírodě blízká je velmi vysoké procentuální zastoupení lesních 

pozemků, vodních ploch a trvalých travních porostů (průměrně kolem 70-80 %). 

 

 

ÚSES 

Na území ORP Dvůr Králové zasahuje dle ZÚR Královéhradeckého kraje: nadregionální biocentrum 45 Les Království (k upřesnění). Na severní část zasahují 

biokoridory NRBK K 36 MB (Les království – K37) a NRBK K 35 MB (Příhrazské skály – Les království) a jejich ochranná pásma. Toto pásmo není vymezeno 

v ÚPD dotčených obcí. 

Regionální ÚSES je tvořen biocentry RBC 1192 Čertovy hrady, RBC 987 Kašovské, RBC 984 Velkovřešťovské , RBC 1645 Pod hrází, RBC 1644 Žírečská niva, RBC 

1647 Zvičina, H063 Verdecké Labe, H064 Pivovarská zahrada, 1196 Polesí Hradiště, RBC 1203 Jelínka, RBC H062 U Nouzova, RBC H004 Hajnické,  RBC 1197 

Kohoutovské, RBC 1195 Liškárna 

Regionální biokoridory jsou: RK 740 Les království – Pod hrází, RK 750 Pod hrází – Polesí Hradiště, RK 741 Žírečská niva – Pod hrází, RK 742/1 a RK 742/2 

Heřmanice – Žírečská niva (k založení), RK 745 Zvičina – K 35 MB (část k založení), RK 746 Čertovy hrady – Zvičina, RK 747 Čertovy hrady – Kašovské, RK 

1256/1 a RK 1256/2 Kašovské – Velkovřešťovské (část k založení), RK 1255/2 Velkovřešťovské – Smolník, RK 1257 Velkovřešťovské – Svíb, RK H030 Labe – 

1645-H063, RK 729 Pecka – Vidochov, RK 751/1 Polesí Hradiště – Vlčkovice, RK 751/2, RK 739 Les království - Chotěvice 

Regionální biokoridory vymezené v ÚPD jednotlivých obcí překračují maximální délkové parametry doporučené metodikou, resp. nejsou v nich vložena 

příslušná biocentra lokální úrovně v požadovaných vzdálenostech a počtu.  

V případě lokálního ÚSES jsou délkové parametry vymezených prvků v pořádku, ale dochází ke křížení biokoridorů bez vložení biocentra na křížení, a to 

v katastrálních územích Třebihošť, Zálesí u Dvora Králové, Doubravice a Zdobín. 

V některých ÚPD obcí není síť ÚSES vymezena spojitě, některé obce nemají schválenu ÚPD a platí v nich ÚSES dle ÚTP ÚSES nebo ZUR Královéhradeckého 

kraje, případně lokální generely ÚSES. 

V katastrálních územích, ve kterých není ÚSES zakotven v územním plánu nebo ÚPD není schválena, by se měly vymezit jednotlivé prvky ÚSES tak, aby 

navazovaly na již vymezenou síť ÚSES a odpovídaly doporučeným minimálním parametrům. 
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B.6.   VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 
 

VODNÍ REŽIM 

Vyhodnocení stavu a vývoje území 

Klimatologie sledované oblasti 
Území ORP Dvůr Králové se nachází na pomezí geomorfologických 
subprovincií České tabule na jihu a Krkonošsko-jesenické 
subprovincie na severu. Z hlediska podrobnějšího dělení se jedná o 
východní okraj celku Jičínské pahorkatiny a Krkonošského podhůří. 
Jde tedy o oblast přechodu horského, respektive podhorského 
reliéfu do pahorkatiny s postupně se rozšiřujícími říčními údolími a 
snižováním relativních výškových rozdílů v krajině směrem k jihu. 

Tento přechod se promítá také v přechodu klimatických oblastí dle 
klimatické regionalizace Quitta od mírně teplých oblastí MT2 a MT3 
na sever od Dvora Králové, přes oblast MT7 až po teplou oblast T2 
jihozápadně od zájmového území.  

 

 

Srážkové úhrny 
Území patří k oblastem ČR s nadprůměrnými ročními srážkovými 
úhrny, které dosahují v průměru 720-800 mm. Srážky (větší než 1 
mm) jsou zaznamenávány ve 110 až 130 dnech v roce. Průměrné 
roční srážkové úhrny v zájmové oblasti dosahují 720-800 mm a 
rostou spolu s průměrnou nadmořskou výškou od jihu, od údolí 
Labe, směrem k severu. Za zimní období vypadne v průměru okolo 
150 mm srážek. Minimum srážek připadá na měsíce leden a únor, 
kdy průměrné měsíční úhrny dosahují okolo 40 mm. Naopak většina 
srážek vypadne v letním období 220-250 mm. Nejdeštivějšími měsíci 
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jsou červenec a srpen s 80-100 mm. Za rok se 
zpravidla vyskytne okolo 18 až 20 dní se 
srážkovými úhrny většími než 10 mm a 
nejvyšší roční denní úhrn srážek se v průměru 
pohybuje mezi 45-50 mm. 

Pravděpodobnost výskytu extrémní bouřkové 
srážky s intenzitou deště přes 30 mm za 
hodinu dosahuje 15-20 % za rok. 

Hodnoty v oblasti vodního režimu 
Charakter povodí Labe v zájmovém území 
odpovídá své poloze ve zvlněné podhorské 
krajině s dílčími rozvodnicemi drobných toků 
ve výšce 350-500 m n. m. Značná část území 
ORP spadá do Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vody Východočeská křída. 

Území ORP Dvůr Králové je protékáno 
vodním tokem Labe s přehradní nádrží Les 
Království. Dalším tokem je Trotina pramenící 
na území ORP. Tyto hlavní vodní toky 
odvádějí vodu z území ORP prostřednictvím 
svých přítoků, do kterých opět ústí velké 
množství drobných toků, z nichž v některých 
je pouze občasný průtok. 

Nejvyšší místo v povodí je na rozvodnici mezi 
Labem a Bystřicí, potažmo Cidlinou západně 
od Dvora Králové – dosahuje výšky 671 m n. 
m. (vrch Zvičina). Nejnižší místa jsou 
v profilech obou hlavních toků při opouštění 
území ORP, a to cca 270 m n. m. 
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Limity související s vodním režim 
Podle nařízení vlády č. 219/2007 Sb. (částka 
70. ze dne 27.8.2007), kterým se mění nařízení 
vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných 
oblastí a o používání a skladování hnojiv a 
statkových hnojiv, střídání plodin a provádění 
protierozních opatření v těchto oblastech, je 
na území ORP Dvůr Králové nad Labem dle 
Plánů oblastí povodí vymezeno několik 
katastrálních území, která jsou zařazeny mezi 
zranitelné oblasti, viz obrázek. 
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Dle Digitální báze vodohospodářských dat (DIBAVOD) je navrženo a vyhlášeno záplavové území na tocích: Hartský potok, Labe a Trotina. Rozsah záplavových 
území je patrný z grafické části. 
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PLATNÁ A ZMĚNĚNÁ ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ, ZASAHUJÍCÍ DO SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ ORP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Název toku č.j. ř. km 
datum 

stanovení 
vodoprávní úřad 

Hartský potok 17736/ZP/2008 0 – 5,5 12.11.2008 
KÚ Královéhradeckého 
kraje 

Labe 

12328/ZP/2019-5 
5710/ZP/2014-24 
16831/ZP/2012-4 
20404/ZP/2008 

 
988,86 – 1058,257 
284,187 – 289,975 
260,375 – 355,218 

09.07.2020 
8.10.2014 

19.12.2012 
8.4.2009 

KÚ Královéhradeckého 
kraje 
 

Trotina 16357/ZP/2009 18,5 – 20,5 13.11.2009 
KÚ Královéhradeckého 
kraje 

 
Vymezena jsou také území tzv. zvláštní povodně, která by vznikla havárií na vodních dílech Labská a Les Království. Mimo to je stanovena oblast zasažená 
vodou s popelem na území Dvora Králové nad Labem. Rozsah záplav je opět patrný z grafické části. 
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Záměry související s vodním režimem 

Plánování v oblasti vod na území ORP Dvůr Králové nad Labem 
Správní území (s. ú.) ORP Dvůr Králové nad Labem zasahuje oblasti povodí Horního a Středního Labe. Oblastmi povodí se myslí celistvé/homogenní jednotky 
povodí, pro něž jsou charakteristické podobné přírodní atributy území. Oblast povodí, je pro potřeby plánování a managementu povodí rozdělena na vodní 
útvary. Ty jsou dále rozděleny na útvary povrchových vod (vod tekoucích a vod stojatých) a útvary podzemních vod. Hlavním nástrojem k dosažení cílů 
uvedených v plánech oblastí povodí jsou pak programy opatření, které vymezují jednotlivé opatření pro konkrétní vodní útvary. 

Do s. ú. ORP Dvůr Králové nad Labem zasahuje celkem 11 útvarů povrchových vod, z nichž 1 tvoří útvar povrchových vod stojatých (vodní nádrž Les 
Království) a 4 útvary podzemních vod (všechny jsou útvary základní vrstvy, což je jedna ze tří vertikálních vrstev, které se pro popis podzemních vod 
využívají). Programy opatření stanoví časový plán uskutečnění navržených opatření a strategii jejich financování. Opatření přijatá v programu opatření bylo 
nutné uskutečnit do 3 let od schválení plánů oblastí povodí, tzn. do roku 2012. Pokud byly uplatněny výjimky, pak by měly být environmentální cíle dosaženy 
do roku 2015 a v případě přesahujícím rámec roku 2015, by měly být všechny cíle dosaženy nejpozději po třech plánovacích obdobích, tj. do roku 2027. 

 

PŘEHLED DOTČENÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD TEKOUCÍCH VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

ID útvaru 
povrchových 

vod 
Název útvaru povrchových vod ID toku Název toku 

Název 
povodí 

Typ 
útvaru 

10874250 Javorka po ústí do toku Cidlina 108740300100 Javorka Labe 42124 

10898000 Bystřice po soutok s tokem Bašnický potok 108880000100 Bystřice Labe 42124 

10050000 
Pilníkovský potok po ústí do toku Labe 100340000100 Pilníkovský potok Labe 42225 

10060000 Kalenský potok po ústí do toku Labe 100520000100 Kalenský potok Labe 42214 

10061000 Labe po vzdutí nádrže Les Království 100010000100 Labe Labe 42226 

10064000 Borecký potok po ústí do toku Labe 100640000100 Borecký potok Labe 42114 

10084000 Běluňka po ústí do toku Labe 100820000100 Běluňka Labe 42114 

10085000 Labe po soutok s tokem Úpa 100010000100 Labe Labe 42126 

10229000 Trotina po ústí do toku Labe 102130000100 Trotina Labe 42124 

10229090 Labe po soutok s tokem Orlice 100010000100 Labe Labe 42137 
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PŘEHLED DOTČENÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD STOJATÝCH VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

ID útvaru 
povrchových 
vod 

Název útvaru povrchových vod ČHP 
Název 
povodí 

Typ 
útvaru 

101010670001 Nádrž Les Království 1-01-01-067/0 Labe 421121 

 

 
PŘEHLED DOTČENÝCH VODNÍCH ÚTVARŮ PODZEMNÍCH VOD VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

ID útvaru 
podzemních vod 

Název útvaru podzemních vod Typ a č. kolektoru 
Hlavní 
povodí 

Geologická jednotka Horizont 

42400 Královédvorská synklinála 1. vrstevní kolektor Labe Sedimenty svrchní křídy Hlavní 

51510 Podkrkonošský permokarbon nevymezený Labe Sedimenty permokarbonu Hlavní 

42210 
Podorlická křída v povodí Úpy a 
Metuje 

1. vrstevní kolektor Labe Sedimenty svrchní křídy Hlavní 

42500 Hořicko-miletínská křída 1. vrstevní kolektor Labe Sedimenty svrchní křídy Hlavní 

 
Dále uvedený kartogram znázorňuje jednotlivá opatření vedoucí k zajištění odpovídajících hydromorfologických podmínek, která jsou uvedena v Plánech 
oblasti povodí pro správní území ORP Dvůr Králové nad Labem a stanovena pro konkrétní útvary povrchových vod. Opatření obecného charakteru jsou 
lokalizována pro povodí celého útvaru povrchových vod, konkrétní opatření jsou pak navržena přímo pro dílčí část vodoteče. Další opatření zasahující do 
správního obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem jsou uvedena pouze tabulkově. 

Pro jednotlivá opatření jsou v Plánech oblastí povodí zavedeny tzv. Listy opatření s konkrétními cíli a úkoly ke zlepšení stavu a eliminování daných problémů. 
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OBECNÁ OPATŘENÍ PRO REGULACI ODBĚRŮ A VZDOUVÁNÍ VOD ZASAHUJÍCÍCH DO SO ORP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

ID opatření Název opatření ID vodního útvaru 

LA100124 Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání 10874250 

LA100129 Opatření k zamezení nevhodného využívání území 101010670001, 10085000 

LA100192 Podmínky realizací tepelných čerpadel 42500, 42400, 42210 
 

KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ VYPOUŠTĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Z BODOVÝCH ZDROJŮ A JINÝCH ČINNOSTÍ MAJÍCÍCH VLIV NA STAV VOD VE SO 

ORP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

ID opatření Název opatření ID vodního útvaru 

LA100070 Dvůr Králové – dostavba kanalizace 10085000 
 

OBECNÁ OPATŘENÍ K OMEZOVÁNÍ, PŘÍPADNĚ ZASTAVENÍ VNOSU ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK DO VOD  ZASAHUJUCÍ DO SO ORP DVŮR 

KRÁLOVÉ NAD LABEM 

ID opatření Název opatření ID vodního útvaru 

LA100125 Snížení znečištění z průmyslových odpadních vod 10085000, 101010670001, 10229090 

LA100243 Staré ekologické zátěže 42210 
 

OBECNÉ OPATŘENÍ K PREVENCI A SNÍŽENÍ DOPADŮ PŘÍPADŮ HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ   

ID opatření Název opatření ID vodního útvaru 

LA100106 

Opatření potřebná k prevenci významných úniků znečišťujících látek 
z technických zařízení a k prevenci nebo zmírnění následků událostí  
způsobujících havarijní znečištění, včetně všech přiměřených opatření 
ke snížení ohrožení vodních ekosystémů 

Na celé oblasti povodí 

 

DOPLŇKOVÁ OPATŘENÍ NEZBYTNÁ PRO SPLNĚNÍ PŘIJATÝCH CÍLŮ OCHRANY VOD JAKO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   

ID opatření Název opatření ID vodního útvaru 

LA100234 Průzkumný monitoring 10050000, 10060000, 101010670001, 10229000, 10229090 
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OBECNÁ OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍCH HYDROMORFOLOGICKÝCH PODMÍNEK NAVRŽENÉ PRO ÚTVARY POVRCHOVÝCH VOD 

ZASAHUJÍCÍCH DO SO ORP DKNL 

ID opatření Název opatření ID vodního útvaru 

LA100201 Podpora litorálních společenstev 101010670001 

LA100200 Zásahy do biocenóz - rybí obsádky - rybníky 101010670001 

LA100193 Revitalizace vodního toku 100640000 

LA100206 Ochrana obojživelníků 10060000, 10874250, 10084000, 10229000, 10229090 

LA100196 Zajištění migrační prostupnosti vodního toku 10085000, 10229090 
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OBECNÁ OPATŘENÍ REGULUJÍCÍ ZNEČIŠTĚNÍ Z PLOŠNÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠTĚNÍ  ZASAHUJUCÍ DO SO ORP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

ID opatření Název opatření ID vodního útvaru 

LA100126 Omezení negativních pesticidů na povrchové a podzemní vody 10874250 

LA100127 Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů 
10085000, 101010670001, 10229000, 10229090, 42500, 

51510 

LA100128 Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod 10229000, 10060000, 10050000 

LA100130 Snižování znečištění z atmosférické depozice 42500 

LA100149 Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek 10874250 

LA100202 Omezení obsahu síranů v podzemní vodě 51510 

LA100205 Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě 51510 
 

OPATŘENÍ NA OCHRANU ÚZEMÍ PŘED EXTRÉMNÍMI VODNÍMI STAVY 

ID opatření Název opatření ID vodního útvaru 

LA200037 Suchá nádrž Žireč 10085000 

LA200044 ZKT Hustířanka - Dubenec 10229000 
 

Kartogram níže zobrazuje navržená protipovodňová opatření z Programu opatření Plánu oblasti povodí ve s. ú. ORP Dvůr Králové nad Labem. 
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Důvodem k vybudování suché nádrže Žireč je 
skutečnost, že povodí Žireckopodstránského 
potoka je převážně nelesního charakteru s velkým 
podílem ploch orné půdy. Intravilán obce je velmi 
rozvolněný zahradami a loučkami. Na severu 
ohraničené Labem, na jihu prudkým svahem zlomu 
královédvorské synklinály, který je převážně 
zalesněn, s množstvím drobných přítoků. Odtok z 
povodí při zvýšených srážkách a jarním tání sněhu 
je tedy velmi rychlý, soustředěný do koryta 
vodního toku, které bylo na počátku minulého 
století upraveno skoro v celé délce. Nynější stav je 
již nevyhovující, stejně tak průtočné profily v obci, 
dochází k častému vybřežení a zaplavení 
zastavěného a obydleného území. V minulosti se 
nad obcí nacházely nejméně 4 vodní nádrže 
(rybníky), jejichž zbytky hrází jsou ještě patrné. 
Nejzachovalejší a proto dobře použitelná pro 
konstrukci hráze budoucí suché nádrže je hráz v ř. 
km 0,750, druhá nad obcí v polích poblíž malého 
letiště. Průtočná kapacita koryta v obci je 
nedostatečná, a jelikož se jedná o hustou zástavbu, 
není možné ji úpravou zvětšit. Ochranu obce proto 
může zajistit navrhovaná suchá nádrž s velmi 
výhodným využitím staré hráze. Kvalitu její 
konstrukce však bude nutné prověřit vhodnými 
sondami, těleso rozšířit, případně utěsnit a opatřit 
výpustným zařízením a bezpečnostním přelivem. 

Dalším protipovodňovým opatřením je 
zkapacitnění toku Hustířanka. Vodní tok Hustířanka 
je v intravilánu obce Dubenec upravena a 
zkapacitněna v dolní a střední části obce v celkové 
délce 2,010 km. K těmto úpravám došlo v letech 
1958 - úsek 0,350 km a 1971 - úsek 1,660 km po 
katastrofální povodni v roce 1971. Horní část toku 
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v intravilánu upravena nebyla. Koryto je zde nekapacitní, v přírodním stavu. V místech, kde koryto vodního toku Hustířanky a jejího pravostranného přítoku 
protéká v blízkosti nemovitostí především rodinných domů a staveb tvořících technické příslušenství občanů, dochází při povodňových průtocích k 
vybřežování vody a ohrožování těchto nemovitostí. Stejné nebezpečí v těchto místech způsobuje břehová erozivní činnost Hustířanky a jejího 
pravostranného přítoku č. 1, čímž je ohrožena stabilita objektů na pobřežních pozemcích. Úprava spočívá ve zkapacitnění těchto úseků a opevnění koryta, 
případně jeho zakrytí, s účelem zamezení erozivní činnosti toku. 

Z hlediska posouzení vodního režimu vede taková úprava ke zrychlení odtoku z území. Nicméně nedostatečná kapacita toku je pro intravilán obce natolik 
zásadní problém, že je nutné narušit přirozenost vodoteče a zkapacitnit koryto avšak v co nejkratším možném úseku. Po vyústění koryta z intravilánu je 
vhodné ponechat co nejpřirozenější charakter koryta s umožněním rozlivů při povodňových stavech do vhodných přilehlých inundačních území. 

Obec Dubenec má zpracovaný povodňový plán a v roce 2013 bylo provedeno elektronické protipovodňové opatření systému včasné výstrahy. Na místech 
určených povodňovou studií jsou instalovány srážkoměry a na některých místech toků hladinoměry. Tyto přístroje neustále monitorují hodnoty průtoku a 
srážek. Při naměření limitních hodnot odešlou varovnou SMS zprávu na určené mobilní číslo. Následně dojde k vyhlášení včasného varování pomocí 
bezdrátového rozhlasu.  

 

 Územní plán Dvůr Králové nad Labem 

V rámci územního plánu Dvora Králové nad Labem jsou řešeny dvě lokality týkající se vodního režimu na území ORP Dvůr Králové nad Labem. Obě návrhové 
plochy mají sloužit ke zlepšení odtokového režimu na území obce. První lokalita s označením K112 o výměře 9,24 ha je navržena pro protipovodňové 
opatření „poldr Žireč“ a její funkční využití plochy je W (plochy vodní a vodohospodářské) a NSp (plochy smíšené nezastavěného území s funkcí přírodní a 
zemědělskou). Jde o potřebu regulace odtoku z povodí Žírečského potoka. Na trase potoka se v současné době střídají úseky s otevřeným profilem, 
zatrubněním a dalšími přemostěními. Takové řešení neumožňuje bezpečné provedení průtoků vyšší N-letosti, takže byl na základě posouzení odtokových 
poměrů v lokalitě Žireč vybrán způsob transformace povodňové vlny tzv. horním poldrem. 

Druhá lokalita s označením K129 o výměře 1,22 ha navrhuje protipovodňové opatření, retenční nádrž na Městské Podstráni. Funkční využití plochy je W 
(plochy vodní a vodohospodářské) a NSp (plochy smíšené nezastavěného území s funkcí přírodní a zemědělskou). Podobně jako u prvního záměru se jedná o 
řešení bezpečného odvedení srážkových vod a ochranu proti možným povodňovým stavům, které opět vyplynulo z posouzení (studie) odtokových poměrů, 
v tomto případě se jedná o povodí Lipnického potoka. Na území města se v prostoru Městské Podstráně navrhuje retenční nádrž. 

Oba záměry mají ambice zásadně ovlivnit kulminaci povodňové vlny za povodňových stavů a tím přispět ke zlepšení odtokového a tím pádem i vodního 
režimu zájmového území. 
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HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE 

Vyhodnocení stavu a vývoje území 

Geologické poměry 

ORP Dvůr Králové se nachází při severním okraji české křídové pánve. Spodní strukturní patro je v zájmovém území budováno horninami krkonošsko-

jizerského krystalinika. Na tomto podkladu se nacházejí sedimenty podkrkonošské pánve a české křídové pánve. Ojediněle se vyskytují drobná tělesa 

terciérních vulkanitů a denudační relikty terciérních sedimentů. Starší geologické útvary jsou pokryty různorodými kvartérními sedimenty. 

Ložiskové poměry 

Z hlediska ložisek nerostných surovin je zájmové území poměrně chudé. Nachází se zde řada typů nerostných surovin, v naprosté většině se ale jedná o 

indicie a výskyty, jejichž využití v současné době ani v dohledné budoucnosti nepřipadá v úvahu. 

Využitelné jsou pouze zdroje stavebních surovin. Jedná se o následující typy nerostných surovin: 

 stavební kámen (křídové pískovce, permské melafyry, horniny krkonošsko-jizerského krystalinika), 

 kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu (křídové pískovce), 

 štěrkopísek (kvartérní fluviální sedimenty), 

 cihlářská surovina (sprašová hlína, spraš, křídové slínovce). 

Hydrogeologické poměry 

Na ploše zájmového území se nachází několik hydrogeologických celků s rozdílnými vlastnostmi. Jsou zde zastoupeny tyto hydrogeologické rajóny: 

 424 Královédvorská synklinála (C), 

 425 Hořicko-miletínská křída (C), 

 515 Permokarbon podkrkonošské pánve (B1, B2). 

 

Inženýrskogeologické poměry 

Velké množství různorodých typů hornin, které se v zájmovém území vyskytují, lze z hlediska zakládání staveb rozdělit do několika skupin. 

Z hlediska inženýrské geologie je nejrizikovějším faktorem zvýšený výskyt svahových pohybů. V zájmovém území je dle údajů Geofondu ČR registrováno 7 

aktivních sesuvů, 1 stabilizovaný starý sesuv a 24 potenciálních sesuvných území. Výskyt evidovaných sesuvů je koncentrován do západní poloviny 
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zájmového území. Náchylnost k sesouvání projevují strmé svahy s kvartérním pokryvem, dále permokarbonské (B) a křídové (C) sedimenty a měkčí horniny 

krystalinika (A). Nebezpečné jsou zejména situace, kdy pevné propustné horniny spočívají na měkkých nepropustných jílovitých sedimentech; v přirozených 

(erozní údolí) i umělých zářezech pak snadno dochází i k rozsáhlým sesuvům. 

Zájmové území je v rámci ČR oblastí se zvýšeným rizikem výskytu sesuvů; s touto skutečností je nutno počítat především při navrhování liniových staveb 

v rizikových oblastech. Evidované sesuvy se nacházejí v těchto lokalitách: Březina, Debrné, Dolní Olešnice, Horní Debrné, Jeřičky, Kuks, Lanžov, Nemojov, 

Přední Mostek, Sedlec, Souvrať, Vlčkovice, Zvičina. 

Radonový index stavebních pozemků je na většině území nízký nebo přechodný (oblast křídových sedimentů (C)), v severní a západní části střední (oblast 

podkrkonošské pánve (B) a krystalinika v okolí Zvičiny (A)). 

Pro základní informaci o tematické oblasti Horninové prostředí jsou uvedeny vybrané pasáže z příslušné kapitoly zpracované v roce 2008. Od té doby 

nedošlo v této tematické oblasti k významnějším změnám.  

Z hlediska ložisek nerostných surovin obdržel v říjnu 2010 Úřad územního plánování žádost o zařazení ložiska nevyhrazeného nerostu-pískovce Kohoutov-

Vyhnánov (číslo ložiska 5231500) do ÚAP. Má celkovou výměru 29 326 m2 a obsahuje v k.ú. Kohoutov tyto pozemkové parcely 1088/2, 1097/2, 1097/3 a dvě 

stavební parcely 295, 296. Schválené zásoby pískovce byly v Geofondu ČR zaevidovány mezi ložisky nevyhrazeného nerostu. Jedná se průzkumem a 

dosavadní těžbou o ověřené ložisko královédvorského pískovce. 

 

Přehled výskytu sledovaných jevů 

Obec 
Sesuvy 
aktivní 

Sesuvy 
potenciální 

Ložiska 
těžená 

Ložiska 
netěžená 

Syntéza 

Bílá Třemešná  5   - 

Bílé Poličany     0 

Borovnice  1   0 

Borovnička     0 

Dolní Brusnice  1   0 

Doubravice  1   0 

Dubenec   2  + 

Dvůr Králové nad Labem     0 

Horní Brusnice  2   0 

Hřibojedy     0 

Choustníkovo Hradiště   2 2 0 
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Kocbeře   1  + 

Kohoutov   1  0 

Kuks  1   0 

Lanžov 2 3   - 

Libotov     0 

Litíč     0 

Mostek 3 9   - 

Nemojov  1   0 

Stanovice   1  0 

Trotina     0 

Třebihošť  1 1  0 

Velký Vřešťov 2 1   - 

Vilantice     0 

Vítězná 1 3   - 

Vlčkovice v Podkrkonoší  1   0 

Zábřezí-Řečice     0 

Zdobín     0 
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B.7.   KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vyhodnocení stavu a vývoje území 

Klima a ovzduší 

Čistota ovzduší v daném území je závislá na množství emisí v území i jeho širším okolí a na meteorologické situaci. Na území ORP se nachází jedna manuální 

srážkoměrná stanice (Bílá Třemešná), nejbližší klimatologická automatická základní stanice mimo území ORP je v obci Velichovky (HVEL, ČHMÚ, 

reprezentativnost: oblastní měřítko /desítky až stovky km/). Měření kvality ovzduší není v současné době v řešeném území prováděno, nejbližší stanice je 

opět v obci Velichovky, další se pak nachází v Trutnově (HTRM – Mládežnická) a Rýchorech (HKRY). Na základě měření kvality ovzduší ze stanic umístěných 

po celé České republice vymezuje každoročně Odbor ochrany ovzduší MŽP ČR oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Pro toto vymezení jsou Úsekem 

ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ vytvářeny mapy OZKO se sítí 1x1 km. 
Problematika ochrany ovzduší je legislativně upravena zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Dále vyhláškou 330/2012 Sb. o 
způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.  

 
Imisní limity znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu lidského zdraví a přípustné četnosti jejich překročení (příloha č. 1 zákona 201/2012 Sb.) 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 
Přípustná četnost překročení za 
kalendářní rok 

Oxid siřičitý (SO2) 1 hodina 350 µ.m
-3

 24x 

Oxid siřičitý (SO2) 24 hodin 125 µ.m
-3

 3x 

Oxid uhelnatý 
maximální denní 
osmihodinový průměr 

10 mg.m
-3

 - 

PM10 24 hodin 50 µg.m
-3

 35x 

PM10 1 kalendářní rok 40 µg.m
-3

 - 

PM2,5 1 kalendářní rok 20 µg.m
-3

 - 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m
-3

 - 

Oxid dusičitý (NO2) 1 hodina 200 µg.m
-3

 18x 

Oxid dusičitý (NO2) 1 kalendářní rok 40 µg.m
-3

 - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m
-3

 - 
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Imisní limity znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Oxid siřičitý (SO2) kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)  20 µg.m
-3

 

Oxidy dusíku (NOx) 1 kalendářní rok 30 µg.m
-3

 

 

Imisní limity znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu zdraví – celkový obsah v částicích PM10 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit 

Arsen (As) 1 kalendářní rok 6 ng.m
-3

 

Kadmium (Cd) 1 kalendářní rok 5 ng.m
-3

 

Nikl (Ni) 1 kalendářní rok 20 ng.m
-3

 

Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m
-3

 

Imisní limity pro troposférický ozon 

Účel vyhlášení Doba průměrování Imisní limit 
Maximální počet 
překročení 

Ochrana zdraví lidí Maximální denní osmihodinový průměr  120 µg.m
-3

 25 

Ochrana vegetace AOT40 18 000 µg.m
-3

.h 
0 

 

 

Imisní limity pro troposférický ozon 

Účel vyhlášení Doba průměrování Imisní limit 

Ochrana zdraví lidí Maximální denní osmihodinový průměr  120 µg.m
-3

 

Ochrana vegetace AOT40 6 000 µg.m
-3

.h 

 

Zdroje emitující do ovzduší znečišťující látky jsou celostátně sledovány v rámci Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), který provozuje ČHMÚ. 
Klasifikace zdrojů dle ČHMÚ - velké stacionární zdroje REZZO 1, střední stacionární zdroje REZZO 2, malé stacionární zdroje REZZO 3 a mobilní (liniové) zdroje 
REZZO 4. V regionálním měřítku jsou zásadní zdroje REZZO 1, zdroje REZZO 3 nabývají na významu v obcích s vysokým podílem vytápění domácností tuhými 
palivy. Ze zdrojů REZZO 4 se v území uplatňují zejména silniční vozidla na frekventovaných silnicích I. a II. třídy (např. komunikace č. I/37). 
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TABULKA Č. 1 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ ZA ROK 2018 (K 21.11.2020) 

Provozovna Činnost Umístění Emise 

Agrodružstvo Klas Křičeň – Vítězná-
Kocléřov

 Kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů Vítězná Oxid uhelnatý, amoniak 

BEAS, a.s. - pekárna Choustníkovo Hradiště Spalování paliv v kotlích Choustníkovo Hradiště Oxid uhelnatý, oxidy dusíku 

CEMEX – Czech Republic, s.r.o. – Dvůr 
Králové nad Labem 

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních 
hmot 

Dvůr Králové nad Labem TZL 

Cerea, a.s. – Sklad Dvůr Králové nad Labem Spalovací zař. přímých proces. ohřevů – nevyjmen. zdroj Dvůr Králové nad Labem 
TZL, oxid siřičitý, oxid 
uhelnatý, oxidy dusíku 

CZ.cleaning s.r.o. Chemické čištění oděvů Dvůr Králové nad Labem tetrachlorethylen 

ČEZ, a.s. - Elektrárny Poříčí, Hodonín, 
provoz Teplárna  Dvůr Králové 

Spalování paliv v kotlích 
Dvůr Králové nad Labem, 28. 
října 

TZL, HCl, SO2, NOx, CO,  
NO2, CO2, As, Cd, Ni,  Pb, 
Hg, F, PAU,  

Green Center s.r.o. - kotelna Verdek Spalování paliv v kotlích Dvůr Králové nad Labem Nebyly ohlášeny 

INOTEX spol. s r.o. 

Předúpravy (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo 
barvení vláken nebo textilií, technologická linka, 

Spalování paliv v kotlích, Spalovací zař. přímých proces. ohřevů 

Dvůr Králové nad Labem NOx, CO 

INVAZ s.r.o. - kotelna Spalování paliv v kotlích Kocléřov TZL, NOx, CO 

Jiří Mejtský, slévárna, Bílá Třemešná Tavení a odlévání neželezných kovů a jejich slitin Bílá Třemešná TZL, SO2, NOx, CO 

J. SEIDL a spol., s.r.o. - lakovna 
Aplikace nátěrových hmot., včetně kataforetického nanášení, 
mimo 9.9. až 9.14. 

Dvůr Králové nad Labem VOC 

JUTA a.s., závod 01 
spalovací zař. přímých proces. ohřevů – nevyjmen. zdroj, 
Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů, 
Jiné tiskařské činnosti 

Dvůr Králové nad Labem TZL,CO, VOC, NOx 

JUTA a.s., závod 03 
Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů , 
Jiné tiskařské činnosti 

Dvůr Králové nad Labem VOC 

JUTA a.s., závod 07 
Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba 
kompozitů, s vyjímkou komp. vyjmenovaných jinde, Spalování 
paliv v kotlích 

Dvůr Králové nad Labem, 
Žirečská Podstráň  NOx, CO, VOC 
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JUTA a.s., závod 11 
Aplikace nátěrových hmot, Broušení kovů a plastů, Výroba 
nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů 

Dvůr Králové nad Labem VOC 

JUTA a.s., závod 14 Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů 
Dvůr Králové nad Labem, 
Žirečská Podstráň 

VOC 

JUTA a.s., závod 15 
spalovací zař. přímých proces. ohřevů – nevyjmen. Zdroj, 
Výroba nebo zpracování syntetických polymerů a kompozitů 

Dvůr Králové nad Labem, 
Žirečská Podstráň 

CO, VOC, NOx 

K O K A M , společnost s ručením 
omezeným 

Těžba kamene, nerostů a paliv Kocbeře TZL 

Kaufland ČR v.o.s. – Dvůr Králové nad 
Labem 

Spalování paliv v pístových spalovacích motorech Dvůr Králové nad Labem Nebyly ohlášeny 

LITAVE s.r.o. – Čistírna odpadních vod Čistírna odpadních vod Dvůr Králové nad Labem Nebyly ohlášeny 

Spalování paliv v pístových spalovacích 
motorech 

Spalování paliv v pístových spalovacích motorech, Spalování 
paliv v kotlích 

Mostek TZL, SO2, NOx, CO,  TOC 

OZDOBA CZ, s.r.o. – lakovna Dvůr Králové 
nad Labem 

Aplikace nátěrových hmot Dvůr Králové nad Labem VOC 

PETER - GFK spol. s r.o. , provozovna 
Kocbeře 

Výroba kompozitů (obsah styrenu), aplikace nátěrových hmot, 
spalování paliv v kotlích, aplikace nátěrových hmot 

Kocbeře 
TZL, SO2, NOx, CO,  VOC, 
TOC 

PRO-COMP CZECH s.r.o. 
Výroba kompozitů (obsah styrenu), aplikace nátěrových hmot, 
spalování paliv v kotlích, aplikace nátěrových hmot 

Dolní Brusnice TZL, NOx, CO,  VOC 

SIMED s.r.o. – lakovna Dvůr Králové nad 
Labem 

Aplikace nátěrových hmot, Spalování paliv v plynových 
turbínách 

Dvůr Králové nad Labem NOx, CO,  TOC 

STROJTEX, strojírenská s.r.o. 
Aplikace nátěrových hmot, Povrchová úprava kovů a plastů a 
jiných nekovových předmětů, Broušení kovů a plastů 

Dvůr Králové nad  Labem, 
Sylvárov 

TZL, VOC 

TMW, a.s. 
Aplikace nátěrových hmot, Povrchová úprava kovů a plastů a 
jiných nekovových předmětů, Broušení kovů a plastů 

Dvůr Králové nad Labem  TZL, VOC 

Tredo s.r.o. – Bílá Třemešná Průmyslové zpracování dřeva, spalování paliv v kotlích Bílá Třemešná TZL, SO2, NOx, CO  

Vánoční ozdoby, DUV – družstvo - DKnL 
Aplikace nátěrových hmot, Zpracování a zušlechťování skla 
(leštění, malování, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů, 
výroba bižuterie a jiné) 

Dvůr Králové nad Labem NOx, CO, VOC, TOC 

TZL – tuhé emise  SO2 – oxid siřičitý     NOx – oxidy dusíku 

CO – oxid uhelnatý  TOC - org. látky(OC) vyjádřené jako celkový org. uhlík(TOC) As - arsen 
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TCE – trichloretylen  HCl - plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík Cd – Kadmium a jeho sloučeniny 

PCE – tetrachloretylen CO2 – oxid uhličitý     Ni – Nikl a jeho sloučeniny 

Pb – olovo a jeho sloučeniny Hg – rtuť a její sloučeniny    F – fluor a jeho anorg. sloučeniny 

PCB – polychlorované bifenyly PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky   VOC – těkavé organické látky 

PCDD a PCDF – polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany    NH3 - amoniak 

Zdroj: ČHMÚ ÚOČO (2012) 

 

Nejvýznamnějšími zdroji znečišťování ovzduší byly pro ohlašovací rok 2015 v daném území podle Integrovaného registru znečišťování tyto: ČEZ, a.s. – 
Teplárna Dvůr Králové, PRO COMP CZECH s.r.o. Dolní Brusnice, PETER - GFK spol. s r.o., provozovna Kocbeře, Lipra pork, a.s. Vlčkovice v Podkrkonoší a 
Vodňanské kuře, s.r.o. - výrobní provoz Choustníkovo Hradiště. Přičemž u Teplárny Dvůr Králové byl nejdříve zaznamenán po klesající tendenci v posledně 
hodnoceném období (2011-2012) nárůst vypouštěných látek, který však postupně začal klesat až na hodnotu z roku 2015, která je nižší než v ohlašovaném 
roce 2012. U firmy Peter – GFK se stoupající tendence zastavila v roce 2014 a po roce 2015 jsou hodnoty stagnující. Pro ohlašovací rok 2019 patřil mezi 
největší znečišťovatele ČEZ, a.s. – Teplárna Dvůr Králové, Lipra pork, a.s. Vlčkovice v Podkrkonoší, LITAVE s. r. o. – čistírna odpadních vod, PETER - GFK spol. s 
r.o., Vodňanské kuře, s.r.o. - výrobní provoz Choustníkovo Hradiště. 

Vývoj hodnot znečištění u ostatních zdrojů lze považovat za ustálený bez větších výkyvů či tendencí. 

Zdroj: IRZ http://www.irz.cz/vyhledavani-v-registru ; https://portal.cenia.cz/irz/unikyPrenosy.jsp 

 

Národní program snižování emisí České republiky 

Základní koncepční materiál v oblasti zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší „Národní program snižování emisí České 
republiky“ (NPSE) byl zpracován na základě § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Dokument byl schválen dne 2. prosince 2015 
usnesením vlády České republiky č. 978. V NPSE je provedena analýza stavu a vývoje ovzduší v ČR, příčiny znečištění, emise znečišťujících látek z jednotlivých 
sektorů ekonomiky, scénáře vývoje znečišťování ovzduší, mezinárodní závazky ČR a jejich dodržování. NPSE stanovuje postupy a opatření k nápravě 
stávajícího nevyhovujícího stavu ovzduší, cíle v oblasti snižování úrovně znečišťování ovzduší a lhůty k jejich dosažení. Pracuje s různými scénáři budoucího 
vývoje a v návrhové části stanovuje k roku 2020 maximální množství emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku a jemných 
prachových částic PM2.5, i emisní stropy pro jednotlivé sektory hospodářství. Těchto hodnot emisí má být dosaženo pomocí 23 prioritních opatření na 
národní úrovni ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší, která jsou uložena k plnění jednotlivým ústředním orgánům státní správy, a která jsou podrobně 
popsána v kartách opatření v příloze NPSE. Z těchto opatření je 15 směřováno do sektoru dopravy, 3 do průmyslu, 2 do zemědělství a 3 do sektoru 
domácností. Realizací opatření má být splněn i cíl NPSE, kterým je co nejrychlejší snížení rizik plynoucích ze znečištění ovzduší pro lidské zdraví, a to zejména 
vlivem expozice suspendovanými částicemi PM10 a PM2.5 a přízemního ozónu, dále snížení negativního vlivu znečištěného ovzduší na ekosystémy a 
vegetaci (acidifikace, eutrofizace, vliv přízemního ozónu) a na materiály, i k dodržení národních závazků snížení emisí a plnění platných imisních limitů. 

 

Z jednotlivých analýz vyplývají mimo jiné následující závěry: 

- Podíl pevných paliv na prvotních zdrojích energie vykazuje v posledních letech mírně klesající trend, zůstává však velmi vysoký, cca 44 %. 

http://www.irz.cz/vyhledavani-v-registru
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- I přes mírný pokles je téměř pětina domácností dosud lokálně vytápěna pevnými palivy s tím, že se často jedná o emisně nevyhovující zastaralé kotle s 
nízkou účinností. Hlavními důvody jsou nejen nedostupnost k sítím zemního plynu v malých obcích a vyšší náklady na vytápění v případě zemního plynu či 
elektrické energie, ale také nezohlednění externalit v cenách pevných paliv a v minulosti nízký tlak na modernizaci zařízení. V období let 2001 až 2011 
docházelo v sektoru lokálního vytápění domácností k nárůstu podílu spalování dřeva a poklesu podílu uhlí 
- Podíl železniční dopravy na nákladní přepravě klesl z 31 % v roce 2000 na 20 % v roce 2013.  
- Počet osobních i nákladních vozidel průběžně roste a mírně se zlepšuje i kvalita vozového parku. Průměrné stáří vozového parku však stále nedosahuje 
hodnot srovnatelných s vyspělými státy EU, zejména v případě osobních vozidel. V případě nákladních vozidel je stáří vozového parku výrazně lepší a vozidla 
nesplňující žádnou z emisních norem EURO se již na komunikacích fyzicky nevyskytuje 
- Prodej alternativních paliv (CNG a LPG) je v porovnání s klasickými palivy zanedbatelný a je soustředěn do osobní dopravy. Prodej LPG mezi roky 2000 a 
2013 stagnuje kolem hodnoty 70 kt. Prodej CNG v posledních 3 letech výrazně stoupá. Využití elektřiny v silniční dopravě zatím není rozšířeno. 
- Spotřeba dusíkatých minerálních hnojiv vykazuje mezi roky 2000 a 2013 stoupající trend (nárůst spotřeby o cca 23 %) 
- Výrazně rostoucí trend výroby osobních automobilů. 
- Klesající trend výroby vápna, cementu, koksu, oceli a železa 
- Výroba plastických hmot vykazuje v celém období spíše rostoucí trend 
 

- Česká republika dodržela k roku 2010 národní emisní stropy pro všechny stanovené znečišťující látky a nadále je plní. 
- Pro období 2005 – 2013 vyplývá výrazný klesající trend u nejvýznamnějších znečišťujících látek; největší (na 61 - 66 % hodnoty z r. 2005) u emisí SO2, NOX, 
NM-VOC, TZL, PM10 a PM2.5 a nejmenší u emisí NH3 (na 77 % hodnoty z r. 2005) a benzo(a)pyrenu (na 86 % hodnoty z roku 2007).  
- K největšímu poklesu emisí (40 kt) došlo u SO2 mezi lety 2007 a 2008 především v důsledku uplatnění Národního programu snižování emisí ze stávajících 
zvláště velkých spalovacích zdrojů, dále snížením výroby elektřiny a tepla v důsledku nastupující krize a plánovanými rekonstrukcemi velkých spalovacích 
zařízení.  
- Pokles emisí NOX má trvale sestupnou tendenci částečně vlivem přirozené obměny vozového parku (vyšší podíl vozidel vyhovujících nejnovějším emisním 
normám EURO - viz tabulka č. 18), a rovněž poklesem emisí z energetiky jako v případě emisí SO2 (opět především mezi lety 2007 a 2008) a u průmyslových 
zdrojů (mezi lety 2010 a 2011).  
- K poklesu emisí NM-VOC přispívá vedle obměny vozového parku rovněž částečná regulace a snížení spotřeby nátěrových hmot s vyšším obsahem 
rozpouštědel.  
- Vývoj emisí NH3 je výrazně (z cca 78 %) ovlivněn poklesem stavů hospodářských zvířat, především prasat (viz tabulka č. 4) a dále aplikací nejlepších 
dostupných technik (z cca 22 %).  
- Vývoj emisí benzo(a)pyrenu je do značné míry ovlivněn meziročními změnami ve vytápění domácností, které se na celkových emisích B(a)P podílejí 
nejvýznamněji, a postupnou realizací opatření v odvětví výroby a zpracování kovů. 
 

- Na území ČR jsou plošně překračovány imisní limity pro suspendované částice PM10, PM2,5, dále B(a)P a troposférický ozon.  
- Ostatní imisní limity jsou v zásadě plošně dodržovány, v případě oxidu dusičitého dochází k nedodržování imisního limitu pouze lokálně na dopravně 
zatížených lokalitách.  
- S ohledem na proměnlivý vliv meteorologických faktorů v jednotlivých letech, které zásadním způsobem ovlivňují rozptyl znečišťujících látek v atmosféře (v 
případě troposférického ozónu jeho vznik), lze usuzovat, že plocha území s nedodrženými imisními limity nevykazuje v dlouhodobém pohledu v ČR žádný 
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prokazatelný trend a výjimkou imisních limitů pro B(a)P a troposférický ozon. Nicméně naměřené koncentrace znečišťujících látek mají na jednotlivých 
monitorovacích stanicích slabě klesající trend, na některých stanicích je průkaznost tohoto trendu zeslabena nepříznivými meteorologickými podmínkami v 
letech 2010 – 2012. 
 
V ČR je základním dokumentem ochrany životního prostředí Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 (SPŽP), schválená vládou v roce 2013, 
stanovující v rámci Tematické oblasti 2: Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší následující cíle:  
- Zlepšit kvalitu ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržet kvalitu v územích, kde imisní limity nejsou překračovány.  
- Plnit národní emisní stropy platné od roku 2010 a snížit celkové emise oxidu siřičitého (SO2), oxidů dusíku (NOX), těkavých organických látek (NM-VOC) o, 
amoniaku (NH3) a jemných prachových částic (PM2.5) do roku 2020 ve shodě se závazky ČR.  
- Udržet emise těžkých kovů a persistentních organických látek pod úrovní roku 1990 a dále je snižovat. 
 
V novém koncepčním dokumentu „Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05“ (05/2016) jsou stanoveny cíle a priority pro oblast 
zlepšení kvality ovzduší. Celkové cíle jsou: 

- do roku 2020 dosáhnout na celém území zóny CZ05 Severovýchod splnění imisních limitů daných zákonem o ochraně ovzduší v příloze č. 1 v bodě 1 a 3. 
Cíl programu je stanoven tak, aby do roku 2020:  

 došlo ke snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, aby kvalita ovzduší byla zlepšena tam, kde jsou imisní limity na území zóny 
překračovány.  

 byla kvalita ovzduší udržena a zlepšována také tam, kde jsou současné koncentrace znečišťujících látek pod hodnotami imisních 
limitů.  

Z tohoto cíle jsou řešeny následující znečišťující látky: 



- suspendované částice:  

o PM10: Dochází k překračování imisního limitu pro 24hodinové koncentrace,  

- benzo(a)pyren: Dochází k překračování imisního limitu. Dle prostorové interpretace měřených dat v roce 2011 se 2,9 % území zóny Severovýchod 
pohybuje nad imisním limitem ročních koncentrací benzo(a)pyrenu.  

- NO2: Dle prostorové interpretace imisních dat ČHMÚ byl v roce 2008 překročen roční imisní limit pro NO2.  
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- kadmium: Na území zóny CZ05 Severovýchod došlo dle prostorové interpretace imisních dat ČHMÚ v letech 2005 a 2007 k překročení ročního imisního 
limitu pro kadmium. Dle aktuálního vyhodnocení nové lokality imisního monitoringu (stanice Tanvald-školka, ČHMÚ) za rok 2013 je na této lokalitě 
prokázáno opětovné překročení imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci kadmia. Původ znečištění není dosud dostatečně prokázán. Za účelem 
identifikace původu imisní zátěže v dané lokalitě navrhujeme provedení monitoringu s cílem zjištění původu zvýšené imisní zátěže a rovněž vyhodnocení 
celkové zátěže životního prostředí ve vztahu k této škodlivině. Národní program snižování emisí v rámci podpůrných opatření k omezování emisí a 
zlepšování kvality ovzduší uvádí opatření k identifikaci původců imisní zátěže ve specifických lokalitách.  

NO2 je tímto PZKO řešen nepřímo především skrze dopravní opatření a skrze opatření na spalovacích zdrojích do 300 kW.  
Ostatní znečišťující látky nejsou již delší časové období překračovány a nelze důvodně předpokládat, že by k překročení mělo v budoucnu dojít. 
 
Na znečištění ovzduší se významně podílejí následující kategorie zdrojů:  
1. Spalování pevných paliv ve zdrojích do jmenovitého tepelného příkonu do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění – nejvýznamnější zdroj imisního zatížení benzo(a)pyrenem, zdroj imisního zatížení PM10 a PM2,5.  

2. Mobilní zdroje (doprava) – významný zdroj imisního zatížení PM10 a PM2,5, v závislosti na intenzitě dopravy rovněž velmi významný zdroj imisního 
zatížení benzo(a)pyrenem a NO2.  

3. Vyjmenované bodové stacionární zdroje – zdroje vykazovaných a fugitivních emisí PM10 a PM2,5. Zdroje prekurzorů sekundárních aerosolů (vyjmenované 
stacionární zdroje s emisemi SO2 a NOX).  

4. Nevyjmenované zdroje fugitivních emisí pevných částic (TZL, PM10) - stavební činnost, průmyslové areály, větrná eroze ze zemědělských pozemků.  

Prioritní města a obce jsou rozděleny do 4 kategorií, podle počtu překročených imisních limitů v prostoru obytné zástavby a podle počtu obyvatel. Obce byly 
identifikovány na základě vyhodnocení prostorové interpretace dat ČHMÚ za pětileté období 2007-2011 tak, aby byly identifikovány oblasti, kde dochází 
dlouhodobě k překračování imisních limitů. 

- KATEGORIE I – Překročení více než jednoho imisního limitu alespoň na části obytné zástavby obce,  

 Kategorie Ia - obce nad 1000 obyvatel 

 Kategorie Ib - obce do 1000 obyvatel (tato kategorie není na území zóny CZ05 Severovýchod vymezena)  

- KATEGORIE II – Překročení jednoho imisního limitu alespoň na části obytné zástavby obce,  

 Kategorie IIa - obce nad 1000 obyvatel 

 Kategorie IIb - obce do 1000 obyvatel 
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Ve správním území ORP Dvůr Králové nad Labem bylo mezi prioritní města a obce zařazeno pouze město Dvůr Králové nad Labem a to do kategorie II.a. 

V programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 jsou definována opatření, která je vhodné dle charakteru obce aplikovat tak, aby byl 
dosažen maximální synergický efekt (efekt aplikací více typů opatření, která mají nejvýznamnější imisní dopad. V obcích kde nedochází k překračování 
imisních limitů, je vhodné rovněž aplikovat všechna uvedená opatření za účelem udržení dobré kvality ovzduší. 

Navrženo je mimo jiné opatření v rámci územního plánování ED1. Při tvorbě, aktualizaci a změnách ÚPD je nutné zohledňovat níže uvedené zásady. Pro 
uplatnění těchto zásad je nutné využívat především prostorového uspořádání území, lokalizaci a rozsah využití území, institutu podmíněně přípustného 
využití, podmínek pro využití ploch, resp. pro vymezení a využití pozemků apod.  

 
 rozvoj environmentálně příznivé energetické infrastruktury 

 vytvoření územních podmínek pro zajištění rozvoje města s ohledem na snižování přepravních nároků a maximalizaci energetických úspor 
(optimalizace rozmístění a kapacit ploch s rozdílným způsobem využití, omezování negativních dopadů suburbanizace, zamezení bezdůvodnému 
rozšiřování zastavitelného území s nízkou hustotou osídlení atd.)  

 vytvoření územních podmínek pro snižování objemu individuální automobilové dopravy,  

 vytvoření územních podmínek pro další rozvoj veřejné hromadné dopravy, zejména kolejové, a rozvoj integrovaných systémů dopravy, včetně 
plnohodnotného začlenění železniční dopravy, pokud je to možné,  

 nezvyšování míry využití území v lokalitách bez vazby na odpovídající veřejnou hromadnou dopravu,  

 neumisťování obytné zástavby do bezprostřední blízkosti velmi silně dopravně zatížených komunikací a koridorů dopravní infrastruktury, zejména 
pro dopravní stavby mezinárodního, republikového a nadmístního významu vymezených v Politice územního rozvoje nebo v ÚPD,  

 podpoření prostupnosti města pro lokální spojení,  

 optimalizace napojení významných zdrojů či cílů automobilové dopravy, jako např. ploch pro výrobu, obchod a logistiku na dopravní infrastrukturu 
vyššího řádu,  

 vytvoření územních podmínek pro zachycení radiálních dopravních vztahů na parkovištích P+R s vazbou na systém veřejné hromadné dopravy,  

 vytvoření územních podmínek pro prostupnost území pěší a cyklistickou dopravou a v detailu území pak pro bezkolizní a bezpečný pohyb pěších a 
cyklistů,  

 zachování zastoupení vegetace v urbanizovaném prostoru města, postupné zvyšování zastoupení vegetačních ploch v lokalitách s deficitem 
vegetace.  

 
Současně je nutno stabilizovat výsledné řešení, kterého bude při tvorbě územního plánu se zohledněním výše uvedených zásad dosaženo, a nepřipustit 
zejména:  

 neodůvodněné rozšiřování zastavitelných ploch vedoucí k významnějšímu nárůstu objemů automobilové dopravy nad míru vyvolanou platným 
územním plánem  
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opatření na lokální úrovni (obce) 

- Rozvoj environmentálně příznivé infrastruktury – v rámci Královéhradeckého kraje je plynofikováno od 90. let velké množství obcí. V současné době se 
jedná spíše už pouze o budování nových přípojek a plynofikaci vybraných lokalit pro výstavbu individuálního bydlení. V mnoha obcích je však plyn 
využíván jen velice omezeně z důvodu vyšší ceny plynu v porovnání s jinými environmentálně méně příznivými druhy paliv (DB3).  

- Úspory tepla a ekologizace zdrojů znečišťování ovzduší – řada obcí provedla zateplení budov ve svém majetku (DB2) a rovněž rekonstrukci nebo výměnu 
energetických zdrojů v těchto budovách (DB1). 

- Informační kampaně – značné množství obcí provádí pro občany informační kampaně ke zlepšování kvality ovzduší, zejména před a v průběhu topné 
sezóny. Jedná se o informace pro podporu spalování environmentálně příznivých druhů paliv a o dopadech znečištěného ovzduší na lidské zdraví (EC1). 

- Obecně závazné obecní vyhlášky - obecní vyhlášky stanovují podmínky spalování suchého biologického odpadu (přípustné druhy paliv k vytápění 
objektů). 

- Optimalizace dopravy a vymístění mobilních zdrojů emisí – řada obcí upravuje dopravu v obcích zavedením zelené vlny (AB15), omezením vjezdů vozidel 
do vybraných částí obcí (AB8) nebo realizací dopravních staveb pro vymístění liniových zdrojů emisí z obcí (AB2), respektive omezení prašnosti výsadbou 
izolační zeleně (AB17) 

- Půjčky a dotace občanům na výměnu kotlů (DB1) a zateplování domu (DB2) 

 

Zvýšené hodnoty 

Z hlediska kvality ovzduší lze za oblasti se zvýšenou hodnotou považovat takové oblasti, kde nedochází k překračování imisních limitů a nebyla zde vymezena 
oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší. To je v případě území ORP Dvůr Králové nad Labem, na základě dat OZKO 2005 až 2014, část ležící severně nad městem 
Dvůr Králové nad Labem. 

 

Limity 

Znečištění ovzduší nevytváří v území taková omezení, která by limitovala jeho rozvoj. Za slabou stránku však lze považovat částí území, ve kterých je 
signalizována naměřenými hodnotami zhoršená kvalita ovzduší. Za větší pozornost pak jistě stojí obce zařazené mezí územní priority dle Aktualizace 
Programu zlepšení kvality ovzduší Královéhradeckého kraje a následně Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, ovšem 
s přihlédnutím k vývoji kritérií, na základě kterých byly územní priority vymezeny. 
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Vyváženost územních podmínek z hlediska ovzduší 

Pro zhodnocení stavu ovzduší byla vybrána tato kritéria: 

1. Zařazení území obce do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) v letech 2005 až 2012 (pro toto období jsou k dispozici vektorová data ČHMÚ 
nutná pro vyhodnocení), s ohledem na četnost zařazení, a to kvůli variabilitě vymezení OZKO v jednotlivých letech. 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html 
+  obec nebyla ani jednou v uvedeném období v OZKO 
0  obec byla jednou v uvedeném období v OZKO 
-  obec byla alespoň dvakrát v uvedeném období v OZKO 

2. Zařazení území obce mezi územní priority dle Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05. 
+  obec nezařazena mezi územní priority 
- obec zařazena mezi územní priority 

3. Předpokládaný vliv REZZO 4 na kvalitu ovzduší v sídle (zejména doprava na komunikacích vyšších tříd). 
+  REZZO 4 nemá vliv na kvalitu ovzduší v sídle 
-  REZZO 4 má vliv na kvalitu ovzduší v sídle 

4. Přítomnost zdroje znečišťování dle dat ÚOČO ČHMÚ (data za rok 2012). 
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/index_CZ.html) 
+  zdroj znečišťování nepřítomen 
0  zdroj znečišťování přítomen, související se zemědělskou činností (kontra PACH (amoniak), taky hygiena ŽP, žádná data) 
-  zdroj znečišťování přítomen, nikoli související se zemědělskou činností, více znečišťujících látek 

5. Plynofikace (CZT) dle statistických údajů pro jednotlivé obce uvedených na Portálu Města a obce online (www.mesta-obce.cz), s přihlédnutím 
k počtu obyvatel v obci (ekonomické hledisko). 
+  obce plynofikována (CZT) či do 500 obyvatel (ještě další závislost na současném zdroji vytápění (data 0) a morfologii (např. údolí 

Borovnického potoka) 
0 obec není plynofikována (CZT) a má počet obyvatel 500 až 1 000 
-  obec není plynofikována a má počet obyvatel nad 1 000 
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TABULKA Č. 2 KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ OBCE - OVZDUŠÍ 

Obec / Ovzduší 
Kritérium 

Zařazení 
1 2 3 4 5 

Bílá Třemešná   + + + - + + 
Bílé Poličany   - + + + + + 
Borovnice   + + + + + + 
Borovnička   + + + + + + 
Dolní Brusnice   + + + - + + 
Doubravice   + + + + + + 
Dubenec   - + + + + + 
Dvůr Králové nad Labem   - - - - + - 
Horní Brusnice   + + + + + + 
Hřibojedy   - + + + + + 
Choustníkovo Hradiště   - + - 0 + + 
Kocbeře   + + - - 0 + 
Kohoutov   + + + + + + 
Kuks   - + - + + + 
Lanžov   - + + + + + 
Libotov   0 + + + + + 
Litíč   - + + + + + 
Mostek   + + + - + + 
Nemojov   + + + + 0 + 
Stanovice   - + + + + + 
Trotina   0 + + + + + 
Třebihošť   + + + + + + 
Velký Vřešťov   - + + + + + 
Vilantice   - + + + + + 
Vítězná   + + + - - + 
Vlčkovice v Podkrkonoší   - + + 0 + + 
Zábřezí-Řečice   0 + + + + + 
Zdobín   0 + + + + + 

Zařazení obce vzniklo dle převažující hodnoty +, 0, - u kritérií, při rovnosti je voleno kvalitnější zařazení. 

 

 

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=462
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/geoprehled/plants/trutnov_CZ.html
http://www.mesta-obce.cz/
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Problémy řešitelné v ÚP a ZÚR 

 ÚP – v obcích zařazených do území priority (kritérium 2) promítnou opatření z Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

o opatření ED1 – uplatnění zásad prostorového uspořádání území, lokalizace a rozsahu využití území uvedených v opatření ED1 

 ZÚR – vedení trasy D11 a doprovodná kompenzační opatření i s ohledem na imisní zátěž sídel 

 
 
Povrchové a podzemní vody 

V ORP se nachází několik pozorovacích stanic podzemních vod ČHMÚ (Dvůr Králové nad Labe, Dvůr Králové nad Labem-Žirec, Borovnice-Přestavlky). Jedná 
se o vrty tvořící jádro sítě reprezentující režim dané struktury i stanice poskytující doplňující informace o režimu dílčích hydrologických struktur, ochranné 
pásmo vrtu je kruhové o poloměru 500 m. Vedle nich jsou v území ještě pozorovací stanice pramenů. Dále se zde nacházejí tři pozorovací stanice 
povrchových vod (Debrné, Království-nádrž a Království, všechny monitoring Labe). Jakost povrchové vody je dle dostupných údajů sledována na sedmi 
profilech, a to před a za vodní nádrží Les Království (profily Království-nádrž a Království, monitoring Labe, ČHMÚ), dále ČHMÚ monitoruje Labe ve Verdeku. 
Zbylé profily jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, jedná se o monitoring Brusnického potoku v Dolní Brusnici, Vlčkovického potoku v Dolních 
Vlčkovicích, Drahyně (Kladrubský potok) u Kuksu (u Kuksovského mlýna), Boreckého potoku u Mostku a toku Od Vlčích u Velkého Vřešťova.  

Území řešené ORP je zásobováno zejména zdroji z křídových útvarů (Královédvorská synklinála) a částečně i z kvarterních sedimentů. Počet vodních zdrojů 
na Trutnovsku zásobujících samostatné místní vodovody v obcích je okolo 100, vydatnost 0,1 až 3,0 l/s. Kapacita je plně postačující i ve výhledu, resp. se 
jedná o území s přebytkem. Podzemní zdroje jsou převážně jímány bez úpravy, v ORP je jediná úpravna v Bílé Třemešné. Nejvýraznější nedostatky v kvalitě 
vody dodávané veřejným vodovodem jsou v malých vodovodech Zábřezí-Řečice, kde jsou překračovány povolené hodnoty obsahu Mn, Fe, Ni a Al. Mezi sídla 
se špatnou kvalitou nebo nedostatečnou vydatností individuálních zdrojů patří Litíč, Vítězná-Záboří, Borovnička. 

Nově byl zbudován vodovod v obci Libotov a Hřibojedy. Plánuje se vybudování vodovodu v obci Vlčkovice v Podkrkonoší. 

Obce s ČOV jsou tyto: Dvůr Králové nad Labem, Mostek, Bílá Třemešná, Kuks, Borovnice a Vítězná. Dle cílů v Plánu rozvoje VaK mají být do roku 2015 
realizovány kanalizace a ČOV v obcích nad 500 EO.  

Tento cíl nebyl naplněn u obcí Dubenec, Choustníkovo Hradiště a Kocbeře. 

V řadě menších sídel bude pravděpodobně zachován individuální způsob likvidace splaškových vod, jejich seznam je v tomtéž dokumentu. 
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Vyváženost územních podmínek pro povrchové a podzemní vody 
Pro zhodnocení stavu byla vybrána tato kritéria: 

1) Podíl obyvatel obce napojených na vodovod (stav 2005 – dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje) 
+  více jak 80 % obyvatel napojeno na vodovod 

0  50 až 80 % obyvatel napojeno na vodovod 

-  pod 50 % obyvatel napojeno na vodovod 

 
2) Podíl obyvatel obce napojených na kanalizaci (stav 2005 – dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje) 

+  více jak 80 % obyvatel, u obce nad 2 000 obyvatel, napojeno na kanalizaci, v případě menších obcí alespoň 50 %, pokud je kanalizace 

0  více jak 50 % obyvatel, u obce nad 2 000 obyvatel, napojeno na kanalizaci, menší obce bez kanalizace 

- méně jak 50 % obyvatel, u obce nad 2 000 obyvatel, napojeno na kanalizaci 

 
3) Přítomnost ochranného pásma vodního zdroje či ochranného pásma lázeňského zdroje 

+  přítomnost ochranného pásma vodního zdroje či ochranného pásma lázeňského zdroje 

0  nepřítomnost ochranného pásma vodního zdroje či ochranného pásma lázeňského zdroje 

 

TABULKA Č. 3 KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ OBCE – POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ  VODY 

Obce / voda 
Kritérium 

Zařazení 
1 2 3 

Dvůr Králové nad Labem   + + + + 
Mostek   + + + + 
Bílá Třemešná   + + + + 
Vítězná   0 + + + 
Dubenec   + 0 + + 
Nemojov   + + + + 
Choustníkovo Hradiště   + 0 + + 
Kocbeře   + 0 + + 
Horní Brusnice   + 0 + + 
Vlčkovice v Podkrkonoší   - 0 + 0 
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Borovnice   - + + + 
Třebihošť   + 0 + + 
Doubravice   + 0 0 + 
Dolní Brusnice   + 0 + + 
Kohoutov   0 0 + + 
Kuks   + + 0 + 
Velký Vřešťov   + 0 + + 
Hřibojedy   + 0 + + 
Vilantice   - 0 + 0 
Borovnička   - 0 + 0 
Lanžov   + 0 0 + 
Libotov   + 0 + + 
Zábřezí-Řečice   + 0 + + 
Bílé Poličany   + 0 0 + 
Litíč   + 0 0 + 
Zdobín   + 0 + + 
Trotina   + 0 0 + 
Stanovice   + 0 + + 
Zařazení obce vzniklo dle převažující hodnoty +, 0, - u kritérií. 

 

Hluk 

Zdroje hluku lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové, plošné a bodové. Liniové zdroje představují v zájmovém území silniční a železniční 

komunikace. Plošné zdroje hluku mohou být průmyslové, výrobní a skladovací areály, v zájmovém území též sportovní areály a parkoviště. Jako bodové 

zdroje hluku působí jednotlivé objekty, technologická zařízení na budovách a různé provozovny. Těchto zdrojů může být celá řada, ovšem nejedná se 

převážně o významné jevy, které by dosáhly regionálního měřítka. Pro posouzení vlivu hluku v rámci řešeného úkolu byla proto pozornost zaměřena zejména 

na liniové zdroje, okrajově též na zdroje plošné. Hluková mapa pro řešené ani širší (např. okres) území neexistuje. Strategická hluková mapa, pořizovaná 

Ministerstvem zdravotnictví řešené území nepokrývá. Na strategické hlukové mapy navazují akční plány snižování hlukové zátěže. Akční plány mají prioritně 

obsahovat nástroje na řešení situace v oblastech, kde hlukové mapy zjistily překročení mezních hodnot hluku. Akční plán pro komunikace I. třídy ve správě 

ŘSD pro Královéhradecký kraj byl zveřejněn 19. května 2008. V tabulkové části akčního plánu je uvedeno shrnutí výsledků hlukového mapování za celý kraj 

pro vybrané úseky silnic I. třídy a rovněž je uvedeno vypočtené množství osob obtěžovaných hlukem a počty obyvatel rušených ze spánku. Žádný 

z vybraných úseků silnic I. třídy se nenachází na území ORP Dvůr Králové nad Labem. Z hlediska ORP jsou pouze zmíněna protihluková opatření na 

komunikacích D 11 a I/37. 
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Za nejvýznamnější zdroje hluku lze považovat dopravu, hlavně komunikaci č. I/37 a ve městě Dvůr Králové nad Labem komunikace č. II/299 a II/300, a 

veřejné vnitrostátní letiště Dvůr Králové nad Labem (LKDK, pro omezení hluku jsou zde lety motorových letadel pod 2 000 stop zakázány, letiště není 

v provozu v noční době). Velmi významným potenciálním zdrojem hlukové zátěže je novostavba silnice č. D11. 

Mezi hlavní limity v současné době patří ochranné pásmo letiště Dvůr Králové nad Labem, v budoucnu zřejmě přibudou tiché oblasti. Za limitující lze 
považovat i existenci frekventovaných komunikací (I/37, II/299 a II/300) a do blízké budoucnosti uvažované silnice D 11. Bez dostupných dat nelze stanovit 
kritéria, jednalo by se pouze o odhad na základě dopravních intenzit z roku 2005, které nebyly na uvedených komunikacích výjimečně vysoké. 

Odpady 

Dle přehledu zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji, provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (stav k 7. 10. 2016), spadají do 
řešeného území tato zařízení ke sběru a výkupu odpadů: 

Zdroj: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa 

 

Název 
provozovny/provozovatel 

Umístění - obec činnost platnost 

Bohuslav Žižka Dvůr Králové nad Labem Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. Dílu 8. zákona 31.3.2022 

BOROMIL Company s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Kompostování odpadu 30.09.2024 

ZOO Dvůr Králové a.s. Dvůr Králové nad Labem Kompostování odpadu 31.12.9999 

Ladislav Chmelík Vlčkovice v Podkrkonoší Kompostování odpadu 30.6.2021 

Lukas trade s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. Dílu 8. Zákona,  
Sběr a výkup autovraků, Demontáž autovraku 

31.8.2025 

Milan Brdička Dvůr Králové nad Labem Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. Dílu 8. Zákona  31.12.9999 

Společnost Horní Labe a.s Dvůr Králové nad Labem Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. Dílu 8. Zákona  31.08.2023 

SPL obchodní s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Recyklace odpadu 31.12.9999 

Technické služby města 
Dvora Králové nad Labem 

Dvůr Králové nad Labem Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. Dílu 8. Zákona 
(separační dvůr) 

30.07.2025 

František Slanina Mostek Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. Dílu 8. Zákona 31.01.2024 
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AGRODRUŽSTVO KLAS Vítězná Kompostování odpadu 31.01.2021 

Jiří Mejtský Bílá Třemešná Recyklace odpadu 31.12.9999 

Josef Dušek Dvůr Králové nad Labem Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. Zákona, 
Balení, paketace, dělení a lisování odpadu 

30.09.2020 

Městská nemocnice, 

a.s. 
Dvůr Králové nad Labem Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. Zákona 31.05.2025 

Dle evidence www.sberne-dvory.cz mají sběrný dvůr kromě sídelního města Dvora Králové také obec Vítězná.  

Hmotnostně nejvýznamnějšími producenti odpadů v ORP Dvůr Králové nad Labem jsou, AGRO BT a. s., JUTA s. s. a Město Dvůr Králové nad Labem. 

Podle seznamu skládek odpadů (VÚV TGM, CeHO, stav k srpnu 2010) se v území nenachází žádná skládka. Teplárna ve Dvoře Králové nad Labem provozuje 
již od roku 1955 odkaliště. 
 

V ORP Dvůr Králové nad Labem je evidována jedna kompostárna ve Dvoře Králové nad Labem a jedno zařízení na zpracování autovraků také ve Dvoře 
Králové nad Labem, také se zde nachází jedna třídící linka na separovaný odpad.   

 

Data o produkci odpadů v ORP Dvůr Králové nad Labem byla získána z Informačního systému odpadového hospodářství (CENIA) 
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/ (https://isoh.mzp.cz/VISOH/#) stav k 23.11.2020.  

 

Sledovaný rok Ostatní odpad (t) Nebezpečný odpad (t) 

2009 80 314 1 129 

2011 51 595 1 280 

2012 46 120 1 410 

2015 52 893 1 896 

2017 67 805 1 585 

2019 78 502 1 632 

 

http://www.sberne-dvory.cz/
http://isoh.cenia.cz/groupisoh/
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Celková produkce odpadů v Královéhradeckém kraji přepočtená na jednoho obyvatele již nepatří k jedné z nejnižších v ČR, nyní se pohybuje na pátém místě.  
Ovšem v ORP Dvůr Králové nad Labem patří stále k jedné z nejnižších. 

Na podzim roku 2009 poskytlo Ministerstvo životního prostředí ČR seznam starých ekologických zátěží (SEZ), resp. kontaminovaných míst (KM), pro účely 
ÚAP. Seznam obsahuje 9 942 lokalit, což je v současné době nový ověřený počet aktuálně známých SEZ resp. KM v ČR. V současné době je nejdůležitějším 
zdrojem informací o starých ekologických zátěžích, resp. o kontaminovaných místech obecně databáze „Systém evidence kontaminovaných míst“. V aktuální 
databázi SEKM Ministerstva životního prostředí je evidováno k datu (1.9.2014) na území ORP Dvůr Králové nad Labem celkem 27 takových lokalit (20 
kontaminovaných míst a 7 skládek). Z těchto lokalit jsou 4 označeny s potencionálním rizikem P1-P4 (lokality Dvůr Králové, Dvůr Králové Městská, Elišákova 
cihelna, Dvůr Králové bývalá plynárna, Dvůr Králové obalovna) a dvě s aktuálním rizikem A2 a A3. U kontaminované plochy s nejvyšší základní prioritou A3 se 
jedná o stáčírnu živic ve Dvoře Králové nad Labem. Zde bylo v roce 2013 požádáno o odstranění stavby, včetně sanačních úprav, který byly provedeny v roce 
2016-2017. U plochy s prioritou A2 se jedná o areál Rýcholky s.r.o. v Choustníkově Hradišti. 

 
Ve Směrné části Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje (04/2004) byl uveden cíl pro vybavení obcí sběrnými dvory, a to jeden sběrný 
dvůr pro obec nad 2 000 obyvatel, standard vybavenosti max. 5 000 obyvatel/sběrný dvůr.  

V novém Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje 2016 – 2025 (11/2015) jsou uvedeny mimo jiné následující cíle.  

- V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných složek komunálních odpadů, minimálně papíru, plastů, skla a kovů. 
- Sběrná místa (objemné odpady, stavební odpady, zeleň, elektroodpady) – optimálně 2 000 obyvatel / sběrné místo, s provozní dobou optimálně 

3x/týdně. 
- Komplexní sběrné dvory pro sběr (objemné, stavební, zeleň, elektro, baterie a akumulátory, nebezpečné, dřevo, pneumatiky, oleje) a úpravu odpadů 

(objemné odpady-třídění na dřevo, kovy, plasty, zeleň, ostatní; větve, dřevo-štěpkování) s funkcí výměny funkčních předmětů (centra pro opětovné 
využití) - optimálně 10000 obyvatel / sběrný dvůr, provozní doba optimálně 5x/týdně  

- Sběrné dvory obec určí jako místo zpětného odběru a to bez nároku na úplatu pro obyvatele i obec; zveřejnění v registru míst zpětného odběru)  

- místa zpětného odběru baterií a akumulátorů (obchodní síť; sběrné dvory v obcích nad 1 500 obyvatel), ve spolupráci s kolektivními systémy určí obec 
místa zpětného odběru a to bez nároku na úplatu pro obyvatele i obec;  

- navyšovat počty a rozmístění veřejně dostupných nádob (stacionárních kontejnerů) na sběr drobného odpadního elektrického a elektronického zařízení 
(optimálně 1 nádoba / 1000 obyvatel), rozšířit sběrnou síť OEEZ i na školy, instituce, servisy, úřady, požární sbory, tělovýchovné jednoty, domovy 
důchodců apod.  

- snižování maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky  
 
 
 

http://www.sekm.cz/
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Vyváženost územních podmínek z hlediska odpadů 
Pro zhodnocení stavu v oblasti odpadů byla kritéria aktualizována a doplněna dle platného POH: 

 Přítomnost provozované skládky odpadů na území obce 
0  skládka odpadů na území obce není  

-  skládka odpadů na území obce je 

 Přítomnost SEZ/KM dle mapového podkladu CENIA (vrstva cenia_sez - Kontaminovaná místa) 
+  nepřítomnost SEZ/KM 

0  přítomnost SEZ/KM nespadající do - 

-  přítomnost SEZ/KM o kvalitativním riziku 3- střední a horší a zároveň riziku kvantitativním 3-lokální a horší 

 Vybavenost obce sběrným dvorem dle požadavku POH 
+  splněn požadavek POH či obce sběrným dvorem vybavena, ač není POH požadován 

-  nesplněn požadavek POH 

 Vybavenost obce sběrným místem dle požadavku POH 
+  splněn požadavek POH či obce sběrným místem vybavena, ač není POH požadován 

-  nesplněn požadavek POH 

 Obec má zajištěn oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů, minimálně papíru, plastů, skla a kovů. 
+ rozšířené třídění o kov, textil, bioodpad, apod. (obce do 1000 ob.) 

0  splněn minimální požadavek POH 

-  nesplněn požadavek POH (u obcí 1000 ob. a více nesplněn rozšířený požadavek) 

 

 



5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem 2020 

 

68 

 

TABULKA Č. 4 KRITÉRIA PRO JEDNOTLIVÉ OBCE - ODPADY 

Obec / Odpady 
Kritérium 

Zařazení 
1 2 3 4 5 

Bílá Třemešná   0 + + 0 0 + 
Bílé Poličany   0 + 0 0 0 + 
Borovnice   0 + 0 0 0 + 
Borovnička   0 0 0 0 0 0 
Dolní Brusnice   0 + 0 0 0 + 
Doubravice   0 + 0 0 + + 
Dubenec   0 0 + 0 0 + 
Dvůr Králové nad Labem   0 - - 0 0 - 
Horní Brusnice   0 + 0 + 0 + 
Hřibojedy   0 + 0 0 0 + 
Choustníkovo Hradiště   0 - 0 0 0 - 
Kocbeře   0 + 0 + 0 + 
Kohoutov   0 + 0 0 0 + 
Kuks   0 + 0 0 0 + 
Lanžov   0 0 0 + 0 + 
Libotov   0 + 0 0 0 + 
Litíč   0 0 0 0 0 0 
Mostek   0 + 0 0 0 + 
Nemojov   0 + 0 0 0 + 
Stanovice   0 + 0 0 0 + 
Trotina   0 + 0 0 0 + 
Třebihošť   0 0 0 0 0 0 
Velký Vřešťov   0 0 0 0 0 0 
Vilantice   0 + 0 0 0 + 
Vítězná   0 0 + 0 0 + 
Vlčkovice v Podkrkonoší   0 0 0 + 0 + 
Zábřezí-Řečice   0 + 0 0 0 + 
Zdobín   0 + 0 0 0 + 

 
Zařazení obce vzniklo dle převažující hodnoty +, 0, - u kritérií. 

Problémy řešitelné v ÚP a ZÚR 

 ÚP – zohlednit existenci SEZ/KM, zejména po dokončení Národní inventarizace starých ekologických zátěží, resp. kontaminovaných míst. Doplnění 
sběrných dvorů 
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 ZÚR – řešit území s ohledem na existenci nejzávažnějších a nejrizikovějších SEZ/KM, zejm. po dokončení Národní inventarizace starých ekologických 
zátěží, resp. kontaminovaných míst. 
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B.8.   ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Struktura půdního fondu  
Na základě úhrnných hodnot druhů pozemků vztažených ke katastrálním územím, které eviduje Český zeměměřický a katastrální úřad, a údajů „Statistické 
ročenky půdního fondu České republiky“ byla vyhodnocena struktura půdního fondu v posuzovaném území. 

 

CHARAKTERISTIKA STRUKTURY PŮDNÍHO FONDU VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (zdroj: ČSÚ, ČUZK k 31.12.2019) 
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Bílá Třemešná   600 259 28 23 82 992 60,5% 26,1% 10,6% 

Bílé Poličany 328 162 4 5 37 537 61,1% 30,2% 7,8% 

Borovnice    543 358 8 9 60 977 55,6% 36,6% 7,1% 

Borovnička   238 303 4 5 29 579 41,1% 52,3% 5,9% 

Dolní Brusnice   245 90 9 7 36 387 63,5% 23,3% 11,1% 

Doubravice  429 95 2 9 31 566 75,8% 16,8% 7,1% 

Dubenec   885 210 9 16 94 1214 72,9% 17,3% 9,1% 

Dvůr Králové nad Labem   1903 932 77 172 500 3584 53,1% 26,0% 18,8% 

Horní Brusnice   950 361 7 14 79 1410 67,4% 25,6% 6,6% 

Hřibojedy   455 59 4 7 46 571 79,7% 10,3% 9,3% 

Choustníkovo Hradiště   642 476 21 16 95 1249 51,4% 38,1% 8,9% 

Kocbeře   343 698 5 11 36 1093 31,4% 63,9% 4,3% 

Kohoutov   657 336 15 9 63 1080 60,8% 31,1% 6,7% 
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Kuks   255 183 3 7 35 483 52,9% 37,9% 8,7% 

Lanžov   556 165 23 9 40 793 70,1% 20,8% 6,2% 

Libotov   341 52 1 5 26 424 80,3% 12,2% 7,3% 

Litíč   357 59 4 6 25 452 79,1% 13,1% 6,9% 

Mostek   276 944 13 16 82 1331 20,7% 71,0% 7,4% 

Nemojov   161 589 13 8 44 814 19,8% 72,4% 6,4% 

Stanovice    178 64 6 2 21 270 65,8% 23,7% 8,5% 

Trotina   128 19 0 3 8 158 80,9% 12,0% 7,0% 

Třebihošť   711 575 4 13 66 1368 52,0% 42,0% 5,8% 

Velký Vřešťov   428 335 39 8 39 850 50,4% 39,4% 5,5% 

Vilantice   341 108 6 7 29 492 69,4% 22,0% 7,3% 

Vítězná 1265 1050 15 26 119 2475 51,1% 42,4% 5,9% 

Vlčkovice v Podkrkonoší 908 176 17 15 65 1181 76,9% 14,9% 6,8% 

Zábřezí   164 62 3 4 12 245 66,9% 25,3% 6,5% 

Zdobín   61 135 2 3 10 210 29,0% 64,3% 6,2% 

ORP Dvůr Králové 
celkem 

14 348 8 855 342 435 1 809 25 785 55,6% 34,3% 8,7% 

Královéhradecký kraj  276483 148513 7712 9247 33954 475908 58,1% 31,2% 9,1% 

Česká republika 4202112 2675670 166754 132867 709600 7887003 53,3% 33,9% 10,7% 
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Zemědělský význam území 
Rozsah zemědělské půdy a její podíl z celkové výměry lze použít jako kritérium pro posouzení zemědělského významu území. Průměrný podíl zemědělské 
půdy z celkové výměry ORP (55,6%) se příliš neodchyluje od průměrných hodnot královéhradeckého kraje (58,1 %) a ČR (53,3 %).  

Více než 500 ha zemědělské půdy je v obcích Bílá Třemešná (600 ha – 60,5%), Borovnice (543 ha – 55,6 %), Dubenec (885 ha – 72,9 %), Dvůr Králové 
(1903 ha – 53,1 %), Horní Brusnice (950 ha – 67,4 %), Choustníkovo Hradiště (642 ha – 51,4 %), Kohoutov (657 ha – 60,8%), Lanžov (556 ha – 70,1%), 
Třebihošť (711 ha – 52,0%), Vítězná (1265 ha – 51,1 %) a Vlčkovice v Podkrkonoší (908 ha – 76,9 %). 

Více než 75 % z celkové výměry tvoří zemědělská půda v obcích Doubravice (429 ha – 75,8 %), Hřibojedy (455 ha – 79,7%),  Libotov (341 ha – 80,3 %), Litíč 
(357 ha – 79,1 %), Trotina (128 ha – 80,9 %), Vlčkovice v Podkrkonoší (908 ha – 76,9%). Naopak výrazně nízký rozsah a podíl zemědělské půdy pod 30 % mají 
obce Nemojov (161 ha – 19,8 %), Mostek (276 ha – 20,7 %), Zdobín (61 ha – 29,0 %). 

Míra urbanizace území 
Podíl zastavěných ploch a nádvoří představuje rámcové dílčí kritérium míry urbanizace území. Ani tato průměrná hodnota za ORP (8,7 %) se výrazněji neliší 
od krajského průměru (9,1 %). O celá 2 % je tato hodnota nižší oproti celorepublikovému průměru (10,7 %).  

Ten je podobný, nebo překročen v následujících obcích: Bílá Třemešná (10,6%), Dolní Brusnice (11,1%), Dvůr Králové (18,8 %). Naopak výrazně nízké hodnoty 
(poloviční a nižší hodnota než je u ORP) je v obci Kocbeře (4,3 %). 

 

 

 

 

Zemědělský půdní fond 
V posuzovaném území se eviduje 14 348 ha zemědělské půdy, což představuje 55,6 % jeho výměry. Podíl orné půdy z výměry zemědělské půdy vyjadřuje 
rámcovou míru intenzity jejího využití. Průměrná hodnota za ORP (64,2 %) nedosahuje ani průměru ČR (70,0 %). Podíl trvalých travních porostů v ORP 
(27,5 %) koresponduje s průměrnými hodnotami kraje (26,5 %) a ČR (24,2 %). Údaje za jednotlivé obce uvádí následující tabulka. 
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CHARAKTERISTIKA STRUKTURY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP DVŮR KRÁLOVÉ NAD  LABEM (zdroj: ČSÚ, ČUZK k 31.12.2019) 
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Bílá Třemešná   424 53 15 108 600 70,6% 18,0% 

Bílé Poličany 229 15 0 84 328 69,8% 25,5% 

Borovnice    301 13 2 227 543 55,4% 41,8% 

Borovnička   95 14 1 129 238 39,7% 54,1% 

Dolní Brusnice   120 17 0 109 245 48,7% 44,4% 

Doubravice    349 32 2 47 429 81,4% 10,8% 

Dubenec   714 49 0 122 885 80,7% 13,7% 

Dvůr Králové nad Labem   1033 270 54 545 1903 54,3% 28,7% 

Horní Brusnice   442 27 1 480 950 46,5% 50,5% 

Hřibojedy   365 33 0 57 455 80,2% 12,6% 

Choustníkovo Hradiště   450 38 114 40 642 70,1% 6,3% 

Kocbeře   285 22 0 36 343 83,0% 10,6% 

Kohoutov   353 26 0 277 657 53,8% 42,2% 

Kuks   189 22 0 44 255 74,0% 17,2% 

Lanžov   330 31 1 195 556 59,3% 35,0% 

Libotov   294 11 0 36 341 86,2% 10,5% 

Litíč   260 16 5 76 357 72,8% 21,1% 

Mostek   34 42 0 200 276 12,4% 72,5% 

Nemojov   41 39 0 80 161 25,5% 49,9% 

Stanovice    140 5 0 34 178 78,5% 18,9% 
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Trotina   102 10 0 16 128 79,5% 12,8% 

Třebihošť   323 38 0 349 711 45,5% 49,1% 

Velký Vřešťov   285 13 0 130 428 66,5% 30,4% 

Vilantice   264 17 2 58 341 77,4% 17,1% 

Vítězná 838 95 1 331 1265 66,3% 26,2% 

Vlčkovice v Podkrkonoší 773 23 0 113 908 85,1% 12,4% 

Zábřezí - Řečice 139 11 0 14 164 85,2% 8,3% 

Zdobín   41 6 0 13 61 67,9% 21,6% 

ORP Dvůr Králové celkem 9 213 988 198 3 950 14 348 64,2% 27,5% 

Královéhradecký kraj  186894 12080 4 122 73385 276483 67,6% 26,5% 

Česká republika 2 940927 169286 44376 1 017555 4202112 70,0% 24,2% 

 

Charakteristika přírodních podmínek z hlediska zemědělství 
V závislosti na geomorfologii terénu, geologických vlastnostech substrátů půd, na vlastním půdním pokryvu a částečně klimatických poměrech je možno 
zájmové území z hlediska zemědělství rozdělit do tří (respektive až čtyř) menších částí. 

Pro zemědělství je nejpříznivější široké údolí kolem toku Labe, táhnoucí se od Kuksu (nebo spíše od dolní části k. ú. Vlčkovice) směrem proti toku řeky 
k severozápadu až téměř k přehradě u Mostku. Tato část je tvořena většinou luvickými hnědozeměmi a jim příbuznými půdami na sprašových hlínách. Půdy 
jsou hluboké, bezskeletovité, výborně vododržné, slabě kyselé a umožňují v relativně příznivých klimatických podmínkách (průměrná roční teplota 7-8oC, 
průměrné srážky 550-650 mm) nejlepší provozování zemědělské výroby. Někdy dochází při povodních k zaplavování aluvionu kolem Labe. Tato část 
umožňuje kvalitní obilnářství i lokální sadařství (Choustníkovo Hradiště). 
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Severně od této části se terén pozvolna zdvíhá většinou jižně exponovanými mírnými svahy k. ú. Kohoutov, Kocbeře a Záboří až do nadmořské výšky kolem 
530-540 m u Kocléřova. K této části je možno přiřadit i nejzápadnější část zájmového území v okolí Borovnice, Borovničky a Debrného na pravé straně Labe. 
Od střední údolní části je tato část oddělena rozsáhlejším lesním komplexem Království. Podstatné je, že zemědělství v této části je kromě drsnějšího 
podhorského klimatu (nižší teploty – roční průměr 6-7oC, vyšší srážky – ročně 650-750 mm) závislé na zrnitostně lehčích (písčitohlinitých) půdách na 
křemitém pískovci (Kocbeře) nebo na permokarbonském siltovci a pískovci, často s menší hloubkou půdních profilů, kyselých a lokálně skeletovitých, 
propustných, chudých, kambizemního typu. Zemědělská výroba (převážně obiloviny) je na hranici rentability. 

Jižní a jihozápadní část ORP Dvůr Králové je od širokého labského údolí oddělena výrazným (nápadným zejména ze severní, „Dvorské“ strany) zalesněným 
Hořickým hřbetem, tvořeným tvrdým křemenným pískovcem. Většinou jižně exponované svahy zemědělských půd jsou mírnější. Zde je také nejvyšší vrchol 
celého ORP Dvůr Králové – Zvičina, 585 m n. m. V jižním cípu této části (k. ú. Dubenec, Vilantice, Litíč) jsou podmínky pro zemědělství podobné jako 
v plochém údolí Labe: půdy jsou hlinité, hluboké, bezštěrkovité, dobře vododržné, hnědozemního až luvizemního typu. Rovněž klimatické poměry jsou 
podobné: roční srážky 550-650 mm, průměrná roční teplota 7-8oC. 

V katastrech obcí Vřešťov, Sedlec a Bílé Poličany se však vyskytují ve stejných klimatických podmínkách i těžké, málo propustné, chladné a obtížně 
zpracovatelné půdy na karbonátových slínech. 

Kvalita zemědělské půdy 
Zemědělská půda je klasifikována prostřednictvím bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ). BPEJ vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní 
půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení. Příslušnost zemědělské půdy ke 
konkrétní BPEJ znamená příslušnost k jedné z pěti tříd ochrany ZPF. Třída ochrany I. zahrnuje bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických 
regionech, třída ochrany V. půdy s velmi nízkou produkční schopností, většinou pro zemědělské účely postradatelné. Pro půdy zařazené do I. a II. třídy 
ochrany je Metodickým pokynem definován vysoký stupeň ochrany. 

Oblastně nejcennější, nadprůměrně hodnotné půdy, chráněné podle zvláštního předpisu – v I. a II. třídě ochrany – jsou střípkovitě přítomny ve většině k. ú. 
(viz. tabulka), ve významné míře jsou zastoupeny jen v půdním fondu střední, jihovýchodní a jižní části ORP. Jde zpravidla o půdy nepřevlhčených poloh 
v říční nivě Labe a o nezamokřené, nestinné polohy mírných svahů s půdami hlubokými, bez skeletu, či jen mírně skeletovitými. 
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KVALITA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP DVŮR KRÁLOVÉ  

katastrální území 
procentuální podíl tříd ochrany ZPF dle k.ú. zemědělská půda 

I. TO II. TO I.+II. TO III. TO IV. TO V. TO ha % 

Bílá Třemešná 26,9% 41,8% 68,7% 11,3% 18,1% 1,9% 326 53,50% 

Bílé Poličany 14,4% 47,8% 62,2% 12,7% 11,9% 13,2% 330 61,30% 

Borovnice u Staré Paky 26,4% 10,5% 36,9% 8,3% 27,5% 27,3% 552 57,40% 

Borovnička 20,9% 0,2% 21,1% 10,0% 20,8% 48,0% 245 42,70% 

Debrné u Mostku 4,9% 6,8% 11,7% 0,0% 46,6% 41,7% 73 28,80% 

Dolní Brusnice 15,3% 32,5% 47,8% 30,9% 6,3% 15,1% 245 66,20% 

Dolní Nemojov 0,0% 8,9% 8,9% 0,0% 69,9% 21,3% 78 45,40% 

Dolní Vlčkovice 46,8% 23,6% 70,4% 12,8% 9,2% 7,6% 500 72,80% 

Doubravice u Dvora Králové 12,9% 23,0% 35,9% 8,6% 0,7% 54,8% 349 76,00% 

Dubenec 55,2% 29,9% 85,1% 4,5% 3,2% 7,3% 912 75,30% 

Dvůr Králové nad Labem 37,8% 33,2% 71,1% 14,1% 1,9% 12,9% 861 51,90% 

Horní Brusnice 19,0% 18,2% 37,2% 14,1% 19,8% 28,9% 951 67,60% 

Horní Dehtov 53,3% 13,1% 66,4% 1,4% 20,1% 12,2% 195 34,70% 

Horní Nemojov 0,0% 99,8% 99,8% 0,0% 0,2% 0,0% 20 20,10% 

Horní Vlčkovice 47,4% 24,3% 71,7% 15,6% 6,1% 6,6% 405 84,10% 

Hřibojedy 68,8% 26,9% 95,7% 2,2% 0,0% 2,2% 321 78,90% 

Huntířov 13,7% 55,8% 69,6% 13,6% 0,6% 16,2% 362 73,70% 

Hvězda 55,7% 28,8% 84,4% 1,7% 6,0% 7,9% 149 91,40% 

Choustníkovo Hradiště 44,1% 24,4% 68,6% 12,2% 7,7% 11,5% 652 52,20% 

Kašov 33,7% 33,6% 67,3% 18,0% 5,2% 9,5% 190 49,10% 

Kladruby u Kohoutova 4,8% 26,7% 31,5% 36,2% 10,8% 21,5% 239 70,80% 

Kocbeře 16,0% 52,6% 68,6% 9,4% 11,2% 10,7% 342 31,30% 

Kocléřov 42,0% 17,7% 59,7% 8,6% 24,4% 7,3% 532 42,20% 

Kohoutov 23,1% 28,0% 51,1% 34,1% 5,3% 9,5% 444 60,10% 

Komárov u Dvora Králové 25,6% 66,6% 92,2% 3,4% 0,0% 4,4% 76 85,10% 
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katastrální území 
procentuální podíl tříd ochrany ZPF dle k.ú. zemědělská půda 

I. TO II. TO I.+II. TO III. TO IV. TO V. TO ha % 

Kuks 63,3% 4,7% 68,0% 18,0% 1,0% 13,0% 65 69,30% 

Lanžov 14,8% 3,5% 18,3% 41,6% 31,5% 8,6% 374 66,50% 

Libotov 46,1% 36,3% 82,4% 4,8% 1,1% 11,6% 347 81,80% 

Lipnice u Dvora Králové 50,7% 27,2% 77,9% 20,1% 0,3% 1,8% 174 41,90% 

Litíč 68,0% 29,3% 97,4% 2,0% 0,1% 0,5% 357 81,20% 

Mostek 2,8% 1,7% 4,5% 57,2% 0,1% 38,2% 96 16,20% 

Nové Lesy 52,9% 23,7% 76,6% 13,4% 0,1% 9,8% 277 72,80% 

Nový Nemojov 0,0% 0,1% 0,1% 66,4% 0,7% 32,8% 13 3,60% 

Sedlec u Lanžova 15,6% 6,0% 21,6% 34,9% 39,6% 3,9% 183 79,50% 

Souvrať 0,0% 8,5% 8,5% 34,4% 9,8% 47,4% 110 22,60% 

Stanovice u Kuksu 39,1% 13,0% 52,1% 10,0% 26,5% 11,3% 178 65,60% 

Starobucké Debrné 0,0% 94,0% 94,0% 0,0% 0,0% 6,0% 51 29,60% 

Sylvárov 0,0% 50,6% 50,6% 22,5% 19,2% 7,7% 86 38,80% 

Trotina 12,6% 19,0% 31,5% 35,4% 2,1% 31,0% 131 82,70% 

Třebihošť 28,0% 13,2% 41,1% 6,0% 13,2% 39,6% 378 71,40% 

Velký Vřešťov 26,1% 20,3% 46,4% 26,7% 18,4% 8,4% 430 52,10% 

Verdek 41,0% 12,6% 53,6% 30,7% 7,6% 8,1% 191 41,00% 

Vilantice 69,0% 17,3% 86,3% 10,4% 0,7% 2,5% 351 71,30% 

Záboří u Dvora Králové 53,8% 11,4% 65,2% 5,6% 19,3% 9,9% 309 49,00% 

Zábřezí 14,6% 7,8% 22,4% 15,8% 23,5% 38,3% 163 66,70% 

Zálesí u Dvora Králové 42,6% 0,1% 42,7% 0,0% 0,0% 57,3% 81 78,70% 

Zboží u Dvora Králové 36,6% 34,8% 71,4% 16,0% 5,6% 7,0% 244 74,80% 

Zdobín 7,4% 30,3% 37,7% 21,5% 29,7% 11,0% 61 29,20% 

Zvičina 1,4% 1,1% 2,5% 18,0% 0,0% 79,5% 150 55,00% 

Žirecká Podstráň 4,9% 51,7% 56,6% 19,3% 11,5% 12,6% 144 79,30% 

Žireč Městys 80,3% 9,8% 90,1% 8,7% 0,0% 1,2% 109 77,40% 

Žireč Ves 11,8% 51,1% 62,9% 31,8% 4,0% 1,2% 120 75,10% 



5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem 2020 

 

78 

 

 

Z tabulkového přehledu vyplývá, že výrazná část území má vysokou kvalitu zemědělské půdy. Dále uvedená katastrální území mají nadprůměrně kvalitní 
zemědělskou půdu. Více než 70 % z ní je zařazeno do součtu I. a II. třídy ochrany. Jedná se o k. ú. Dolní Vlčkovice (70,4 %), Dubenec (85,1 %), Dvůr Králové 
(71,1 %), Horní Nemojov (99,8 %), Horní Vlčkovice (71,7 %), Hřibojedy (95,7 %), Hvězda (84,4 %), Komárov (92,2 %), Libotov (82,4 %), Lipnice (77,9 %), Litíč 
(97,4 %), Nové Lesy (76,6 %), Starobucké Debrné (94,0 %), Vilantice (86,3 %), Zboží u Dvora Králové (71,4 %), Žírec Městys (90,1 %). Lze odůvodněně 
předpokládat, že případné změny ve využití ploch v těchto k. ú. se dostanou do střetu s principy ochrany ZPF. 

Změny v zemědělském půdním fondu od roku 2009 

Při porovnání ÚHDP z roku 2009, 2011 a z roku 2013 a 2015 je možné vypozorovat trendy vývoje ZPF na území ORP. V roce 2011 bylo oproti roku 2009 na 
území ORP Dvůr Králové nad Labem přibližně o 24 ha orné půdy méně, ubyly také ovocné sady (cca 5 ha) a trvalý travní porost (5ha), naopak přibylo cca 2 ha 
zahrad. V roce 2013 to bylo oproti roku 2011 úbytek orné půdy o dalších cca 16 ha a trvalých travních porostů o 4 ha. V roce 2015 činí úbytek orné půdy 
dokonce 124 ha, zahrady klesly o 2 ha, ovocné sady stagnují a trvalého travního porostu naopak přibylo o 63 ha. Celková výměra ZPF se tady během osmi let 
snížila o 134 ha. Důvody, které vedly k uvedeným změnám, nejsou evidovány (například zda zemědělská půda ubyla zvětšením ostatních ploch, zalesněním či 
úpravou katastrálních hranicí).  

Potenciální ohroženost Ohroženost půdního fondu vodní a větrnou erozí 
zemědělské půdy větrnou erozí 
Stanovení potenciální ohroženosti zemědělské půdy větrnou erozí je otázka stejně aktuální, jako je to u eroze vodní. Při současném trendu hospodaření lze 
předpokládat, že do budoucna bude nebezpečí větrné eroze vzrůstat. Rozloha ploch ohrožených větrnou erozí se stále zvětšuje a to mimo jiné antropickou 
činností a neúdržbou současných liniových prvků v krajině. 

Metoda stanovení podle Janečka a kol. (2012) použitá ve VÚMOP, v. v. i. vychází z pedologické databáze ústavu. Výchozími podklady jsou BPEJ. Byly využity 
údaje o klimatických regionech a údaje o hlavních půdních jednotkách. Klimatický region je charakterizován sumou denních teplot nad 10 °C, průměrnou 
vláhovou jistotou za vegetační období, pravděpodobností výskytu suchých vegetačních období, průměrnými ročními teplotami a ročním úhrnem srážek. 
Hlavní půdní jednotka je určena zejména genetickým půdním typem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, skeletovitostí a stupněm hydromorfismu. 

Klimatické regiony a HPJ byly odstupňovány podle náchylnosti k větrné erozi (Janeček, 2000) a byl jim přiřazen faktor náchylnosti, kde nejnižší číslo znamená 
nejmenší náchylnost k větrné erozi. U klimatických regionů bylo počítáno pouze s prvními pěti (kód regionu 0 - 4). Území zasahující do ostatních klimatických 
regionů byla posuzována jako nenáchylná. Ovšem pouze z hlediska klimatického regionu, ne z hlediska půdních poměrů, které byly zohledněny ve všech 
regionech ČR. Výsledné hodnocení potenciální erozní ohroženosti je vyjádřeno součinem jednotlivých faktorů (faktor klimatického regionu a faktor hlavní 
půdní jednotky). 

U HPJ 76-78 a částí půdních bloků, které nejsou bonitovány, potenciální ohroženost půdy větrnou erozí hodnocena nebyla. 
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Určení těžkých půd náchylných ke vzniku větrné eroze vychází z kódu BPEJ a bylo stanoveno na základě rozpadu neerodovatelných částic vlivem změn 
teplotních a vlhkostních charakteristik u vybraných HPJ. Na rozdíl od Janečka a kol. (2012), který stanovuje ohroženost větrnou erozí ve vegetačním období 
(březen – listopad), Podhrázská a kol. (2012) stanovuje ohroženost pouze mimo vegetační období (prosinec – únor). V zimním období dochází vlivem nízkých 
teplot k výraznému rozpadu půdních agregátů, které jsou pak náchylné k odnosu větrem. Za erozně ohrožené půdy se považují HPJ 6, 7, 20, v klimatických 
regionech 0-4. Z důvodů použití rozdílného postupu těžkých půd ohrožených větrnou erozí nemohla být provedena kategorizace jejich ohroženosti, jako 
tomu bylo u půd lehkých. Rozlišují se pouze dvě kategorie a to ohrožené a neohrožené půdy. 

Spojením obou přístupů byla vytvořena vrstva Celková potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí. Základem hodnocení je šestibodová 
stupnice potenciální ohroženosti podle Janečka a kol. (2012). Těžké půdy byly do této stupnice zařazeny do kategorie 4 – půdy ohrožené. Vrstvy byly 
sloučeny způsobem zachování nejvyššího stupně ohroženosti. Tzn. že těžké půdy, které byly podle první metody zařazeny do kategorií 1 – 3, byly po sloučení 
přeřazeny do kategorie 4. 

Výsledné hodnocení potenciální erozní ohroženosti je vyjádřeno v šesti kategoriích ohroženosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kategorie koeficient ohroženosti stupeň ohroženosti 

1 <= 4 bez ohrožení 

2 4,1 - 7,0 půdy náchylné 

3 7,1 - 11,0 půdy mírně ohrožené 

4 11,1 - 17,0 půdy ohrožené 

5 17,1 - 23,0 půdy silně ohrožené 

6 >23,0 půdy nejohroženější 
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Mapa celkové potenciální ohroženosti větrnou erozí (zdroj statistiky VÚMOP v. v. i.) 
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Výpočet potenciálního ohrožení ZPF větrnou erozí 
na jednotlivých katastrech signalizuje, že ORP Dvůr 
Králové nad Labem je prakticky mimo ohrožení. 
Většina katastrálních území spadá do kategorie půd 
náchylných či bez ohrožení. Pouze v k. ú. 
Doubravice a Zábřezí se nacházejí půdy mírně 
ohrožené. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erozní ohroženost půd ČR (zdroj: SOWAC GIS, 
VÚMOP, v. v. i., 2020) 

Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí 
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Stupně erozního ohrožení vycházející ze tříd erozního ohrožení zohledňují i přípustnou průměrnou roční ztrátu půdy Gp. Stupně tak kategorizují území podle 
x-násobku překročení hodnot přípustného erozního smyvu. Návrh vymezení stupňů erozního ohrožení vychází z kategorizace podle Dýrové (VÚT Brno 1988). 
Původní vymezení stupňů bylo upraveno podle požadované přípustné průměrné roční ztráty půdy Gp (Gp=10 t.ha-1.rok-1 pro hluboké půdy, Gp=10 t.ha-
1.rok-1 pro středně hluboké půdy a Gp=1 t.ha-1.rok-1 pro mělké půdy). Kategorizace stupňů erozního ohrožení půd na základě x-násobků překročení hodnot 
přípustného erozního smyvu v roce. 
 
 
 

Kategorie  Překročení Gp (v násobku) Kategorie stupňů erozního ohrožení 

1 G ≤ 1x Gp eroze žádná až nepatrná 

2 G > 1x ≤ 2x Gp střední eroze 

3 G > 2x ≤ 3x Gp silná eroze 

4 G > 3x Gp velmi silná eroze 
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Stupně erozního ohrožení ztrátou půdy (zdroj: SOWAC GIS, VÚMOP, v. v. i., 2020) 

 
 
 

Z hlediska ohrožení je území ORP Dvůr 
Králové nad Labem velmi rozmanité. Dle 
aktuálních dat se jeví problematická území 
se silnými a velmi silnými erozními projevy 
zejména v katastrálních územích Borovnice, 
Borovnička, Horní Brusnice, Zvičina, Dolní 
Brusnice, Bílá Třemešná, Nové Lesy, 
Verdek, Dvůr Králové nad Labem, Zboží u 
Dvora Králové, Choustníkovo Hradiště, 
Dolní a Horní Vlčkovice, Kladruby u 
Kohoutova, Kohoutov, Kocbeře, Trotina, 
Bílé Poličany, Doubravice, Libotov, 
Hřibojedy, Hvězda, Dubenec, Vilantice, 
Velký Vřešťov, Litič, Kašov a Kuks. Na 
zbytku území převažuje stupeň ohrožení 
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nepatrný až střední. Dle porovnání původních dat s novými lze sledovat zhoršení stavu zejména v jižní části ORP Dvůr Králové nad Labem. Výrazné zlepšení je 
v katastrálním území Dolní Nemojov, které je téměř celé pokryto lesem, a proto je tato změna přisuzována spíše chybné interpretaci či vyhodnocení 
původních dat.  

 

Řešením vedoucím ke zlepšení stavu je navrhování a realizace adaptačních opatření pomocí nástrojů územního plánování a především provedením 
komplexních pozemkových úprav. 

 

 
B.9.   OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 
 

Občanská infrastruktura 
Občanská infrastruktura je v důsledku existence jednoznačného centra maximálně soustředěna do města Dvůr Králové nad Labem. V řadě oblastí funguje 
město pro širší území, než je administrativně vymezeno obvodem ORP. To je případ školství (střední a speciální školy), zdravotnictví (nemocnice, poliklinika), 
kultury (muzeum, kino, divadlo), obchodní vybavenosti (několik hyper a supermarketů) a služeb (široké spektrum). Zvláštním případem vybavenosti 
s výrazným regionálním přesahem je Východočeská ZOO.  

Z ostatních sídel je vybavenost na poněkud vyšší úrovni v Bílé Třemešné, Mostku, příp. Dubenci (podrobněji viz karty obcí). 

 

Tabulka občanské vybavenosti zastoupené v jednotlivých obcích 

 školství Správa, pošta zdravotnictví kultura Sportovní vybavení Obchodní a stravovací zařízení 

Bílá Třemešná - MŠ 
- ZŠ 

- Pošta 
- Požární zbrojnice 
- Obřadní síň 
- archiv 

- Zubní ordinace 
- Praktický lékař 
- Dětský lékař 
- gynekolog 

- Knihobudka 
- Pamětní síň (místo pobytu J. 

A. Komenského) 
- knihovna 

- Fotbalové hřiště 
- Dětské hřiště 
- Sportovní areál u školy 
- Tělocvična při ZŠ 
- střelnice 

- Potraviny 
- Obchody se spotřebním 

zbožím 
- Restaurace 
- Pekárna a cukrárna 

Bílé Poličany  - Pošta 
- Požární zbrojnice 

 - Zámek 
- knihovna 

- Dětské hřiště 
- Hřiště na malou kopanou 

- Zámecká restaurace 
- Restaurace pod vinicí 
- Prodejna smíšeného zboží 

Borovnice  - MŠ - Pošta   - Volejbalové hřiště - Restaurace a penzion 
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- Fotbalové hřiště 

- Dráha na snowtubing 

- Hostinec 

- prodejna 

Borovnička    - Kulturní dům - Sportovní a rekreační areál - Prodejna a občerstvení 

- Benzinka 

Dolní Brusnice    - Společenský sál - Tělocvična TJ 

- Areál lázní Pod Zvičinou 

- Prodejna 

- Hotel Pod Zvičinou 

Doubravice  - Pošta 

- Požární zbrojnice 

- Praktický lékař - Knihovna - Sportovní areál (malá kopaná, 
koupaliště) 

- Hostinec 

Dubenec - MŠ 

- Úplná ZŠ 

- Školící 
středisko 

- Pošta 

- Požární zbrojnice 

- Zdravotní 
středisko 

- Knihovna 

- Pěstitelské centrum 

- Hřiště 

- sportovní zóna (dětské hřiště, 
tenis) 

- smíšené zboží 

- prodejna COOP 

- restaurace 

- kadeřnictví 

- Penzion na faře 

Dvůr Králové 
nad Labem 

- MŠ (3 sub. – 
9 prac.) 

- ZŠ (4x) 

- SŠ (2x) 

- Oční škola 

- Spec. Škola 

- ZUŠ 

- Pošta 

- Bankovní instituce 

- Pojišťovací instituce 

- Policie ČR 

- Městská policie 

- Úřad práce 

- Finanční úřad 

- Nemocnice 

- Zdravotní 
střediska 

- Zubní ordinace 

- Praktičtí lékaři 

- Lékárny 

- Chirurgická 
ambulance 

- Knihovna 

- Muzeum 

- ZOO a safari 

- Galerie 

- Kostel 

- Divadlo 

- Kino 

- DDM 

- Fotbalové hřiště 

- Hokejová hala 

- Kuželna 

- Tělocvičny 

- Softbalové hřiště 

- Tenisové kurty 

- Dětská hřiště 

- Atletický stadion 

- Loděnice 

- Letiště 

- Jezdectví 

- Dopravní hřiště 

- Restaurace a hotely 

- jídelny 

- Stánky s občerstvením 

- Prodejny potravin 

- Super a hyper markety 

- Prodejny spotřebního zboží 

- Prodejny textilní 
Atd. 

Horní Brusnice - MŠ - Pošta 

- Požární zbrojnice 

 - Kulturní dům (sál) 

- Kostel sv. Mikuláše - 
koncerty 

- Naučná stezka 

- Hřiště pro malou kopanou 

- Volejbalové hřiště 

- Prodejna 

- restaurace 

Hřibojedy  - Pošta 

- Požární zbrojnice 

 - Betlém - Hřiště na malou kopanou 

- Dětské hřiště 

 

Choustníkovo 
Hradiště 

- MŠ - Pošta 

- Požární zbrojnice 

- Zdravotní 
středisko 

- Knihovna 

- Zkušebna 

- Dětské hřiště 

- Fotbalové hřiště 

- Koloniál 

- Prodejna Aut 
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- Kulturní sál - Hřiště na tenis, nohejbal - motorest 

- hospůdka U dvou borovic 

Kocbeře - MŠ 

- ZŠ (1-5) 

- Pošta - Praktický lékař - Knihovna - Fotbalové hřiště 

- Mutifunkční hřiště 

- Hřiště na malou kopanou 

- Hospůdka Dřevěnka 

- Smíšené zboží  

- Prodejna TZB 

Kohoutov  - Požární zbrojnice - Praktický lékař - Prodejní galerie keramiky – 
ker. dílna 

- Knihovna 

- Fotbalové hřiště - Smíšené zboží 

Kuks  - Pošta 

- Požární zbrojnice 

 - Památková rezervace Kuks, 
Betlém 

- Muzeum veteránů 

- Fotbalové hřiště 

- Hřiště na volejbal 

- Dětské hřiště 

- Občerstvení  

- Restaurace Baroque 

- Benzinka 

- Prodejna smíšeného zboží 

Lanžov - MŠ - Požární zbrojnice   - Areál koupaliště s hřištěm, 
kurtem, plážovým volejbalem, 
tanečním parketem 

- Prodejna  

- Hospůdka 

- Pěstitelská palírna 

Libotov - MŠ - Požární zbrojnice   - Fotbalové hřiště 

- Dětské hřiště 

- Multifunkční hřiště 

- Občerstvení u fotbalového 
hřiště 

Litíč     - Sportovní hřiště 

- Venkovní stůl na ST 

 

Mostek - MŠ 

- ZŠ 

- Pošta 

- Stavební úřad 

- Požární zbrojnice 

- Lékárna 

- Praktický lékař 

- Zubní ordinace 

- Dětský lékař 

- gynekolog 

- klubovna spolku Českého 
svazu chovatelů drobného 
zvířectva 

- fotbalové hřiště 

- dětské hřiště 

- skate park 

- in-line dráha 

- víceúčelové hřiště 

- tenisový kurt 

- kynologický areál 

- koupaliště v autokempu 

- prodejna COOP 

- pekárna 

- smíšené zboží 

- řeznictví 

- Hostinec u Š peka 

- Restaurace Za mostem 

Nemojov - MŠ 

- ZŠ (1-5) 

- Spec. škola 

- Požární zbrojnice  - Knihovna - Dětské hřiště 

- Sportoviště 

- Park pro děti 

- Prodejna COOP 

- Restaurace 

- Prodejna smíšeného zboží 

Stanovice    - Lom sv. Klimenta 

- Křížová cesta 21. Století 

 - Restaurace v penzionu 
Šporkův mlýn 
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Trotina     - Kynologický areál 

- Travnaté dětské hřiště 

 

Třebihošť - MŠ - Požární zbrojnice - Zdravotní 
středisko 

- Knihovna 
 

- Ski areál 

- víceúčelové hřiště 

- Prodejna COOP 

- Motorest U Lípy 

- Benzínka 

- Raisova chata na Zvičině 

- Moštárna 

- Prodejna keramiky 

- Prodejna TZB 

Velký Vřešťov  - Pošta 

- Požární zbrojnice 

 - Knihovna - Sportovní hřiště 

- Sportoviště v rámci autokempu 

- Prodejna smíšeného zboží 

- Hostinec 

- Občerstvení v autokempu 

Vilantice    - Knihovna 

- Chotěborky 

- Dětské hřiště 

- Hřiště na malou kopanou 

- Hostinec U dvou lip 

- Prodejna smíšeného zboží 

Vítězná - MŠ 

- ZŠ (1-5) 

- Pošta 

- Požární zbrojnice 

- Praktický lékař 

- Dětský lékař 

- Knihovna 

- Naučný park 

- Fotbalové hřiště 

- Víceúčelové hřiště 

- Hřiště v Komárově 

- Prodejna COOP 

- Řeznictví 

- Restaurace 

- Hospůdka 

- Sportcentrum 

- hostinec 

Vlčkovice 
v Podkrkonoší 

 - Pošta 

- Požární zbrojnice 

  - Víceúčelové hřiště 

- Fotbalové hřiště 

- Dětské hřiště 

- Hostinec u kostela 

- Vinárna – pivnice 

- kovárna 

Zábřezí-Řečice     - Tenisový kurt 

- Volejbalová hřiště 

 

Zdobín  - Požární zbrojnice   - Sportovní a rekreační plocha - Restaurace U Tučků 
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B.10.   DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH DOSTUPNOSTI 
 

Dopravní infrastruktura 
Hlavní páteřní trasu ORP Dvůr Králové nad Labem tvoří jediná silnice I. třídy (I/37 Jaroměř – Trutnov), vedená z hlediska polohy vůči městu Dvůr Králové 
tangenciálně ve vzdálenosti cca 3 – 5 km východně od okraje souvislé zástavby. Jedná se přibližně o koridor budoucí dálnice D11. Základní kostru dále tvoří 
šest silnic II. třídy. Obsluha území je dále doplněna sítí silnic III. třídy, které jsou vesměs ve špatném stavu vlivem stáří povrchů. Silnice II. a III. tř. sice nejsou 
přetížené dopravou, vlivem složitých terénních poměrů mají ale mnohdy nestandardní parametry s řadou neřešitelných dopravních závad.   

Letecká doprava je v řešeném území zastoupena veřejným vnitrostátním letištěm ve Dvoře Králové nad Labem, s travnatým povrchem. Provozovatelem je 
Aeroklub Dvůr Králové n. L. 

Územím prochází pouze jediná železniční trať (v kategorii celostátních): č. 030 Jaroměř – Dvůr Králové n. L. – Stará Paka – Semily – Turnov. Trať je v celém 
úseku jednokolejná, neelektrifikovaná.  Ve Dvoře Králové n. L. je také vlečka (slouží k obsluze teplárny). 

V regionu neexistuje lodní doprava. Protékající řeka Labe má pouze rekreační potenciál. Některé úseky jsou však pro vodáky nesjízdné a vyžadují případné 
budoucí úpravy. Jedná se zejména o nesjízdné jezy ve Dvoře Králové nad Labem a horší dostupnost břehů pro nástup a výstup v atraktivních lokalitách 
(přehrada Les království). 

Technická infrastruktura 
Technická infrastruktura je v území zastoupena zásobováním energiemi (teplo, elektřina, plyn), obsluhou telekomunikačních sítí a rozvodem vodovodních a 
kanalizačních sítí.  

Centrálním zdrojem tepla (CZT) v řešeném území je městská teplárna TDK, která zajišťuje výrobu a rozvod páry, za současné výroby elektrické energie 
kogeneračním způsobem. Teplo je dodáváno přímo a dále přes výměníkové stanice jako teplo pro vytápění a přípravu TUV.  Přibližně 87 % tepla je dodáváno 
průmyslovým závodům, 11 % tepla je dodáváno pro obyvatelstvo, 2 % je vlastní spotřeba. V teplárně TDK byla provedena řada úprav pro ekologizaci celého 
výrobního procesu od skládky uhlí po čištění exhalací a spalování biomasy. TDK jako významný tepelný zdroj splňuje všechny požadované ekologické limity 
kladené na takovéto zdroje. 

Soustava teplovodních vedení v přibližné délce 8 km je v nadzemním provedení, přibližně 12 km je uloženo pod zemí. V roce 2011 byla provedena 
rekonstrukce rozvodů, které jsou již položeny speciálně izolovaným potrubím přímo v zemi. Na rozvody je napojeno víc než 100 odběrných míst. 

Základním výrobním blokem TDK je kotel na společné spalování uhlí a biomasy. Maximální dosažitelný výkon TDK je v teple 115,8 MWt a v elektrické energii 
18,3 MWe. V roce 2011 vyrobila TDK z biomasy 18 630 MWh energie. 
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Zásobování elektrickou energií. Do řešeného území vstupují koridory vrchního kmenového vedení 110 kV a 35 kV napojující rozvodnu Lipnice na rozvodny 

mimo ORP. Z nich odbočují trasy vrchního vedení distribuční sítě VN 35 kV. Napájecí kmenová vedení 35 kV jsou napojená na rozvodny Poříčí - Trutnov 

(vedení VN 314, VN 315), Novou Paku (VN 381), Hořice (VN 382), Jaroměř (VN 383) a Všestary (VN 370, VN 371).  

Potřeba elektrické energie je částečně kryta i ze zdrojů ležících v řešeném území. Vedlejším zdrojem situovaným přímo v oblasti je vodní elektrárna  VE Les 

Království o výkonu 2 x 560 kW, MAVE na jezu u TIBY (cca 200 kW) a MAVE Žírečský mlýn. V centru města je využívána k výrobě elektrické energie 

kogeneračním způsobem městská teplárna TDK o výkonu generátorů 6 MW a 12 MW.  

Zásobování plynem. Město Dvůr Králové a několik obcí v jižní části území je napojeno na VTL plynovod, který územím prochází od jihovýchodu (od 

Jaroměře), podél jihozápadního okraje Dvora Králové se stáčí na severozápad, kde opouští řešené území směrem na Hostinné. Z vedení VTL jsou odbočeny 

přípojky k jednotlivým regulačním stanicím. Podíl připojení (77 % bytů ve městě Dvůr Králové n. L.) zaostává za srovnatelnými městy. 

Telekomunikace. Řešené území je plně pokryto telekomunikačními sítěmi, a to jak kabelovými, tak vzdušnými. S přechodem na převod signálu bezdrátovou 

technologií bylo odsunuto budování lokálních přípojek sítě do pozadí. Jsou využívány spíše páteřní sítě a z páteřní sítě je signál šířen bezdrátovou technologií 

(např. internet – WIFI).  V území se také nacházejí vysílače a radioreléové paprsky (významná RR stanice páteřní sítě RS Zvičina). 

Zásobování vodou. Řešené území se nachází v místech Královédvorské synklinály, která je významným zdrojem podzemní vody. Vydatnost zdrojů ve Dvoře 
Králové n. L. a blízkém okolí je 116,5 l.s-1. Provozovatelem veřejných vodovodů je převážně VAK s. r. o. Dvůr Králové n. L., dále zbytek území pokrývají menší 
vodovodní systémy provozované obcemi, nebo organizacemi jimi zřízenými. Ostatní sídla jsou většinou zásobována pitnou vodou z vlastních studen 
odběratelů. Nově byl zbudován vodovod v obci Libotov a v Nouzově, části obce Litíč. Plánuje se vybudování vodovodu v obci Vlčkovice v Podkrkonoší. 

 

Odkanalizování. Kanalizace je v městě Dvůr Králové nad Labem (ČOV pův. v majetku Tiba a. s., poté v soukr. vlastnictví a nyní v majetku města). Na ČOV 
napojen jádrový sídelní útvar včetně postupného připojování částí Lipnice, Žirečská Podstráň. Předpokládá se napojení i dalších částí (Verdek, Podháj, Zboží), 
pro Žíreč se připravuje stavba samostatné ČOV. Na kanalizaci je připojeno cca 86 % bytového fondu města, což je pod úrovní srovnatelných měst (vliv 
odlehlých částí města bez kanalizace). V zázemí města je situace odkanalizování a čištění odpadních vod velmi špatná. Pouze několik dalších obcí má na svém 
území kanalizaci s ČOV (Kuks, Mostek, Bílá Třemešná, Nemojov a nově Borovnice a Vítězná). 
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Tabulka technické vybavenosti a dopravní dostupnosti zastoupené v jednotlivých obcích 

 Veřejný 
vodovod 

Veřejná 
kanalizace, ČOV 

Plynovod Napojení na 
sil. II.tř. 

Železniční stanice 
či zastávka 

Autobusové spojení 
do spádového sídla 

Bílá Třemešná Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

Bílé Poličany Ano Ne Ano Ano Ne Ano 

Borovnice  Ne Ano Ne Ne Ano  Ano 

Borovnička Ano Ne Ne Ne Ano Ano 
Dolní Brusnice Ano Ano* Ano Ano Ano Ano 
Doubravice Ano Ne Ano Ano Ne Ano 
Dubenec Ano Ne Ano Ne Ne Ano 
Dvůr Králové nad Labem Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Horní Brusnice Ano Ne Ano Ne Ne Ano 
Hřibojedy Ano Ne Ne Ne Ne Ano 
Choustníkovo Hradiště Ano Ano Ano Ano Ne Ano 
Kocbeře Ano Ne Ne Ano Ne Ano 
Kohoutov Ano Ne Ne Ne Ne Ano 
Kuks Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Lanžov Ano Ne Ano Ano Ne Ano 
Libotov Ano Ne Ne Ne Ne Ano 
Litíč Ano Ne Ne Ne Ne Ano 
Mostek Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
Nemojov Ano Ano Ne Ano Ne Ano 
Stanovice Ano Ne Ano Ano Ne Ne 
Trotina Ano Ne Ano Ano Ne Ano 
Třebihošť Ano Ano Ano Ano Ne Ano 
Velký Vřešťov Ano Ano Ano Ano Ne Ano 
Vilantice Ne Ne Ano Ano Ne Ano 
Vítězná Ano Ano Ne Ne Ne Ano 
Vlčkovice v Podkrkonoší Ne Ne Ano Ano Ne Ano 
Zábřezí-Řečice Ano Ne Ano Ne Ne Ano 
Zdobín Ano Ne Ano Ano Ne Ano 
 

  



5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem 2020 

 

91 

 

B.11.   EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 
 

Stav a vývoj hospodářských podmínek 

V roce 2011 byla míra ekonomické aktivity v ORP Dvůr Králové nad Labem (55,4%) na poněkud nižší úrovni než kraje (57,1) a ČR (59,1 %) díky nižšímu podílu 

obyvatel v produktivním věku. Míra ekonomické aktivity v zázemí Dvora Králové byla nižší než ve městě, což odpovídá hlavně mírně starší věkové struktuře. 

Také odvětvová struktura ekonomicky aktivních obyvatel města ani zázemí v ORP neukazuje žádné významné odchylky od srovnatelných jednotek 

s výjimkou terciéru (služeb), kde je krajská hodnota ovlivněna městem Hradec Králové. 

Podíl zaměstnanosti ve městě Dvůr Králové na celém obvodu ORP se pohyboval kolem 73 %. Zřetelný byl trend úbytků počtu obsazených pracovních míst, a 

to více v zázemí města v rámci ORP. Počty samozřejmě oscilují podle momentální situace hlavních odvětví zaměstnání. Významný vliv na zaměstnanost 

v ORP má prosperující společnost JUTA a. s. . Na snížení podílu nezaměstnaných osob v následujících letech mělo i otevření provozu výrobny v nedalekých 

Kvasinách (mimo ORP), čímž se zvýšil podíl osob vyjíždějících za prací mimo ORP.  

Současný stav registrované nezaměstnanosti ve městě Dvůr Králové nad Labem byl v prosinci 2019 2,9 %. Dostupné údaje za celý obvod ORP jsou v tabulce 

nezaměstnanosti v rámci této kapitoly. 

Je možno z nich vyvodit očekávaný závěr, že úroveň registrované nezaměstnanosti v zázemí města v rámci ORP je na stejné úrovni jako ve městě Dvůr 

Králové nad Labem. 

Blízkost Hradce Králové, Jaroměře a dalších pracovních center skýtá šanci na vzájemnou kompenzaci výkyvů místních trhů práce a tlumení míry 

nezaměstnanosti ve Dvoře Králové nad Labem i jeho dojížďkovém zázemí, zejména v případě propadu ohroženého textilního průmyslu. 

Dvůr Králové nad Labem a jeho zázemí ORP je průměrně aktivní v drobné podnikatelské aktivitě. Podle údajů SLDB 2001 o zaměstnavatelích a samostatně 

činných (14,9 % ze všech ekonomicky aktivních) byl přesně na úrovni kraje (v ČR 14,4 %). Město Dvůr Králové je stejně jako okolní města nepatrně více 

aktivní (15,3 %). Srovnání ukazuje, že vyšší je např. v Hořicích, ale zejména blíže v Podkrkonoší, kde je poptávka po ubytovacích službách. 

Ve Dvoře Králové nad Labem již nedominuje zaměstnanost v textilním průmyslu (přestože hlavním velkým zaměstnavatelem je Juta), který zde má tradici od 

19. století („český Manchester“), kdy byla založena i většina výrobních areálů a fondů, pro které se v současné době hledá nové využití. Naopak vznikají nové 

pracovní příležitosti v oblasti obchodu (čokoládovna Carla spol. s r. o.). Tradiční jsou v oblasti i drobné rukodělné práce a výroba skleněných perel, dnes 

hlavně vánočních ozdob. V obvodu ORP jsou méně významně zastoupeni dodavatelé pro automobilový průmysl (narozdíl např. od Jičínska), výjimkou je 

Peter-GFK (laminátové části karosérií) v Kocbeřích, částečně Strojtex (palety, nářadí aj.), JASS (výroba jeřábů) a TMW (kabiny vysokozdvižných vozíků), kteří 
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jsou také jedinými významnými zástupci strojírenství ve Dvoře Králové. Působí zde několik středních stavebních firem. Většina průmyslových podniků je 

soustředěna do Dvora Králové, specifikem oblasti je ale stále významný počet podniků ve venkovském zázemí, většinou ve starých areálech, např. v Mostku, 

Kocbeřích, Borovnici, Bílé Třemešné a Dolní Brusnici. Průmyslové podniky celkově zaměstnávají kolem 3,5 tisíce osob.  

 

Podíl nezaměstnaných činí v královéhradeckém kraji 2,86 %. 

ČR 

 2019 2015 2013 2011 

Míra ekonomické aktivity 60,4 59,4 59,3 58,3 

Obecná míra nezaměstnanosti 2,0 5,0 7,0 6,7 

Míra zaměstnanosti 59,2 56,4 55,2 54,4 

 

KHK 

 2019 2015 2013 2011 

Míra ekonomické aktivity 59,6 58,7 58,5 57,4 

Obecná míra nezaměstnanosti 1,6 5,6 8,2 7,1 

Míra zaměstnanosti 58,6 55,4 53,7 53,3 
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Tab. Ekonomických podmínek v jednotlivých obcích ORP

  

aktualizace ÚAP ORP Dvůr Králové n. L. 2020

2019 2019 2019 2019 2015 2019 2020

obyv. 

2019

změna obyv. 

2001/2019

počet ob. 15-

64

průměrný 

věk

podíl registr. 

nezam. 12/2019

podíl registr. 

nezam. 12/2019

praovní místa v 

evidenci

dopravní 

dostupnost

silnější 

zaměstnavatelé 

(podniky)

1 Bílá Třemešná 1 353 103% 848 43,1 1,41 5,34 % 30 dobrá ano

2 Bílé Poličany 156 103% 94 45,7 2,00 16,67 % 2 zhoršená

3 Borovnice 357 81% 223 44,3 3,78 8,1 % 10 zhoršená ano

4 Borovnička 187 97% 107 44,5 6,36 9,84 % zhoršená

5 Dolní Brusnice 402 123% 265 40,3 1,55 5,11 % 2 dobrá ano

6 Doubravice 372 99% 225 45,7 2,98 8,64 % zhoršená

7 Dubenec 646 94% 443 42,8 2,75 7,74 % 21 zhoršená ano

8 Dvůr Králové nad L 15 550 95% 9 549 44,8 2,91 6,42 % 236 dobrá ano

9 Horní Brusnice 429 96% 286 44,9 3,20 8,25 % zhoršená

10 Hřibojedy 224 109% 129 41,8 1,53 5,41 % 1 zhoršená

11 Choustníkovo Hrad. 592 98% 386 44,6 2,56 9,21 % 26 dobrá ano

12 Kocbeře 521 103% 326 41,5 1,25 5,65 % 18 dobrá ano

13 Kohoutov 261 121% 158 44,2 6,29 6,1 % zhoršená

14 Kuks 270 115% 180 42,5 2,79 8,38 % 2 dobrá

15 Lanžov 186 101% 105 47,4 2,83 9,17 % zhoršená

16 Libotov 178 103% 108 44,2 2,56 7,14 % zhoršená

17 Litíč 180 165% 119 39,5 2,59 3,57 % zhoršená

18 Mostek 1 191 86% 691 46,2 3,37 7,17 % 14 dobrá ano

19 Nemojov 761 153% 471 40 2,78 8,17 % 1 dobrá

20 Stanovice
55

72% 31 48
3,13

12,5 %
zhoršená

21 Trotina 93 152% 62 38,5 5,45 15,79 % zhoršená

22 Třebihošť 448 121% 284 42,2 3,53 7,87 % zhoršená

23 Velký Vřešťov 230 114% 149 42,9 5,37 5 % zhoršená

24 Vilantice 209 112% 126 41 4,13 7,63 % zhoršená

25 Vítězná 1 470 114% 960 40,9 4,73 9,17 % 1 zhoršená ano

26 VIčkovice v Podkr. 363 94% 249 43,4 3,17 5,6 % 2 zhoršená

27 Zábřezi-Řečice 144 100% 86 44 1,19 4,26 % zhoršená

28 Zdobín 121 123% 79 43,4 3,75 6,45 % dobrá

ORP celkem 26949 99% 16 739 3% 6,86% 366

ORP bez Dvora Kr. 11399 105% 7 190 130

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

obec

data k roku  >
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B.12.   REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

Stav a vývoj rekreace 

Území ORP Dvůr Králové nad Labem má ve svém území z pohledu rekreace mnoho podob. Jižní část je rovinatější s více zemědělským charakterem, kde ve 

své rozmanitosti nabízejí jednotlivá sídla s kvalitním přírodním zázemím zejména podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku, rodinnou rekreaci a poznávání 

hodnotného kulturně historického potenciálu (venkovské kostely, kaple a drobné církevní památky, lidová architektura aj.). V krajině se uplatňuje řada 

zejména lokálních dominant (v této části území to jsou výrazné kostelní věže (např. Litíč, Dubenec, Lanžov, Velký Vřešťov, Choustníkovo Hradiště, Vlčkovice 

v Podkrkonoší). Mimořádný význam má barokní areál Kuks - Betlém (národní kulturní památka). Z dalších turistických zajímavostí je vhodné zmínit zámek 

Bílé Poličany, Velký Vřešťov (zbytky hradu, rekreační rybník s kempem), nebo osadu Chotěborky. Z tohoto hlediska jsou zvláště atraktivní památky války 

1866. 

Střední část území se vyznačuje koncentrací osídlení v kotlině podél Labe. Zahrnuje především město Dvůr Králové nad Labem a okolí s množstvím 

rekreačních cílů a turisticky významných atraktivit (Městská památková zóna, ZOO, stavební památky 19. a 20. století, zámek Žireč, přehrada Les Království, 

městské Tyršovo koupaliště, kryté dřevěné mosty přes Labe, industriální architektura, hodnotné soubory dělnických kolonií). 

Severní část má výrazně podhorský až horský charakter s větším zastoupením lesů a převážně roztroušenou zástavbou údolí a planin, využitelnou pro letní i 

zimní rekreaci. I zde je řada rozmanitých cílů vhodných pro cestovní ruch, každodenní i víkendovou rekreaci. Namátkou jsou uvedeny některé významné 

zajímavosti: Zvičina (dominantní vrch celého území, mj. s lyžařským svahem), dominantní kostely v Horní Brusnici, Kocléřově, Huntířově, Borovnici, 

Borovničce, Kohoutově, řada kamenných křížů, jiných plastik a hřbitovů s hodnotnými náhrobky, Mariánské poutní místo s křížovou cestou v lese za 

Kocléřovem, smírčí kříže, zachované vesnice s řadou roubených chalup a jiných hodnotných staveb lidové architektury (Kladruby, Kohoutov, Vyhnánov, 

Záboří, Borovnice, Borovnička, Horní a Dolní Brusnice, Zadní Mostek, Debrné), spousta dálkových panoramatických výhledů na Zvičinu, Krkonoše, Dvůr 

Králové, Kuks. 

 

Každodenní rekreace 

V přímé návaznosti na obytná území měst a obcí do této kategorie náleží sportovní areály s celým zázemím, jako např. ve Dvoře Králové n. L., dětská hřiště 

v centrech obcí, v centrech obytných celků, veřejně přístupná hřiště u základních škol, fotbalová hřiště, tenisové kurty, bazény, jezdecké základny, letní 

koupaliště, sauny. 

Ke každodenní rekreaci obyvatel je nutné zařadit plochy zahrádkářských kolonií (Dvůr Králové n. L., výjimečně i v dalších několika sídlech s bytovými domy – 

Mostek). 
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Do všech kategorií patří cykloturistika, která má na Královédvorsku dobré podmínky pro uplatnění a zejména postupně budovanou síť cyklostezek a cyklotras 

v rámci mikroregionu Podzvičinsko.  

Odlišnou podobu má každodenní rekreace v menších obcích; podle průzkumů v území je překvapivé, že v rámci revitalizací center i malých obcí se začínají 

objevovat dětská hřiště s kvalitním vybavením. Ojediněle se vyskytují v malých obcích tenisové kurty či víceúčelová hřiště (Dubenec, Zábřezí-Řečice, Libotov, 

Třebihošť), koupaliště (Velký Vřešťov, Lanžov), velké lesní plochy s možností houbaření a sběru lesních plodin. Golfové hřiště (Kašov – Nová Amerika) je 

v současné době mimo provoz. 

 

Víkendová rekreace 

V řešeném území ORP ji představuje zejména výskyt rekreačních chalup (v minimální míře rovněž chaty). Díky chalupaření byla zachována řada hodnotných 

lidových staveb, které by pro ztrátu své původní funkce nebylo možné uchovat (rozhodně ne v tak velkém počtu). Roubené podkrkonošské chalupy a další 

hodnotné lidové stavby jsou prakticky ve všech sídlech ORP.  

 

Pobytová rekreace 

Do této kategorie patří hotelová zařízení a penziony v blízkosti přírodních a kulturních hodnot, např. v Bílých Poličanech (zámek), Stanovicích, (Šporkův mlýn) 

a Kuksu, dále Hájemství, Zvičina, Kohoutov, Nemojov (ozdravovna) aj. 

  

Shrnutí 

V daném území se odráží celorepublikový trend rozvoje turistiky, cykloturistiky a zájem o poznání místních lokalit. V tomto desetiletí se také hojně rozšířily 

cyklotrasy a zařízení spojené s jejich provozem (odpočinkové místa, altánky, stojany atd.). Na Královédvorsku jsou ve velkém množství zastoupeny nemovité 

kulturní památky a turisticky zajímavé stavby a krajinné hodnoty, na které by bylo potřeba návštěvníky regionu lépe upozornit. Lze konstatovat, že je v území 

optimální zastoupení vodních ploch vhodných pro koupání (alespoň co do kvantity). Rovněž v přiměřeném rozsahu se v území nachází ubytovací zařízení pro 

individuální rekreaci (penziony, ubytování v soukromí, kemp).  Na řešeném území se nachází řada lokalit s hustou zástavbou rekreačních objektů (v naprosté 

většině rekr. chalup). Nadále platí, že se rozšiřuje podíl rekreačních objektů v menších obcích, které vznikají z původní zástavby venkovského charakteru.  

Díky svému přírodnímu a kulturně historickému potenciálu má území dostatek rezerv pro další rekreační využití, a to v nejrůznějších formách (vodáctví, trial, 

apod.). Podstatný přitom bude respekt k dochovanému dědictví a k hodnotám krajiny. Z posledního období lze za přínosný urbanisticko - krajinářský podnět 

s významným kulturním a rekreačním přesahem považovat novou křížovou cestu 21. století poblíž Braunova Betléma.   
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Tabulka turistického potenciálu 

 

nemovitá 

kult. 

památka

národni 

kulturní 

památka

městská 

(vesnická) 

památk. zóna

urbanistick

é hodnoty

hist. 

význ. 

stavba

arch. cenná 

stavba.

soubor

místo 

význ. 

události

význam. 

vyhlíd. 

bod

ubytovaci 

kapacity, 

penziony

individuál. 

pobytová 

rekreace

cyklotrasa

č. sled. jevu dle ÚAP 8 9 6 11 13 14 19 20 (3) 106

bodové kritérium počet pam.
1-ano

0-ne

1-ano

0-ne

přibl. počet 

význ. jevů
počet počet

1-ano

0-ne

1-ano

0-ne

přibl. počet 

význ. jevů

počet neobydl. 

rekr. bytů dle 

SLDS 2011

1-ano

0-ne

Bílá Třemešná 6 1 0 0 2 47 5 -2 1 1 0 70 1

Bílé Poličany 3 0 0 0 1 10 4 0 1 1 1 16 1

Borovnice 5 0 0 1 0 17 2 -1 1 1 2 31 1

Borovnička 0 0 0 2 0 9 0 -1 0 1 1 43 1

Dolní Brusnice 2 0 0 0 1 9 0 -1 1 1 2 11 1

Doubravice 6 0 0 0 4 8 3 0 1 1 0 41 1

Dubenec 5 0 0 1 2 11 1 0 1 0 1 21 1

Dvůr Králové nad Labem 62 1 1 21 8 80 10 -8 1 1 22 103 1

Horni Brusnice 10 0 0 0 0 57 2 0 0 1 1 57 1

Hřibojedy 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 0 15 1

Choustnikovo Hradiště 6 0 0 1 2 12 1 0 0 1 2 9 1

Kocbeře 8 0 0 1 0 27 2 -2 0 1 2 23 1

Kohoutov 7 0 0 1 1 14 1 0 0 1 2 13 1

Kuks 38 1 0 0 0 5 2 -1 0 0 3 37 1

Lanžov 5 0 0 0 1 23 5 -1 0 1 1 35 1

Libotov 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 1

Litíč 1 0 0 0 0 8 2 0 1 0 0 13 1

Mostek 5 0 0 2 0 17 2 -2 0 0 4 78 1

Nemojov 1 1 0 0 0 6 1 0 0 0 1 36 1

Stanovice 4 1 0 2 2 4 1 0 0 1 1 4 1

Trotina 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 16 0

Třebihošť 4 0 0 1 0 43 2 -3 0 1 1 77 1

Velký Vřešťov 6 0 0 0 0 5 2 0 0 1 1 50 1

Vilantice 3 0 1 1 0 7 0 0 0 1 0 20 1

Vítězná 4 0 0 4 1 53 4 -3 0 0 3 130 1

VIčkovice v Podkrkonoší 3 0 0 0 0 10 1 0 1 0 0 24 1

Zábřezí-Řečice 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 10 1

Zdobín 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0

CELKEM: 5 2 39 54 -25 11 17 51 1001 26

Pozn:

turistický potenciál:

REKREACE. CESTOVNÍ RUCH A OCHRANA PAMÁTEK 

15

aktualizace ÚAP ORP Dvůr Králové n. L. 2020

urb. hodnoty, historicky význ. stavba, architekt. cenná stavba, 

stavební dominanta, místo význ. události a vyhlídk. bod:

poč . poz.(+)

a neg.(-)

působících

význ. stavební 

dominanta

Údaje zaznamenány dle zpracovaných ÚAP ORP DKn/L z r. 2008, 1. aktualizace 2010, 2.aktual. 2012 a z vlastních 

průzkumů zpracovatele zaktualizovány v r. 2014 a v r. 2016
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B.13.   BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 
 

Lidstvo je po celou dobu své existence ohrožováno celou řadou nebezpečí. Od živelných katastrof, průmyslových havárií, válečných konfliktů po hrozby 

spojené s moderními technologiemi. S postupující globalizací se ohrožení společnosti zvyšuje zejména s rostoucí snahou o maximalizaci zisku bez ohledu na 

udržitelný rozvoj území. Spolu s globalizací postupuje ruku v ruce i hrozba terorizmu. Ochranu obyvatelstva je pak možné vnímat jako jeden ze základních 

pilířů systému bezpečnosti České republiky. 

 

Ochrana obyvatelstva je širokou „multiresortní“ disciplínou, kterou není možné vysvětlovat a řešit jen 

jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva (ve vazbě na Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949), ale jako 

soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany 

života, zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s platnými právními předpisy. Úkoly jednotlivých orgánů jsou nepřenositelné a jejich plnění vyplývá 

z konkrétních ustanovení právních předpisů. Jako příklad je možné uvést: 

- varování, evakuaci, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva v gesci Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), 

- zabezpečení veřejného pořádku v gesci Policie ČR, 

- ochrana života a zdraví obyvatel v gesci Ministerstva zdravotnictví a krajů, 

- zvládaní povodňových rizik v gesci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a jednotlivých povodňových orgánů, 

- zabezpečení fungování státní správy a samosprávy při mimořádné události nebo krizové situaci v gesci jednotlivých orgánů veřejné správy a další.  

 
Krizové řízení v případě globálního ohrožení probíhá na jednotlivých úrovních:  

- Krizový štáb ČR 

- krajské krizové komise  

- krizové komise obcí s rozšířenou působností  

- krizové plány jednotlivých obcí  

 

Z pohledu občanské vybavenosti související s řešením krizových situací je v rámci bezpečnosti a ochrany obyvatel v území sledována přítomnost a 

dostupnost zdravotního zařízení, policejních stanic, hygienických stanic, hasičských stanic, úkrytů. 
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V ORP Dvůr Králové nad Labem se nachází v jeho spádovém městě jedna nemocnice a jedna policejní stanice, jejíž působnost je v rámci celého ORP. Dvůr 

Králové nad Labem rovněž disponuje městskou policií, která má působnost pouze na území města.   Stanice hygienické kontroly se zde nenachází, nejbližší je 

v rámci okresu ve 20 km vzdáleném Trutnově. 

Ochrana obyvatelstva je zajištěna „principem plošného pokrytí kraje“. Pro zajištění bezpečnosti jsou v kraji umístěny jednotky požární ochrany dle 

příslušných kategorií tak, aby pokryly území kraje v souladu s danými principy.  

Rozlišují se kategorie: 

 I. – profesionální jednotky 

 II. – poloprofesionální jednotky 

 III. – dobrovolné sbory s územní působností 

 V. – dobrovolné sbory s místní působností (nejsou vybaveny cisternou)  

 

Na území ORP Dvůr Králové nad Labem se vyskytují pouze 1 jednotka požární ochrany v kategorii I. a dále jednotky požární ochrany kategorie III. a V. 

Přehledná tabulka 

 
 Policie ČR  Požární zbrojnice Zdravotní 

zařízení 
Úkryty (dle kriz. 
plánů obcí) 

Městská policie Zóna Havarijního 
plánování 

Objekt důležitý 
pro obranu státu 

Bílá Třemešná  - JPO III      

Bílé Poličany  - JPO V  - Kryt v areálu 
zámku 

   

Borovnice   - JPO V      

Borovnička  - Sdružené jednotky PO s OÚ 
Mostek 

     

Dolní Brusnice  - JPO V      

Doubravice  - bez  - Ježkův Dům 

- Hostinec u Hrdinů 

   

Dubenec  - JPO III  - ZŠ    

Dvůr Králové nad Labem Ano - JPO 1 

- JPO V Verdek 

- JPO III Žireč 

- Nemocnice 
 

 - Ano  
 

- Výron toxic. 
Plynu (čpavek) 

 

Horní Brusnice  - JPO V      

Hřibojedy  - JPO V      
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Choustníkovo Hradiště  - JPO V      

Kocbeře  - Sdružené jednotky PO s OÚ 
Hajnice 

     

Kohoutov  - Sdružené jednotky PO s OÚ 
Hajnice 

     

Kuks  - JPO III      

Lanžov  - Sdružené jednotky PO s OÚ 
Dubenec 

     

Libotov  - JPO V      

Litíč  - Sdružené jednotky PO s OÚ 
Dubenec 

     

Mostek  - JPO III      

Nemojov  - bez      

Stanovice  - Sdružené jednotky PO s OÚ 
Kuks 

     

Trotina  - Sdružené jednotky PO s OÚ 
Miletín 

     

Třebihošť  - JPO V     - MO – AHNM 

Velký Vřešťov  - JPO V      

Vilantice  - Sdružené jednotky PO s OÚ 
Dubenec 

     

Vítězná  - JPO V 
 

    - MO – AHNM 
 

Vlčkovice v Podkrkonoší  - JPO V      

Zábřezí-Řečice  - JPO V      

Zdobín  - Sdružené jednotky PO s OÚ 
Miletín 
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ZÁVĚRY URBANISTICKÝCH PRŮZKUMŮ ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ (ORP)        DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 
Ve smyslu pojetí ÚAP ve stavebním zákoně a dle metodických pokynů a standardů vydaných Královéhradeckým krajem pro zpracování územně analytických 
podkladů byly vyhotoveny pro jednotlivé obce správního obvodu ORP Dvůr Králové pasporty, které jsou přílohou na konci tohoto dokumentu.  

Pasporty obcí jsou zaměřeny na využití území (funkční plochy), občanské vybavení a hodnoty zjištěné na jejich správním území (především urbanistické a 
architektonické v sídlech). 

 

Vysvětlivky k legendě: 

U jevu č. 117 – zastavitelná plocha je použito značení  

A – plochy zemědělské (agrární) 
B – plochy bydlení 
D – plochy dopravní infrastruktury 
H – plochy smíšené nezastavitelného území (hybridní) 
I – plochy smíšené výrobní (industriální) 
L – plochy lesní 
M – plochy těžby nerostů („mining“) 
N – plochy přírodní (naturální) 
O – plochy občanského vybavení 
P – plochy veř. prostranství 
R – plochy rekreace 
S – plochy smíšené obytné 
T – plochy tech. infrastruktury 
V – plochy výroby a skladování 
W – plochy vodní a vodohospodářské 
X – plochy specifické 
Z – plochy systému sídelní zeleně 
 

Uváděný počet obyvatel je k 31. 12. 2019 
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C.   ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  
 

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ POZITIV A NEGATIV V ÚZEMÍ, VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK A POTENCIÁLŮ PILÍŘÚ 
UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (VČETNĚ VZÁJEMNÝCH VAZEB A TRENDŮ VÝVOJE) 
 
V rámci úplných aktualizací je vyhodnocen stav a vývoj dílčích tematických oblasti s cílem následně vyhodnotit míru vyváženosti pilířů na území jednotlivých 
obcí.  

Tematické okruhy: 
 
1. širší územní vztahy, 

2.  prostorové a funkční uspořádání území, 

3.  struktura osídlení, 

4.  sociodemografické podmínky a bydlení, 

5.  příroda a krajina, 

6.  vodní režim a horninové prostředí, 

7.  kvalita životního prostředí, 

8.  zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

9.  občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství, 

10.  dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, 

11.  ekonomické a hospodářské podmínky, 

12.  rekreace a cestovní ruch, 

13.  bezpečnost a ochrana obyvatel 

 
Přiřazení témat k jednotlivým pilířům:  
  

 Podmínky pro příznivé životní prostředí = pilíř environmentální (přírodní) 

 Podmínky pro hospodářský rozvoj = pilíř ekonomický 

 Podmínky pro soudržnost obyvatel území = pilíř sociální 

 Podmínky společné pro hospodářský rozvoj i soudržnost obyvatel území 
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Hodnocení vztahu územních podmínek:  
+ kladné hodnocení podmínek - s uvážením širších vztahů - vlivů okolních území převažuje kladné hodnocení podmínek v tematické oblasti  
- záporné hodnocení podmínek - s uvážením širších vztahů - vlivů okolních území převažuje záporné hodnocení podmínek v tematické oblasti 
 
 
Hodnocení je doplněno stručným odůvodněním.  

Pro každou obec jsou karty doplněny o hlavní požadavky, které by měla řešit územně plánovací dokumentace obce, pokud bude pořizována.  

Šedou barvou jsou uvedeny požadavky trvající, jimiž se již stávající ÚPD zabývala a pro případné její změny či nové pořízení jsou stále aktuálním tématem. 

Černě jsou uvedeny požadavky vyplývající z 5. úplné aktualizace ÚAP či požadavky dosud nezapracované, případně nemá-li obec zpracovanou platnou ÚPD. 
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Bílá Třemešná 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1 - Blízkost spádového města 

- Dobrá dostupnost 

   

2 - Středisková obec    

 3 - -    

4 - dobrá vybavenost v oblasti školství a 
zdravotnictví 
- pozitivní měna obyvatel zejména díky 
migračnímu činiteli 

- stále se zvyšující počet starších 
obyvatel 

 - Obci se podařilo stabilizovat 
demografickou křivku 

- Začáná růst výstavba nových RD 

 
5 

 -    

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 
 

- Výskyt potenciálních sesuvů (5) 
- regulované vodní toky 
- meliorované plochy 

- území ohrožená vodní erozí 

- nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

 

7 - Kvalitní ovzduší 
- většina zast. území napojena na kan. 
- sběrný dvůr v obci 

   

8 - vysoká kvalita zemědělské půdy 

 
- území ohrožená vodní erozí 

- velký podíl zornění 
  

9 - dobrá občanská  i tech. vybavenost 
(sportovní plochy, zdr. zařízení, MŠ, ZŠ, 
pošta, vodovod, kan., plyn, atd.) 

   

10 - železniční zastávka v obci 
 

- stav technické a dopravní 
infrastruktury 

  

11 - silnější zaměstnavatelé, turisticky 
atraktivnější obec 

   

12 - národní kulturní památka přehrada 
Les království  

 - zlepšení sítě cyklotras propojené 
s významným bodem Tešnovská 
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- obec disponuje nemovitými kult. pa-
mátkami, množstvím architektonicky 
cenných staveb, významných domi-
nant, míst významných událostí a 
vyhlídkových bodů 

přehrada (cyklostezka Kuks – přehrada 
– Krkonoše; přehrada - Zvičina) 

13     

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + V obci převládají silné stránky opírající se o kvalitu zemědělské půdy, kvalitu zdrojů pitné vody 
a kvalitní ovzduší. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

+ Obec se prezentuje dostatečnou občanskou vybaveností ve všech sledovaných oborech, 
technickou a dopravní infrastrukturou bez výrazných problémů.  

Hospodářský rozvoj + Obec disponuje množstvím drobných i větších podnikatelů, obec s turistickým potenciálem. 
Podíl nezaměstnaných osob je nižší než průměr ORP a kraje.  

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 při návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny zohlednit existenci sesuvů na území obce 

 při návrhu urbanistické koncepce zohlednit vysokou kvalitu zemědělské půdy na území obce (zejména chránit rozsáhlejší souvislé plochy zemědělské 

půdy, zařazené do 1. a 2. třídy ochrany).  Do návrhu uspořádání krajiny promítnout zvýšený význam území pro zemědělství (viz podíl zemědělské 

půdy z celkové výměry obce) vymezením odpovídajícího rozsahu ploch zemědělských (především s využitím částí území s přirozenými předpoklady 

pro vysokou zemědělskou produkci).  

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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 zrevidovat vymezení územního systému ekologické stability, který není vymezen nebo nesplňuje parametry (vymezení lokálních biocenter na křížení 

biokoridorů, zrevidovat=zpřesnit vymezení biocenter a biokoridorů regionální úrovně) 

PŘEHLED PROBLÉMŮ Bílá Třemešná 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?2B k Alejím 
chybějící lokální 
biocentrum styk lokálních koridorů 

 

U?2B u hřbitova 
chybějící lokální 
biocentrum styk lokálních koridorů 

 

  
Zvičinský hřbet regionální biokoridor nedodrženy parametry 

 

2C-U 

  
  

přehrada Les Království regionální biokoridor nedodrženy parametry 

 

2C-U 

  
  jednotlivě po celém 

území obce 
zastavitelné plochy v 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. 
ochrany 

 

3-L 

  

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Bílé Poličany 
 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1  - Horší dostupnost   

2  -    

 3  -    

4  - vysoký nárůst počtu starších obyvatel  
- velmi malý podíl nově dokončených 
bytů 

  

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
 

   

6  - existence záplavového území 
- území ohrožená vodní erozí 
- regulované vodní toky 
- meliorované plochy 

  

7  - spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 

  

8 - vysoká kvalita zemědělské půdy 

 
- území ohrožená vodní erozí 

- velký podíl zornění 
  

9  - minimální občanská vybavenost - zlepšení vybavenosti vytvořením 
víceúčelového veřejného prostranství 
před restaurací 

 

10  - kvalita silnic 
- negativní dopad průjezdu dopravy 
obcí 

  

11 - zámek Bílé Poličany 

 

- chybí perspektivní zaměstnavatel   

12 - zámek Bílé Poličany 

 
 - přilákání turistů zkvalitněním sítě 

cyklotras 
- vytvoření Brownfieldu z nemovitých 
kulturních památek 

 

 

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + I přes některé slabé stránky v obci převažují přírodně hodnotné plochy a vysoká kvalita 
zemědělské půdy 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- V obci minimum služeb, rychle stárnoucí obyvatelstvo. Horší kvalita silnic. 

Hospodářský rozvoj - Chybí výraznější zaměstnavatel 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití rozpadajícího se zemědělského areálu kolem sýpky jižně od 

zámku a usedlosti na východním okraji obce 

 uspořádání krajiny řešit s cílem eliminovat skutečnost, že vodní režim je na území obce narušený (zemědělské pozemky jsou výrazněji ohroženy 

vodní erozí, vodoteče jsou regulované, ve větší míře jsou zastoupeny meliorované pozemky, proto dochází k zanášení recipientů a sezónním 

výkyvům).  

 při návrhu urbanistické koncepce zohlednit vysokou kvalitu zemědělské půdy na území obce (zejména chránit rozsáhlejší souvislé plochy zemědělské 

půdy, zařazené do 1. a 2. třídy ochrany).  Do návrhu uspořádání krajiny promítnout zvýšený význam území pro zemědělství (viz podíl zemědělské 

půdy z celkové výměry obce) vymezením odpovídajícího rozsahu ploch zemědělských (především s využitím částí území s přirozenými předpoklady 

pro vysokou zemědělskou produkci).  

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce do územního plánu 

  zapracovat do územního plánu vymezení územního systému ekologické stability, který tam dosud není vyznačen 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

• v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Bílé Poličany 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 
mezi obecním úřadem a 
sýpkou 

nevyužitý areál 
dlouhodobě nevyužitá 
plocha 

 

U?1 
bývalé JDZ 

nevyužitý zemědělský 
areál ukončení činnosti 

 

U?1 bývalý mlýn   nevyužitý 
 

D?6 
silnice II.tř 284 

hl. komunikace, podél 
níž je obec situována 

mimořádná zátěž 
kamiony 

V ÚP navržený koridor 
pro obchvat obce 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  

4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
6 - dopravní problém 
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Borovnice 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4  - stále se zvyšující počet starších obyv. 
- velký poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 
- dlouhodobě negativní demografická 
měna obyvatel 
- velmi malý podíl nově dokončených 
bytů 

- vybudováním veřejné technické 
infrastruktury se zvýší zájem o 
individuální bytovou výstavbu 

 

 
5 

- vysoký koeficient ekologické stability    

6  - Výskyt potenciálních sesuvů (1) 
- regulované vodní toky 
- území ohrožená vodní erozí 

- meliorované plochy 

- nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

 

7 - Kvalitní ovzduší 
 

- nízký počet obyvatel napojených na 
veřejný vodovod 

  

8  - nízká bonita orné půdy   

9 - železniční zastávka v obci 
- mateřská škola a nadstandartní 
sportovní plochy 

 - absence možnosti likvidace 
bioodpadu ze zahrad 

 

10  - absence veřejného vodovodu - zlepšení vybavenosti obce 
vybudováním veřejného vodovodu 

 

11 - pokračující pokles podílu 
nezaměstnaných osob 

 

- míra nezaměstnanosti nad průměrem 
ORP i Kraje 
- horší dostupnost obce 
- jeden z větších zaměstnavatelů 
ukončil činnost 

- nový silný zaměstnavatel  

12 - obec disponuje nemovitými    
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kulturními památkami, množstvím 
architektonicky cenných staveb, 
významných dominant, vyhlídkových 
bodů, místem významné události 
- dostatek ubytovacích kapacit v obci 

13     

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + V hodnocení přírodního pilíře se přes negativní stránky vodního režimu (mezi které patří, 
meliorované plochy ohrožené vodní erozí, regulované vodní toky, které přispívají ke zrychlení 
odtoku), kladně promítá kvalita ovzduší a hygiena životního prostředí obecně a kvalitní 
přírodní podmínky, které představuje vysoký koeficient ekologické stability  

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

0 Obec nabízí dobrou občanskou vybavenost, různorodé sportovní aktivity. Dlouhodobě však 
klesá počet obyvatel. 

Hospodářský rozvoj 0 Klesající nezaměstnanost v obci 

 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 při návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny zohlednit existenci sesuvů na území obce 

 uspořádání krajiny řešit s cílem eliminovat skutečnost, že vodní režim je na území obce narušený (zemědělské pozemky jsou ohroženy vodní erozí, 

vodoteče jsou regulované, ve větší míře jsou zastoupeny meliorované pozemky) 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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   PŘEHLED PROBLÉMŮ Borovnice 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  Způsob řešení 

H?  území obce 
problém s likvidací 
bioodpadu ze zahrad  není kam ukládat  

 

  jednotlivě po celém 
území obce 

zastavitelné plochy v 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. 
ochrany 

 

3-L 

  

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Borovnička 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1  - delší dojezdnost do spádového 
města 

  

2     

 3     

4  - velký poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 
- převažuje bydlení ve starší zástavbě 

- Podpora individuální bytové výstavby  

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
- vysoký koeficient ekologické stability 

- není vymezený ÚSES   

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 
- vysoká lesnatost 

- regulované vodní toky 
- území ohrožená vodní erozí 

  

7 - Kvalitní ovzduší 
 

- nízký počet obyvatel napojených na 
veřejný vodovod 

  

8 - vysoký podíl lesních ploch 
 

- nízká bonita orné půdy   

9 - železniční zastávka v obci 

 
 - výstavba chodníku, který v obci chybí 

 
 

10  - minimální občanská i technická 
vybavenost 

- zhoršení dostupnosti obce omezením 
dopravních spojů (zejména vlakových) 

 

11  - podíl nezaměstnaných osob výrazně 
nad územními průměry 

  

12  - absence významných památek   

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + na území se nachází velké množství retenčních ploch, jak umělých (vodních nádrží), tak přirozených v 
podobě vysoké lesnatosti, což umožňuje zpomalení odtoku a přirozený vsak do podzemních vod, 
ohroženost vodní erozí je nízká, obec má množství přírodně hodnotných ploch a disponuje kvalitním 
ovzduším 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- v obci se nachází pouze základní občanská vybavenost, obec leží mimo kvalitní dopravní napojení se 
spádovými centry 

Hospodářský rozvoj - obci chybí perspektivní zaměstnavatelé, v porovnání se zbytkem ORP je zde vyšší nezaměstnanost, malý 
podíl dokončených bytů, turisticky méně atraktivní obec 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití části areálu staré továrny v západní části obce (směrem k trati) 

- Rustol 

 vhodným návrhem uspořádání krajiny zajistit územní ochranu stávajících příznivých přírodních podmínek pro vodní režim území (zajišťují zpomalení 

povrchového odtoku, podporují přirozený vsak, apod.)    

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Borovnička 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 západní okraj obce bývalá textilní továrna ukončení činnosti 
 

D?  území obce chybějící chodníky 
chybí komunikace pro 
pěší 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Dolní Brusnice 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1 - dobrá dostupnost do spádového 
města 

   

2     

 3     

4 - pozitivní měna obyvatel díky 
přirozenému i migračnímu činiteli 
- poměr starších osob pod krajským 
průměrem 

- poměr nově dokončených bytů vyšší 

než krajský 

- bydlení ve starší zástavbě  
- nárůst počtu starších obyvatel o 2% 
může nadále pokračovat 

 

 
5 

- vysoký koeficient ekologické stability 

 
- není vymezený ÚSES 
- chybí přírodně hodnotné plochy 

  

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 
- přirozené koryto vodního toku 

- Výskyt potenciálních sesuvů (1) 
- území ohrožená vodní erozí 

- nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

 

7 - Kvalitní ovzduší - přítomnost zdroje znečištění (Pro-
Comp) 

  

8  - orná půda ohrožená vodní erozí   

9 - železniční zastávka v dosahu obce 
- nadstandartní sportovní plochy 

- minimální občanská vybavenost 

 
  

10 - technická vybavenost obce 
 

- stav komunikací - zhoršení dostupnosti obce omezením 
dopravních spojů 

 

11 - silný zaměstnavatel, areál Lázně pod 
Zvičinou 
- pokračující pokles podílu  
nezaměstnaných osob 

   

12 - Turisticky atraktivní místo hotel 
Lázně pod Zvičinou 
- dostatečná ubytovací kapacita v obci 

- absence významných památek - cyklistické propojení se sídelním 
centrem Dvůr Králové nad Labem 
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13     

 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + Na území oce se nachází velké množství retenčních ploch, vodní toky mají přirozené koryto, zornění ani 
meliorované plochy nejsou významné a pro území ohrožující. Obec disponuje kvalitním zdrojem pitné 
vody a kvalitním ovzduším. Území obce má vysoký koeficient ekologické stability, nejsou zde záplavová 
území. Obec je plynofikována, což má příznivý vliv na snížení místních zdrojů znečištění ovzduší 
zejména z lokálních topenišť. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

0 V obci je zastoupena základní vybavenost. Jako jedna z mála obcí disponuje Dolní Brusnice 
společenským sálem. Nárůst obyvatel v obci. Obec s nižším průměrem starších osob. 

Hospodářský rozvoj + V obci působí významnější výrobní subjekt (autodíly) pozitivně ovlivňující zaměstnanost v místě. Dále 
několik drobnějších zaměstnavatelů a dobrá dostupnost spádového města 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití bývalého zemědělského areálu u hřbitova (zčásti využívaného 

místními drobnými podnikateli) 

 zapracovat do územního plánu vymezení územního systému ekologické stability, který tam dosud není vyznačen 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Dolní Brusnice 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 ve středu obce u hl. 
silnice bývalá hospoda dlouhodobě nevyužitá 

 

U?1 centrum obce bývalá továrna nevyužitý 
 

  
Zvičina regionální biokoridor nedodrženy parametry 

 

2C-U 

  

  
údolí Labe nad 
přehradou Les Království 

regionální biokoridor 
nedodrženy parametry, 
chybí návaznost 

 

2C-U 

  

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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 Doubravice 
 
 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1 - blízkost spádového města    

2     

 3     

4  - poměr starších osob a osob jen se 
základním vzděláním nad krajským 
průměrem 
- velmi malý poměr nově dokončených 
bytů 

  

 
5 

 - chybí přírodně hodnotné plochy   

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
 

- Výskyt potenciálních sesuvů (1) 

- regulované vodní toky 
- nedostatečné retenční plochy 
- území ohrožená vodní erozí 
- velký podíl zornění zemědělské půdy 

- nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

 

7 - Kvalitní ovzduší 
 

   

8  - nízká lesnatost 
- vysoký podíl zornění na nekvalitních 
půdách 

  

9   - zrušení pošty  

10 - obec je plynofikována 
 

- chybí veřejná kanalizace 
- stav komunikací 

  

11  - míra nezaměstnanosti nad krajským 

průměrem 
- horší dostupnost obce 

- Stabilizace větších firem v regionu 
spojené s dostavbou dálnice D11 

 

12 - obec disponuje nemovitými kulturní-
mi památkami, historicky významnými 
stavbami a událostmi, významnými 
dominantami, vyhlídkovými body 

- menší nabídka ubytovacích služeb - zlepšení napojení na turistické trasy  

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky - V hodnocení přírodního pilíře převažují negativní stránky mezi které patří potencionální sesuv 
na území obce,  regulované vodní toky, které přispívají ke zrychlení odtoku, obec má nízkou 
lesnatost a vysoké procento zornění, což vede ke zrychlenému odtoku, k zanášení recipientů a 
ohrožení vodní erozí 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- Občanská vybavenost v obci je základní, v hodnocení těsně pod průměrem ORP, chybí veřejná 
kanalizace 

Hospodářský rozvoj - Větší část obyvatel za svým zaměstnáním každodenně musí vyjíždět do okolí, v obci výraznější 
zaměstnavatel chybí, dopravní napojení do spádového místa je zhoršené. 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití areálu ZD východně od centra obce 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Doubravice 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 
bývalé JZD 

nevyužitý zemědělský 
areál 

dlouhodobě nevyužitá 
plocha 

 

L?2A 
Velehrádek 

chybějící lokální 
biokoridor 

novém ÚP vymezení 
ÚSES revidováno 

 

U?2B 
V borovinách 

chybějící lokální 
biocentrum styk lokálních koridorů 

Dle metodiky vymezování ÚSES 
lze výjmečně bez biocentra 

U?2B 
V dolích 

chybějící lokální 
biocentrum styk lokálních koridorů 

Dle metodiky vymezování ÚSES 
lze výjmečně bez biocentra 

U?2B 
u Zálesí 

chybějící lokální 
biocentrum styk lokálních koridorů 

Dle metodiky vymezování ÚSES 
lze výjmečně bez biocentra 

  
Zálesský hřbet regionální biokoridor nedodrženy parametry 

Zpřesněno v rámci ÚP DKnL 

2C-U 

  

  
Zastavitelná plocha na 
Zálesí 

zastavitelné plochy v 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. 
ochrany 

 

3-L 

  

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Dubenec 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - dobrá vybavenost v oblasti školství a 
zdravotnictví 
- poměr starších obyvatel pod 
krajským průměrem 

- velmi malý poměr nově dokončených 
bytů 

  

 
5 

 - chybí přírodně hodnotné plochy   

6 - ložiska nerostných surovin (2) 
- Kvalitní zdroje pitné vody 
 

- regulované vodní toky 
- území ohrožená vodní erozí 
- velký podíl zornění zemědělské půdy 
- meliorované plochy 

- Obnova těžby pískovců jako dekora-
čního kamene. V případě zvýšeného 
zájmu dostatek zásob kvalitní suroviny. 

 

7 - sběrný dvůr v obci 
 

- spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 

  

8 - kvalitní půdy s vysokou bonitou 
 

- nízká lesnatost 
- velký podíl zornění 
- území ohrožená vodní erozí 

  

9 - dobrá občanská vybavenost 
(sportovní plochy, zdr. zařízení, MŠ, ZŠ, 
pošta, atd.) 

- absence veřejné kanalizace 
- absence chodníků v obci 

 

- výstavba kulturního centra  

10  - stav komunikací   

11 - pokles nezaměstnaných osob pod 
územní průměry 
 

- horší dostupnost obce - vymezení rozvojových ploch v novém 
uzemním plánu 

 

12  - absence významných památek - agroturistika  

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky 0 Na území obce se vyskytují regulované vodní toky a meliorované plochy ohrožené vodní erozí, 
což vede ke zrychlenému odtoku a k zanášení recipientů, vodní režim území není v rovnováze, 
podléhá sezónním výkyvům. Ke kladnému hodnocení však přispívá existence ložisek 
nerostných surovin, kvalitní zdroje pitné vody, kvalitní půda s vysokou bonitou 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

0 Obec vyniká dobrou občanskou vybaveností, chybí ji však veřejná kanalizace a chodníky na cca 
70 % obce, komunikace jsou ve špatném technickém stavu 

Hospodářský rozvoj - Horší dostupnost obce do spádového centra, míra nezaměstnanosti nad krajským průměrem 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 uspořádání krajiny řešit s cílem eliminovat skutečnost, že vodní režim je na území obce narušený (zemědělské pozemky jsou výrazněji ohroženy 

vodní erozí, vodoteče jsou regulované, ve větší míře jsou zastoupeny meliorované pozemky, proto dochází k zanášení recipientů a sezónním 

výkyvům).  

 uspořádáním krajiny eliminovat vysokou míru ohroženosti kvalitní zemědělské krajiny vodní erozí  

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 
• v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Dubenec 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 
bývalé JDZ 

plně nevyužitý 
zemědělský areál 

dlouhodobě nevyužitá 
plocha  již využíváno 

L?2A 
na styku s k.ú. Hvězda 

chybějící lokální 
biokoridor 

chybějící návaznost ÚSES 
a střety s limity 

V novém ÚP vymezení 
ÚSES revidováno 

L?2A 
údolí Hustířanky 

chybějící lokální 
biokoridor 

chybějící návaznost ÚSES 
a střety s limity 

V novém ÚP LBC 
vymezen 

U?2B 
V dolích 

chybějící návaznost na 
lokální biocentrum 

V novém ÚP vymezení 
ÚSES revidováno 

V novém ÚP vymezení 
ÚSES revidováno 

  
jednotlivě po celém 
území obce 

zastavitelné plochy v 
zasavěném i 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. 
ochrany 

 

3-L 

  

D? 70% území obce chybějící chodníky 
chybí komunikace pro 
pěší 

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 

 

 

 



5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem 2020 

 

124 

 

Dvůr Králové nad Labem 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - dobrá vybavenost v oblasti školství a 
zdravotnictví 
- dobrá obytná kvalita, přehledné 
zónování města, kvalitní přírodní 
zázemí 
- Podíl bytů připojených na technické 
sítě 

- významná negativní měna obyvatel 
zejména díky přirozené složce 
- stálý růst počtu starších obyvatel  
- blízkost průmyslových areálů 
- poddimenzované plochy parkovacích 
míst 
 

  

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
- vysoký koeficient ekologické stability 
- vymezený a kritéria splňující ÚSES 

   

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
 

- nevyhovující čistírna odpadních vod 
- regulované vodní toky 
- existence záplavového území 
- území ohrožená vodní erozí 
- meliorované plochy 

  

7 - většina zast. území napojena na kan. 
 

- spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 
- negativní vliv dopravy na kvalitu 
ovzduší a zatížení hlukem 
- přítomnost zdroje znečištění 
(teplárna) 
- významný producent odpadů JUTA 
a.s. 
- kapacitně nevyhovující sběrný dvůr 
dle POH KHK 
- přítomnost staré ekologické zátěže 
s akutním rizikem 

- podpora veřejné hromadné dopravy 
a cyklodopravy 
- Účelová výsadba vegetace s cílem 
snížit množství polétavého prachu 
- zatížení hlukem a emisemi od 
plánované D11 

 

8 - kvalitní zemědělská půda - velký podíl zastavěných a zpevněných 
ploch 

  



5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem 2020 

 

125 

 

9 - železniční zastávka v obci 
- mateřské školy s dostatečnou 
kapacitou, ZŠ (9), SŠS, Gymnázium 
- nadstandartní občanská vybavenost 
(ZOO, krytý zimní stadión, atletický 
stadión, několik tělocvičen, rozsáhlé 
koupaliště) 

- stav technické infrastruktury - uspokojení poptávky občanů po 
krytém plaveckém bazénu 

 

 

10  - negativní dopad průjezdu dopravy 
obcí 
- železniční stanice nevhodně položená 
daleko od centra způsobuje odliv 
cestujících 
 

- po dokončení D 11 při absenci 
obchvatu města hrozí navýšení 
dopravy ze směrů od Hořic a Vrchlabí 
přes centrum města 
- v blízkém dosahu plánovaného sjezdu 
dálnice D11 
- využití vlečky k osobní přepravě 

 

11 - silnější zaměstnavatelé 

- atraktivita ZOO, centrum pro 
cestovní ruch 

- nezaměstnanost nad krajským 
průměrem 
- malá kupní síla obyvatelstva 
- Omezená nabídka pracovních 
příležitostí, převažují místa pro málo 
kvalifikované pracovní síly, chybí 
příležitosti pro vysokoškoláky 

- zlepšující se dostupnost Prahy 
dokončováním dálnice D11 do Hradce 
Králové 
- potenciál pro růst cestovního ruchu a 
lepší využití návštěvnosti hlavních 
atraktivit v místě. 
- vystěhování vysoce kvalifikovaných a 
vzdělaných osob, které nenajdou 
uplatnění ve Dvoře Králové 

 

12 - městská památková zóna, spousta 
atraktivních nemovitých kulturních 
památek a historických staveb, 
přehrada Les Království 
- místo významné historické události 
(nalezení rukopisu Královédvorského) 
- Zoologická zahrada se Safari 
- Tyršovo koupaliště 

- nízká parkovací kapacita v centru 
- nedostatečná síť cyklostezek 
(kvalitativně i kapacitně) 

 

- propojení města a okolí kvalitními a 
bezpečnými cyklostezkami a 
turistickými cestami 
- zvýšení cestovního ruchu 
s dokončením plánované D11 
- poptávka po trase pro „inlajnové 
bruslení“ 

 

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky - V hodnocení přírodního pilíře převažují negativní stránky mezi které patří regulované vodní 
toky a meliorované plochy ohrožené vodní erozí, což vede ke zrychlenému odtoku a k 
zanášení recipientů, vodní režim území není v rovnováze, podléhá sezónním výkyvům, obec 
spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, existence záplavového území v  

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

0 Dobrá občanská a technická vybavenost města. Dostatek rekreačních ploch, dostatek 
ubytovacích kapacit a bytového fondu. 

Hospodářský rozvoj + Ke kladnému hodnocení přispívají silnější zaměstnavatelé v obci a turisticky atraktivní cíle, 
jenž převáží malou kupní sílu obyvatel související s méně kvalitní nabídkou pracovních míst 

 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Územní plán města by měl vytvořit podmínky pro udržení a zlepšení obytné kvality, zejména řešením dopravy a ploch pro parkování a pro zeleň 

 Nová bytová výstavba, zejména v nových lokalitách, by měla být řešena vč. vybavenosti a vazeb na stávající obslužné centrum a na zelené plochy. 

Neměly by vznikat monofunkční „satelity“ na okraji města či ve volné krajině. 

 Územní plán by měl zajistit dostatečné plochy pro výrobu především formou revitalizace starých průmyslových areálů. Neměl by preferovat 

výstavbu na zelené louce, zejména ne pro výrobu s nízkou přidanou hodnotou, pro jednoduchou logistiku, činnosti ekologicky problematické apod. 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields ve městě – územním plánem vytvořit podmínky pro vhodné využití některých historických 

průmyslových areálů podél Labe (Vorlech, aj.), dalších ploch pod nádražím, v Sylvárově a u odkaliště, řady dalších menších nedostatečně či nevhodně 

využívaných ploch (Zboží, Slovany, Podharť – pod Carlou,aj.) – označeno v problémovém výkresu ÚAP 

 uspořádání krajiny řešit s cílem eliminovat skutečnost, že vodní režim je na území obce narušený (zemědělské pozemky jsou výrazněji ohroženy 

vodní erozí, vodoteče jsou regulované, ve větší míře jsou zastoupeny meliorované pozemky, proto dochází k zanášení recipientů a sezónním 

výkyvům). Lze očekávat, že se příznivě projeví realizace retenčních nádrží (poldr Žireč, retenční nádrž na Městské Podstráni) 

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 
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 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 posoudit potřebu vymezení veřejně prospěšného opatření k zajištění ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jež 

jsou evidovány v seznam starých ekologických zátěží (SEZ), resp. kontaminovaných míst (KM) na správním území obce.  

• v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 

PŘEHLED PROBLÉMŮ Dvůr Králové nad Labem 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  Způsob řešení 

U?1 Verdek bývalá továrna Verdek omezení činnosti 
 

U?1 Lipnice nevyužitý zemědělský areál ukončení činnosti 
 

U?1 Spojených národů bývalá mateřská škola ukončení činnosti Objekt prošel rekonstrukcí 

U?1 Slovany bývalé zahradnictví ukončení činnosti 
 

U?1 náměstí Republiky Strojtex (Tržnice) 
omezení výroby a přesunutí do jiného 
závodu 

 

U?1 Havlíčkova bývalý hotel Grand dlouhodobě nevyužívaná stavba 
 

U?1 náměstí TGM bývalá ubytovna Regina dlouhodobě nevyužívaná stavba problém vyřešen přestavbou na ZUŠ 

U?1 Hradecká rozestavěná hala ukončení činnosti mlékárny Objekt dokončen a zahájen provoz 

U?1 Žireč bývalý hotel Betlém dlouhodobě nevyužívaná stavba 
 

U?1 
Žirečská Podstráň nevyužitý zemědělský areál - kravín dlouhodobě nevyužívaná stavba 
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U?1 
Žireč areál domova sv. Josefa dlouhodobě nevyužívaná stavba 

problém vyřešen, probíhá postupná 
přestavba. 2010 dokončena 1. etapa 

U?1 u nádraží ČD stáčírna asfaltu dlouhodobě nevyužívaná stavba po ekologické likvidaci 

U?1 
pod nádražím 5. května bývalá Elišákova cihelna dlouhodobě nevyužitá plocha Lokalita již užívána 

U?1 5. května bývalé koupaliště dlouhodobě nevyužitá plocha 
 

U?1 
na Zálabí bývalá mat. škola - Sochorova vila dlouhodobě nevyužívaná stavba 

problém vyřešen zbořením objektu a 
provedením parkoviště 

  
přehrada Les Království regionální biokoridor 

nedodrženy parametry, chybí 
návaznost sousední obce 

Návaznost vyřešena v nových ÚP  

2C-U 

  

  
Les Království regionální biokoridor nedodrženy parametry 

vyřešeno vymezením v novém 
územním plánu 

2C-U 

  

  
Libotovský hřbet regionální biokoridor 

nedodrženy parametry, vyřešeno 
vymezením v novém územním plánu, 
chybí návaznost sousední obce 

 

2C-U 

  

  
Zálesský hřbet regionální biokoridor nedodrženy parametry 

vyřešeno vymezením v novém 
územním plánu 

2C 

  

  
Zvičinský hřbet regionální biokoridor nedodrženy parametry 

vyřešeno vymezením v novém 
územním plánu 

2C-U 

  

  jednotlivě po celém zastavitelné plochy v nezastavěném i půdy I.tř. ochrany  
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3-L území zastavěném území  

  
 7-D      

<———> severní část města 
návaznost D11 na silnici směr 
Vrchlabí 

hrozba zvýšené intenzity dopravy po 
dokončení D11 

 

 8-D      

<———> 
směr Zboží - Stanovice - 
Kuks Labská cyklostezka 

bezpečná dostupnost města 
alternativní dopravou 

 

 8-D      

<———> 
směr Kocbeře 

cyklodoprava v souvisl. se zvýšením 
auto dopravy k nájezdu na D11 

bezpečná dostupnost města 
alternativní dopravou 

 

 8-D      

<———> 
směr Choustníkovo 
Hradiště 

cyklodoprava v souvisl. se zvýšením 
auto dopravy k nájezdu na D11 

bezpečná dostupnost města 
alternativní dopravou 

 

L?2A Čertovy hrady chybějící návaznost LBK je na hranici se sousední obcí 
 

L?2A Komárov chybějící návaznost LBK je na hranici se sousední obcí 
 

L?2A podél Labe u areálu 
Karsit chybějící návaznost RBK 

chybějící návaznost ÚSES a střety s 
limity řeší a upřesňuje nový ÚP DK 

L?2A 
podél Labe ve Strži chybějící návaznost RBK 

chybějící návaznost ÚSES a střety s 
limity řeší a upřesňuje nový ÚP DK 

D?10 centrum doprava v klidu nedostatek parkovacích ploch 
 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
 

H - závada hygienická 2 – ÚSES 7 - hrozba zvýšené intenzity dopravy 
 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 
 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
8 - bezpečná dostupnost alternativní 
dopravou 

 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 

 

 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 10 - absence parkovacích ploch 
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Horní Brusnice 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1  - delší dojezdnost do spádového 
města 

  

2     

 3     

4 - bydlení spojené s pěknou přírodou 

 
- nárůst počtu starších obyvatel (o 4%) 
- velký poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 
- negativní demografická měna obyv. 
- bydlení ve starší bytové zástavbě 

  

 
5 

- vysoký koeficient ekologické stability - není vymezený ÚSES   

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- přirozené koryto vodního toku 

- Výskyt potenciálních sesuvů (2) 
- území ohrožená vodní erozí 
- meliorované plochy 

- nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

 

7 - Kvalitní ovzduší    

8  - velký podíl orné půdy avšak 
průměrné kvality ohrožené vodní erozí 

  

9 - mateřská škola 
 

- absence chodníků 
 

- zkvalitnění a rozšíření sportovně 
rekreačního a turistického potenciálu 
vrchu Zvičina vyvolá poptávku po 
zvýšení občanské vybavenosti 

 

10  - stav komunikací   

11 - pokračující pokles podílu 
nezaměstnaných osob 
 

- stále vysoká nezaměstnanost nad 
krajským průměrem 
- horší dostupnost obce 

  

12 - venkovské prostředí se spoustou 
tradičních staveb podkrkonošského 
charakteru 

   

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + Obec je kladně hodnocena díky kvalitě svého ovzduší, kvalitním zdrojům pitné vody, 
vysokému koeficientu ekologické stability a přirozenému korytu vodního toku. Ohrožení vodní 
erozí nezpůsobuje značné problémy. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- V obci se nachází pouze základní občanské vybavení, plusem je však existence mateřské školy 
a pořádání řady kulturních akcí. V obci chybějí chodníky. Bytový fond je starší výstavby, obec 
však již začala s podporou individuální výstavby. Negativně je hodnocena demografická měna 
obyvatelstva. 

Hospodářský rozvoj - I přes klesající nezaměstnanost, je její míra nad krajským průměrem, v obci chybí silnější 
stabilní zaměstnavatel, snižování nezaměstnanosti nepomáhá ani horší dostupnost obce a 
stav komunikací 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – vytvořit podmínky, resp. navrhnout vhodné využití rozpadající se fary u kostela, statku 

jižně od centra (ve špatném stavu, zřejmě prázdný) a bývalého mlýna u železničního viaduktu (ZZN Pardubice) 

 zapracovat do územního plánu vymezení územního systému ekologické stability, který tam dosud není vyznačen 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Horní Brusnice 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 západní část obce 
plně nevyužitý 
zemědělský areál omezení výroby, částečně využívaný 

 

U?1 u žel. viaduktu bývalá továrna, mlýn nevyužitý, chátrající skladové prostory 
 

  
Zvičina regionální biokoridor nedodrženy parametry, chybí návaznost 

 

2C-U 

  

  
Obora regionální biokoridor nedodrženy parametry, chybí návaznost 

 

2C-U 

  

L?2A 
pod Zvičinou chybějící návaznost RBK střet se zast. územím a silnicí 

 

U?1 
střední část obce zemědělský statek nevyužitý, ve špatném stavu 

 

U?1 
střední část obce nevyužívaný objekt devastovaná bývalá fara 

 

D? 
celé území obce chybějící chodníky absence komunikace pro pěší 

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Hřibojedy 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - trvající pozitivní růst demografické 
měny obyvatel 
 

- velký poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 
- nárůst počtu starších obyvatel (o 4%) 

  

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
 

   

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- přirozené koryto vodního toku 

- nedostatečné retenční plochy 
- území ohrožená vodní erozí 
- velký podíl zornění zemědělské půdy 

- snížení ohrožení vodní erozí 
protipovodňovým opatřením – 
výstavba poldrů v Hřibojedech 

 

7  - spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 

  

8 - kvalitní půdy s vysokou bonitou 
 

- nízká lesnatost 
- velký podíl zornění 
- orná půda ohrožená vodní erozí 

  

9  - minimální občanská a technická 
vybavenost 

 

  

10     

11 - pokles nezaměstnanosti pod územní 
průměry 

- horší dostupnost obce 
 

  

12 - zaměření obce na agroturistiku - turisticky málo atraktivní obec   

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky 0 V obci poměrně těsně převažují přírodně hodnotné plochy s kvalitní půdou a kvalitním 
zdrojem pitné vody nad nedostatky v podobě nízké kvality ovzduší, nízké lesnatosti a velkého 
zornění půdy ohrožené vodní erozí, malého množství retenčních ploch 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- V obci funguje pouze minimální vybavenost (nové sportoviště u obecního úřadu). Růst 
poměru starší populace. 

Hospodářský rozvoj - Převažují pracovní příležitosti pouze v soukromé zemědělské výrobě. Zbylá část ekonomicky 
aktivních obyvatel vyjíždí každodenně za prací do okolí. Zhoršená dopravní dostupnost do 
spádových sídel. Z hlediska turismu a rekreace nemá obec co nabídnout. 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití prázdného objektu technické vybavenosti v malých 

Hřibojedech (při komunikaci směr Hvězda) 

 uspořádáním krajiny eliminovat 

o skutečnost, že vodní režim je na území obce narušený (zemědělské pozemky jsou výrazněji ohroženy vodní erozí, vodoteče jsou regulované, 

ve větší míře jsou zastoupeny meliorované pozemky, proto dochází k zanášení recipientů a sezónním výkyvům). 

o ohrožení kvalitních zemědělských půd vodní erozí v území s nízkou lesnatostí  

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Hřibojedy 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  Způsob řešení 

U?1 
Malé Hřibojedy 

bývalá zemědělská 
usedlost 

nevyužitá, 
polorozbořená 

 

U?2A 
Libotovský hřbet regionální biokoridor 

nedodrženy parametry, 
chybějící návaznost, vyřešeno v ÚP Kuks 

  
jednotlivě po celém 
území obce 

zastavitelné plochy v 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. 
ochrany 

Částečně vyřešeno v novém 
ÚP Hřibojedy nebo vyjmuto 
ze ZPF 

3-L 

  

L?2A 
les u Ameriky chybějící návaznost LBK 

je na hranici se sousední 
obcí 

Vyřešeno revizí vymezení 
USES v novém ÚP Hřibojedy, 
problém napojení přesunut 
na území obce Litíč 

    

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 

 

 
 
 
 
 



5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem 2020 

 

136 

 

Choustníkovo Hradiště 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1 - dobrá dostupnost spádového města    

2     

 3     

4 - dobrá vybavenost v oblasti školství a 
zdravotnictví 

 

- stále se zvyšující počet starších 
obyvatel 
- velký poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 

 - zpomalení negativní demografické 
měny obyvatel  

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
- vysoký koeficient ekologické stability 

   

6 - ložiska nerostných surovin (2+2) 
- Kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 
- přirozené koryto vodního toku 

- existence záplavového území 
- území ohrožená vodní erozí 
- meliorované plochy 

- ekonomický přínos těžby cihlářské 
suroviny 
- Obnova těžby pískovců jako 
dekoračního kamene. V případě 
zvýšeného zájmu dostatek zásob 
kvalitní suroviny. 
- zátěž životního prostředí v případě 
započetí těžby cihlářské suroviny 

 

7  - spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 
- negativní vliv dopravy na kvalitu 
ovzduší a zatížení hlukem 
- přítomnost staré ekologické zátěže 
s akutním rizikem 

- zatížení hlukem a emisemi od 
plánované D11 
- Intenzifikace dopravy a výstavba 
logistických center v polohách, ve 
kterých mohou negativně ovlivňovat 
standard obytné zástavby (stávající i 
výhledové), zejména v návaznosti na 
realizaci komunikace č. D11 

 

8 - velký podíl zemědělské půdy 
s vysokou kvalitou 

- území ohrožená vodní erozí 

- velký podíl zornění 
  

9 - mateřská škola 
- dobrá občanská i technická 
vybavenost 
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10 - napojení na silnici I. třídy na ose 
Trutnov – Hradec Králové 

- negativní dopad průjezdu dopravy 
obcí 

- přímé napojení sjezdem na dálnici 2. 
třídy D11 
- zvýšení průjezdnosti dopravy obcí 
z přilehlých obcí v souvislosti 
s nájezdem na D11  

- zvýšení průjezdnosti dopravy obcí 
z přilehlých obcí v souvislosti 
s nájezdem na D11  

 

11 - pokles nezaměstnaných osob pod 
krajský průměr 
- ovocnářství 

 - výstavba nové pekárny se projevila 
v poklesu nezaměstnaných osob 

 

12 - dostatek ubytovacích kapacit, obec 
těží z umístění na frekventované silnici 
I. třídy vedoucí do blízkých Krkonoš a 
nedaleké národní kulturní památky  
Kuks 

- turisticky méně atraktivní obec - využití navýšení cestovního ruchu 
s dokončením plánované D11 a jejího 
sjezdu v obci 

 

13     

 
 
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky 0 Území obce se vyznačuje vysokým podílem kvalitní zemědělské půdy, vysokým koeficientem 
ekologické stability, kvalitními zdroji pitné vody a celkově vyváženým vodním režimem. 
Přírodně hodnotné plochy tak převažují nad nižší kvalitou ovzduší a negativním vlivem 
dopravy. Přítomnost staré ekologické zátěže pak vyvažují ložiska nerostných surovin. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

0 Vyrovnává se měna obyvatelstva. Populace v obci stále stárne a je zde větší poměr obyvatel 
jen se základním vzděláním. To je vyváženo dobrou nabídkou občanské vybavenosti 

Hospodářský rozvoj + Klesající nezaměstnanost pod krajský průměr, turisticky méně atraktivní obec, jejíž potenciál 
leží v dobrém dopravním napojení se spádovými sídly a blízkosti turistických cílů. Tradiční 
ovocnářství nabízí sezónní pracovní příležitosti.  
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Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití bývalého pivovaru v severní části obce, příp. dalších ploch 

(např. areál s vraky aut v jižní části Ferdinandova) 

 při návrhu urbanistické koncepce zohlednit vysokou kvalitu zemědělské půdy na území obce (zejména chránit rozsáhlejší souvislé plochy zemědělské 

půdy, zařazené do 1. a 2. třídy ochrany).  Do návrhu uspořádání krajiny promítnout zvýšený význam území pro zemědělství (viz podíl zemědělské 

půdy z celkové výměry obce) vymezením odpovídajícího rozsahu ploch zemědělských (především s využitím částí území s přirozenými předpoklady 

pro vysokou zemědělskou produkci).  

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 posoudit potřebu vymezení veřejně prospěšného opatření k zajištění ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jež 

jsou evidovány v seznam starých ekologických zátěží (SEZ), resp. kontaminovaných míst (KM) na správním území obce.  

 zrevidovat vymezení územního systému ekologické stability, chybí návaznost RK 742/1 a RC Pivovarská zahrada 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Choustníkovo Hradiště 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 pod Zámeckým vrchem bývalý pivovar 
dlouhodobě nevyužitá stavba 

 

U?1 pod Ferdinandovem 
U Macků, bývalá usedlost dlouhodobě nevyužitá stavba 

 

U?2A RK 742/1 regionální biokoridor chybějící návaznost s ÚP sousední 
obce 

 

U?2A RC Pivovarská zahrada regionální biocentrum chybějící návaznost s ÚP sousedních 
obcí 

 

  
U Umučených regionální biokoridor nedodrženy parametry 

vyřešeno vymezením v ÚP DKNL 

2C-U 

  

  
Ferdinandov regionální biokoridor nedodrženy parametry 

vyřešeno vymezením v ÚP 
Choustníkovo Hradiště 

2C-U 

  

  
v místech koridoru D11 

zastavitelné plochy v 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. ochrany 

 

3-L 

  
  

Rýcholka, dva areály živočišná výroba výskyt pachů 

 

5-H 

  
  

drůbežárna živočišná výroba výskyt pachů 

 

5-H 
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 8-D      

<———> 

směr Zboží 

cyklodoprava v souvisl. se 
zvýšením auto dopravy k 
nájezdu na D11 

bezpečná dostupnost města 
alternativní dopravou 

 

 
   

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Kocbeře 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - poměr starších osob stále pod 
krajským průměrem i přes 3% růst 
- bydlení spojené s pěknou přírodou 

- bydlení ve starší bytové zástavbě  - nárůst počtu starších obyvatel  

může i nadále pokračovat 

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
- vysoký koeficient ekologické stability 

- není vymezený ÚSES -zhoršení prostupnosti krajiny spojené 
s výstavbou D11 

 

6 - ložiska nerostných surovin (1) 
- dostatek retenčních ploch 
- vysoká lesnatost 
- přirozené koryto vodního toku 

 

- území ohrožená vodní erozí - Obnova těžby pískovců jako 
dekoračního kamene. V případě 
zvýšeného zájmu dostatek zásob 
kvalitní suroviny. 

 

7 - Kvalitní ovzduší 
- sběrný dvůr v obci 
- zařízení pro recyklaci stavebního a 
demoličního odpadu 
 

- negativní vliv dopravy na kvalitu 
ovzduší a zatížení hlukem 
- přítomnost zdroje znečištění (Peter 
GFK) 

- zatížení hlukem a emisemi od 
plánované D11 
- Intenzifikace dopravy a výstavba 
logistických center v polohách, ve 
kterých mohou negativně ovlivňovat 
standard obytné zástavby (stávající i 
výhledové), zejména v návaznosti na 
realizaci komunikace č. D11 

 

8 - velký podíl zemědělské půdy 

s vysokou kvalitou 
- vysoký podíl lesních ploch 

- území ohrožená vodní erozí 

- velký podíl zornění 

  

9 - mateřská škola a základní škola (5)    

10 - napojení na silnici I. třídy na ose 
Trutnov – Hradec Králové 

- negativní dopad průjezdu dopravy 
obcí 
- absence plynovodu (obec nad 500 
ob.) 
- absence veřejné kanalizace 

- přímé napojení sjezdem na dálnici 
D11 
- zvýšení průjezdnosti dopravy obcí 
z přilehlých obcí v souvislosti 
s nájezdem na D11 

 

11 - jedna z nejnižších mír    
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nezaměstnanosti v ORP  
- silnější zaměstnavatel 

12 - památky spojené s pozůstatky 
šporkovského panství a bitvy z Prusko-
Rakouské války 1866, v malebném 
přírodním prostředí 
- dostatek ubytovacích kapacit, obec 
těží z umístění na frekventované silnici 
I. třídy vedoucí do blízkých Krkonoš 

- kvalita cyklostezek - zkvalitnění sítě cyklostezek s vazbou 
na spádové centrum Dvůr Králové 
- využití navýšení cestovního ruchu 
s dokončením plánované D11 a jejího 
sjezdu v obci 
- zlepšit informovanost o turistických 
cílech 

 

13     

 
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + Významnou roli v území hraje zastoupení lesů a navíc se na zbytku vyskytuje úrodná 
zemědělská půda, nízké procento zastavěných a zpevněných ploch. Vodní koryta mají 
přirozený tok s dostatkem retenčních ploch. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- Negativně se v obci odráží průjezd dopravy obcí, absence veřejné kanalizace a donedávna to 
byla i absence chodníku. Bydlení v obci je převážně ve starší zástavbě. Chybí kvalitní 
cyklostezky. 

Hospodářský rozvoj + V obci působí silný zaměstnavatel, obec má dobré dopravní napojení na větší spádová centra 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití devastovaného mlýna v Kocbeřích (jižně od továrny), 

opuštěného rekreačního areálu Lesní studánka severozápadně od sídla, příp. dalších 

 vhodným návrhem uspořádání krajiny zajistit územní ochranu stávajících příznivých přírodních podmínek pro vodní režim území (zajišťují zpomalení 

povrchového odtoku, podporují přirozený vsak, apod.)    

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 

 zapracovat do územního plánu vymezení územního systému ekologické stability 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Kocbeře 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 
pod továrnou bývalý mlýn dlouhodobě nevyužitá stavba 

 

U?1 
Jánská studánka 

bývalé lázně, rekreace, 
hospoda dlouhodobě nevyužitý areál 

 

  
U Nové Vsi regionální biokoridor nedodrženy parametry vyřešeno vymezením koridoru v novém 

ÚP DKNL 
2C-U 

  
  

v místech koridoru D11 
zastavitelné plochy v 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. ochrany  vyřešeno, dle aktuálních tříd ochrany již 
půda není zařazena v 1.třídě ochrany 

3-L 

  
 7-D      

<———> 
směr Dvůr Králové - 
Podháj 

návaznost D11 na silnici 
směr Vrchlabí 

hrozba zvýšené intenzity dopravy po 
dokončení D11 

 

 8-D      

<———> 
směr Dvůr Králové 

cyklodoprava v souvisl. se 
zvýšením auto dopravy k 
nájezdu na D11 

bezpečná dostupnost města alternativní 
dopravou 

 

U?1 směrem k hřbitovu zděný dům nevyužívaný chátrající 
 

L?2 
směr Hajnice střet záměrů s limity 

střet D11 s regionálním biokoridorem a 
dálkovým migračním koridorem 

 

L?9 směr Jánská studánka střet záměrů s limity 
střet D11 s nemovitými kulturními 
památkami 

 

  
PETER - GFK spol. s r.o. výroba kompositů výskyt pachů a zdroj znečištění 

 

5-H 
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Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  

4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
5 - zdroj znečištění ovzduší 
9 - střet D11 s nemovitými kulturními památkami 
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Kohoutov 
 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - stabilizovaná demografická měna 
- bydlení spojené s pěknou přírodou 

- bydlení ve starší bytové zástavbě  - příliv nových neaktivních občanů z 
měst 

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
- vysoký koeficient ekologické stability 

- není vymezený ÚSES   

6 - ložiska nerostných surovin (1) 
- Kvalitní zdroje pitné vody 
- přirozené koryto vodního toku 
 

- území ohrožená vodní erozí 
- meliorované plochy 

- Obnova těžby pískovců jako 
dekoračního kamene. V případě 
zvýšeného zájmu dostatek zásob 
kvalitní suroviny. 

 

7 - Kvalitní ovzduší    

8 - velký podíl zemědělské půdy 
s průměrnou kvalitou 

- velký podíl zornění 
- ohrožení půdy vodní erozí 

  

9     

10  - absence vodovodní sítě v Kladrubech 
- horší dostupnost obce  
- technická vybavenost 

  

11  
 

- nezaměstnanost nad krajským 
průměrem 
- horší dostupnost obce 

 - i přes výrazný celorepublikový 
ekonomický růst jako jedna z obcí 
zaznamenala nárůst 
nezaměstnanosti  

12 - obec spjatá s přírodou a zaměřená na 
podporu tradičních lidových řemesel 
- dětský tábor 

   

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + Na území obce se nachází ložisko nerostných surovin, kvalitní zdroje pitné vody, kvalitní 
ovzduší, přírodně hodnotné plochy 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- Horší dostupnost obce, bydlení převažuje ve starší zástavbě 

Hospodářský rozvoj - vysoká nezaměstnanost nad krajským průměrem 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 

 zapracovat do územního plánu vymezení územního systému ekologické stability 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití plně nevyužitého zemědělského areálu severně od centra 

obce 

 rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Kohoutov 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 bývalé JZD, střed části 
Kohoutov 

nevyužitý zemědělský 
areál 

dlouhodobě nevyužitá 
plocha 

 

  
Vyhnánov regionální biokoridor nedodrženy parametry 

 

2C-U 

  

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Kuks 
 
 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - poměr starších osob pod krajským 
průměrem 

 - s rozvojem turismu větší zájem o 
trvalé bydlení v obci 

- stále se zvyšující počet starších 
obyvatel 

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
- vysoký koeficient ekologické stability 

   

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 
- přirozené koryto vodního toku 

- Výskyt potenciálních sesuvů (1) 

- existence záplavového území 
- území ohrožená vodní erozí 

- nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

 

7 - většina zast. území napojena na kan. 
 

- spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 

- zatížení hlukem a emisemi od 
plánované D11 

 

8 - velký podíl zemědělské půdy 
s vysokou kvalitou 

- území ohrožená vodní erozí 
- vysoký podíl zornění 

  

9 - železniční zastávka v obci 
Trutnov – Hradec Králové 
- nadstandartní kulturní a sportovní 
vybavenost 

- aktuálně slabá nabídka obchodních 
služeb u obce s nadregionální kulturní 
památkou 

- v blízkém dosahu plánovaného sjezdu 
dálnice D11 

 

10 - obec vybavená veřejnou kanalizační 
sítí 
- napojení na silnici I. třídy na ose 

- stav komunikací v obci   

11 - barokní areál 
 

 - rozvoj turistického ruchu - pokračující pokles nezaměstnaných 
osob 

12 - národní kulturní památka 
nadregionálního významu -památková 
rezervace Kuks 
- cyklotrasa z Hradce Králové do Kuksu 

- chybí kvalitní propojení pro cyklisty 
se Dvorem Králové nad Labem 
- aktuální malá nabídka služeb u 
památky nadregionálního významu 

  

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + Obec disponuje kvalitní zemědělskou půdou, kvalitními zdroji pitné vody, dostatkem 
retenčních ploch. Přírodně hodnotné plochy přispívají k vysokému koeficientu ekologické 
stability 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

0 V obci se zlepšuje domografická měna obyvatelstva a s rozvojem turismu i nabídka služeb. 
Chybí kvalitní propojení pro cyklisty se sídelním centrem, které je v přípravě. 

Hospodářský rozvoj + Pokles nezaměstnaných osob (nezaměstnanost je těsně pod krajským průměrem), obec je 
díky svému baroknímu areálu zaměřena na turistický ruch. Tomu přispívá i její dosažitelnost 
jak silniční, tak železniční dopravou.  

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 při návrhu urbanistické koncepce zohlednit vysokou kvalitu zemědělské půdy na území obce (zejména chránit rozsáhlejší souvislé plochy zemědělské 

půdy, zařazené do 1. a 2. třídy ochrany).  Do návrhu uspořádání krajiny promítnout zvýšený význam území pro zemědělství (viz podíl zemědělské 

půdy z celkové výměry obce) vymezením odpovídajícího rozsahu ploch zemědělských (především s využitím částí území s přirozenými předpoklady 

pro vysokou zemědělskou produkci).  

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 zapracovat do územního plánu vymezení územního systému ekologické stability lokální úrovně, který není vymezen nebo nesplňuje parametry 

(vymezení biocenter na křížení biokoridorů) 

 rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Kuks 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

L?2A / 

L?2B na styku s k.ú. Litíč 
chybějící část 
lokálního biokoridoru 

chybějící návaznost ÚSES a 
střety s limity,  

vyřešeno ale bez vloženého 
biocentra při křížení 
biokoridorů 

L?2A údolí Labe v okolí 
mostu  

chybějící část reg. 
biokoridoru 

chybějící návaznost ÚSES a 
střety s limity,  vyřešeno v ÚP Kuks 

  
jednotlivě po celém 
území obce 

zastavitelné plochy v 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. 
ochrany 

 

3-L 

  

    

 

    

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Lanžov 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4  - stále se zvyšující počet starších ob. 
- negativní domografická měna 
obyvatelstva zejména díky migrační 
složce 
- převládá starší výstavba 

 - pokles obyvatelstva se zastavil 

 
5 

- vysoký koeficient ekologické stability 

 
   

6 - dostatek retenčních ploch 
 

- Výskyt potenciálních sesuvů (3) 

- Výskyt aktivních sesuvů (2) 
- regulované vodní toky 
- velký podíl zornění zemědělské půdy 

- nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

 

7 - sběrný dvůr v obci - spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 

  

8  - větší podíl zemědělské půdy ovšem 
s nízkou kvalitou 

  

9 - mateřská škola, koupaliště 
 

- absence celoročně provozovaného 
obchodního a stravovacího zařízení 

  

10  - negativní dopad průjezdu dopravy 
obcí 

  

11    - celorepublikový trend poklesu 
nezaměstnanosti, odpovídá nyní 
krajskému průměru 

12 - nadprůměrný výskyt nemovitých 
kulturních památek, architektonicky 
cenných staveb, stavebních dominant,  
- významným prvkem pro obec je 
místní koupaliště s kempem 

 - bez větší finanční pomoci hrozí 
postupné dožití koupaliště s kempem 

 

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky 0 Jedná se o obec, která v hodnocených oblastech dosahuje převážně neutrálních hodnot a 
případná negativa (výskyty sesuvů, nízká kvalita půdy, kvalita ovzduší) jsou vyvážena pozitivy 
(velký podíl zemědělské půdy, vysoký koeficient ekologické stability). V případě neutrálního 
hodnocení je pak dle metodiky u celkového hodnocení uváděno kladné znamínko. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- Stárnutí populace, nízká občanská vybavenost, převládá starší výstavba 

Hospodářský rozvoj 0 horší dostupnost obce 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití části areálu ZD v Sedleci (západní část areálu při silnici) a 

nevyužívaného menšího areálu ve Lhotce (u silnice naproti areálu ZD) 

 při návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny zohlednit existenci sesuvů na území obce 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Lanžov 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 
Sedlec nevyužitý zemědělský areál 

dlouhodobě nevyužitý objekt 
v zemědělském areálu 

 

U?1 
Lhotka nevyužitý zemědělský statek dlouhodobě nevyužitá plocha 

 

L?2A Sedlec, na styku s k.ú. 
Vilantice a Dubenec 

chybějící lokální biokoridor 
sousedních obcí 

chybějící návaznost ÚSES a 
střety s limity,  řešeno v ÚP Lanžov 

L?2A vrch Morava, na styku 
s k.ú. Dubenec 

chybějící lokální biokoridor 
sousední obce 

chybějící návaznost ÚSES a 
střety s limity,  řešeno v ÚP Lanžov 

L?2A 
Velehrádek chybějící lokální biokoridor 

chybějící návaznost ÚSES a 
střety s limity,  řešeno v ÚP Lanžov 

  
jednotlivě po celém 
území obce 

zastavitelné plochy v zastavěném 
i nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. 
ochrany Částečně vyřešeno v ÚP 

Lanžov 

3-L 

  

L?2A jižní hranice k. ú. 
s Velkým Vřešťovem chybějící lokální biokoridor  

chybějící návaznost ÚSES, 
koordinace s ÚP Velký 
Vřešťov 

vyřešeno v ÚP Lanžov, 
koridor ukončen 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 4 - velký rozsah zastavitelných ploch  

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 
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Libotov 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1 - blízkost spádového města    

2     

 3     

4 - pozitivní měna obyvatel díky migrační 
složce 
- nízký poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 

- nárůst poměru starší populace  

- převládá starší výstavba 
- zahájena nová výstavba RD - měna obyvatel v posledním období 

zaznamenala pokles 

 
5 

- vymezený a kritéria splňující ÚSES 
 

   

6 - přirozené koryto vodního toku 
 

- velký podíl zornění zemědělské půdy 
- meliorované plochy 
- nízká lesnatost (přirozená retence) 
- území ohrožená vodní erozí 

  

7 - většina zast. území napojena na kan. 
 

   

8 - velký podíl zemědělské půdy 

s vysokou kvalitou 
- nízká lesnatost 
- území ohrožená vodní erozí 
- velký podíl zornění 

  

9 - mateřská škola 
 

- kromě školky a sportovního hřiště 
není jiné občanské vybavení 

  

10     

11  - horší dostupnost obce 
- absence silného zaměstnavatele 

- příchod silného investora do 
bývalého zemědělského areálu 

 

12  - turisticky málo atraktivní - zaměření na agroturistiku  

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky - V hodnocení přírodního pilíře převažují negativní stránky, mezi které patří malý podíl lesa 
z celkové výměry. Kvalitní zemědělské půdy jsou z více než poloviny ohroženy střední a 
vysokou mírou eroze. přitom více než 60 % území  je zorněno, což vede při intenzivních 
srážkách ke smyvu kvalitních půdních částic, koeficient ekologické stability zařazuje území do 
kategorie se zřetelným narušením přírodního prostředí 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- V obci je minimální vybavenost (obecní úřad, mateřská škola, hasičská zbrojnice a areál u 
hřiště). Příznivý je nárůst obyvatel v obci, přesto jsou rozvojové plochy v ÚPD 
předimenzované. 

Hospodářský rozvoj - Absence silnějšího zaměstnavatele, služby jen v minimálním rozsahu. Ostatní obyvatelé jsou 
nuceni za zaměstnáním každodenně dojíždět do okolí. Horší dopravní dostupnost do 
spádových sídel. Turisticky málo atraktivní obec 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 uspořádáním krajiny eliminovat erozní ohroženost vysoce kvalitní zemědělské půdy, která má vysoký stupeň zornění 

 uspořádáním krajiny vytvořit územní pro zvýšení ekologické hodnoty území (koeficient ekologické stability je nižší než 0,3 což signalizuje území 

s výrazným narušením přírodních struktur) 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 zapracovat do územního plánu vymezení územního systému ekologické stability lokální úrovně, který není vymezen nebo nesplňuje parametry 

(vymezení biocenter na křížení biokoridorů, návaznosti s ÚPD sousedních obcí) 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Libotov 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  

U?2B 
Malý Libotov 

chybějící lokální 
biocentrum 

styk několika lokálních 
biokoridorů 

  

Libotovský hřbet regionální biokoridor 

nedodrženy 
parametry, vyřešeno 
vymezením v ÚP 
DKNL, chybí 
návaznost biokoridorů 
přes biocentra 

2C-U 

  

  
jednotlivě po celém 
území obce 

zastavitelné plochy v 
zastavěném i 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy 
I.tř. ochrany 

3-L 

  

    

    Poznámka: 
  U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 

 

 

 



5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem 2020 

 

157 

 

Litíč 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1  - Horší dostupnost obce do sídelních 
center 

  

2     

 3     

4 - trvalá pozitivní měna obyvatelstva 
díky obou složek 
- nestárnoucí obyvatelstvo 

- vysoký poměr nově dokončené 

výstavby RD 

- větší poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 

 - trend stárnutí obyvatelstva se začíná 
projevovat 

 
5 

- vymezený a kritéria splňující ÚSES 
 

   
6 - dostatek retenčních ploch 

- přirozené koryto vodního toku 
- území ohrožená vodní erozí 
- velký podíl zornění zemědělské půdy 

  

7  - spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 

  

8 - velký podíl zemědělské půdy 

s vysokou kvalitou 
- nízká lesnatost 
- velký podíl zornění 
- území ohrožená vodní erozí 

  

9  - kromě sportovního hřiště není v obci 
žádné jiné občanské vybavení 

  

10     

11 - podíl nezaměstnaných osob pod 
krajským průměrem 

- horší dostupnost obce   

12  - turisticky málo atraktivní   

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky 0 Území obce se vyznačuje vysokým podílem kvalitní zemědělské půdy, avšak ohrožené vodní 
erozí, přirozeným vodním korytem s dostatkem retenčních ploch. V obci je vymezený územní 
systém ekologické stability. Obec se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- V obci je minimální občanská vybavenost. Horší dostupnost obce do sídelních center. 

Hospodářský rozvoj - Obec zaznamenala pokles nezaměstnaných osob pod krajský průměr, turisticky je však málo 
atraktivní s horší dostupností 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití devastovaného objektu bývalé vybavenosti (hospoda) na 

rozcestí před Nouzovem 

 uspořádáním krajiny eliminovat erozní ohroženost kvalitní zemědělské půdy, která má vysoký stupeň zornění 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 Posoudit, případně přehodnotit rozsah návrhových ploch pro bydlení dle platné ÚPD (dle ÚP  je zřejmě vymezeno více obytných ploch, než odpovídá 

velikosti obce a jejím potřebám v časovém horizontu ÚPD), zvážit potřebu doplnění i dalších funkcí (dosud je navrženo pouze bydlení bez 

vybavenosti) 

 zapracovat do územního plánu vymezení územního systému ekologické stability, který není vymezen nebo nesplňuje parametry (chybějící část 

regionálního i lokálního biokoridoru) 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Litíč 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 
Nouzov bývalá zem. usedlost 

dlouhodobě nevyužitá 
stavba 

 

L?2A 
k Vestci 

chybějící část reg. 
biokoridoru 

chybějící návaznost ÚSES 
a střety s limity 

 

 U?1   střed obce 
 nevyužívaný objekt 
občanské vybavenosti 

 chátrající objekt bývalé 
hospody 

 

L?2A 
les u Ameriky chybějící návaznost LBK 

je na hranici se sousední 
obcí 

  

    

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Mostek 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - dobrá vybavenost v oblasti školství a 
zdravotnictví 
- bydlení spojené s pěknou přírodou 
- plánovaná výstavba dle US2 – 
Slunečná Stráň 

- stále se zvyšující počet starších obyv. 
- větší poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 
- pokračující negativní měna 
obyvatelstva vlivem obou složek 

- rozjela se výstavba Sluneční stáň, 
která by mohla mít pozitivní vliv na 
demografickou křivku 

- výrazný úbytek obyvatel 

 
5 

- vysoký koeficient ekologické stability 

 
   

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 
- vysoká lesnatost 

- Výskyt potenciálních sesuvů (9) 
- Výskyt aktivních sesuvů (3) 
- regulované vodní toky 
- existence záplavového území 

- nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

 

7 - Kvalitní ovzduší 
- většina zast. území napojena na kan. 

   

8 - dominující vysoký podíl lesních ploch    

9 - železniční zastávka v obci 
- dobrá občanská vybavenost 
(sportovní plochy, zdr. Zařízení, MŠ, 
ZŠ, pošta, atd.) 

 - výstavba kulturního centra  

10     

11 - silnější zaměstnavatelé - nezaměstnanost nad krajským 
průměrem 

 - pokračující pokles nezaměstnaných 
osob 

12 - autokemp 
 

- méně turisticky atraktivních cílů 
přímo v obci 

  

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + Dominantní podíl území pokrývají lesy, které příznivě přispívají k mimoprodukčním funkcím 
krajiny (vodní retence území, vyšší stupeň ekologické stability apod.). Existence zdroje pitné 
vody. Existence retenčních ploch sloužící k zadržení odtékající povrchové vody a ke zmírnění 
odtoku, zemědělská půda není meliorována, kvalitní ovzduší. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

+ Veškerá základní občanská vybavenost odpovídající velikosti obce, včetně pečovatelského 
domu, zdr. střediska. Rozvoj obce závislý na udržení zaměstnanosti velkých subjektů. 

Hospodářský rozvoj 
 

+ V obci se povedlo zajistit investory pro využití bývalého areálu Tiby. Další pracovní příležitosti  
u drobnějších zaměstnavatelů. Významnější roli mají zařízení v celém spektru občanské 
vybavenosti (veřejná správa, školství, zdravotnictví, sociální zařízení a distribuce atd.). 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití skladového areálu v Debrném, a bývalé školy v Mostku 

 při návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny zohlednit existenci sesuvů na území obce  

 vhodným návrhem uspořádání krajiny zajistit územní ochranu stávajících příznivých přírodních podmínek pro vodní režim území (zajišťují zpomalení 

povrchového odtoku, podporují přirozený vsak, apod.)    

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Mostek 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod   

U?1 Debrné bývalá škola nevyužitý, polozbořený objekt Vyřešeno, již odstraněn 

U?1 střed obce bývalá továrna v současné době v přestavbě vyřešeno, plně využívána 

U?1 střed obce bývalá občanská vybavenost chátrající objekt využívaný jako obecní dílna 
 

U?1 střed obce bývalá vila v současné době připr. přestavba 
 

U?1 střed obce 
bývalá občanská vybavenost - 
škola nevyužitý, objekt 

 

  údolí Labe nad 
přehradou Les 
Království 

regionální biokoridor nedodrženy parametry, chybí návaznost,  

vyřešeno v ÚP Mostek 

2C-U 

  

  
Obora regionální biokoridor nedodrženy parametry, chybí návaznost,  

vyřešeno v ÚP Mostek 

2C-U 

  

L?2A pod Zvičinou chybějící návaznost RBK střet se zast. územím a silnicí 
týká se správního území Horní 
Brusnice 

U?1 Debrné Skladový areál nevyužitý 
 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 4 - velký rozsah zastavitelných ploch  

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 
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Nemojov 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - pozitivní  měna obyvatelstva vlivem 
obou složek 
- bydlení spojené s pěknou přírodou 
- nová bytová zástavba 
- poměr starších osob pod krajským 
průměrem 

  - rostoucí demografická křivka 

 
5 

    

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 
- vysoká lesnatost 
- přirozené koryto vodního toku 

- Výskyt potenciálních sesuvů (1) 
- meliorované plochy 

- nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

 

7 - Kvalitní ovzduší    

8 - vysoký koeficient ekologické stability    

9 - mateřská škola a základní škola (5) 
- relativně dobrá občanská vybavenost 

   

10  - negativní dopad průjezdu dopravy 
obcí 

  

11 - nezaměstnanost klesla pod krajský 
průměr 

   

12  - turisticky méně atraktivní - blízkost přehrady Les království, 
nabídka služeb pro turisty 
- plánovaná cyklostezka ze Dvora 
Králové  na přehradu 

 

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + Vysoký podíl lesů z celkové výměry území, který přispívá k dobré retenci území a jeho 

ekologické stabilitě. Koeficient ekologické stability (1) charakterizuje území jako přírodní a 
přírodě blízké. Existence zdroje pitné vody, vodní toky mají přirozený charakter. Existence 
retenčních ploch sloužící k zadržení odtékající povrchové vody a ke zmírnění odtoku, 
zemědělská půda není meliorována, kvalitní ovzduší. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

+ Základní občanská vybavenost v přiměřeném rozsahu. Díky blízkosti a dobré dopravní 
dostupnosti do Dvora Král. jsou existující zařízení postačující. Poměrně velká výstavba RD a 
nárůst obyvatel  v obci. 

Hospodářský rozvoj + Pracovní příležitosti jsou jen velmi omezené, vzhledem k blízkosti Dvora Králové to ale není 
vnímáno jako nedostatek. Drobné pracovní příležitosti v občanské vybavenosti (služby, 
školství, apod.) Obec má dobré předpoklady pro rozvoj bydlení, stabilizované pozemky v ÚPD. 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Zvážit potřebu doplnění i dalších funkcí u návrhových ploch (dosud je navrženo pouze bydlení bez vybavenosti, jako obytný satelit Dvora Králové) 

 vhodným návrhem uspořádání krajiny zajistit územní ochranu stávajících příznivých přírodních podmínek pro vodní režim území (zajišťují zpomalení 

povrchového odtoku, podporují přirozený vsak, apod.)    

 vymezit odpovídající veřejný prostor, jehož součástí je příjezdová komunikace vedoucí k ČOV, která nemá parametry pro vyhnutí se vozidel 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Nemojov 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 Starobucké Debrné objekt k bydlení dlouhodobě nevyužitý,  objekt se již využívá 

  
údolí Labe nad 
přehradou Les Království 

regionální biokoridor 

Vymezen v Z1 ÚP 
Nemojov, chybí 
návaznost se sousední 
obcí 

 

2C-U 

  

  
převládající území obce 

zastavitelné plochy - 
záměr z ÚP 

zvážit funkční využití 
zastavitelných ploch 

 

4-U 

  

 11      

<———> 
Směr ČOV 

Nedostatečné parametry 
komunikace 

Samotný pozemek pro 
komunikaci  neumožňuje 
vyhýbání vozidel 

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 

 

  11 – neodpovídající parametry komunikace 
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Stanovice 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4  - velký poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 
- 1/3 obyvatel starší 65 let 
- převládá starší zástavba 

- díky vysokému poměru starších osob 
v kombinaci s negativní demografickou 
měnou hrozí obci postupné vymírání 

- růst poměru starších osob 
 

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
- vymezený a kritéria splňující ÚSES 

- VKP Hraběcí cesta 

   

6 - ložiska nerostných surovin (1) 
- dostatek retenčních ploch 
 

 

- regulované vodní toky 
- existence záplavového území 
- území ohrožená vodní erozí 

- Obnova těžby pískovců jako 
dekoračního kamene. V případě 
zvýšeného zájmu dostatek zásob 
kvalitní suroviny. 

 

7  - spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 

- zatížení hlukem a emisemi od 
plánované D11 

 

8 - velký podíl a kvalita zemědělské půdy    

9  - minimální občanská vybavenost   

10 - napojení na silnici I. třídy na ose 
Trutnov – Hradec Králové  

 

- absence autobusového spojení do 
spádového centra 
- absence parkoviště pro turisty 
Křížové cesty 

- v blízkém dosahu plánovaného sjezdu 
dálnice D11 

 

11  - nezaměstnanost nad krajským 
průměrem 
- horší dostupnost obce 

- přilákat turisty přijíždějící 
na nedalekou barokní památku Kuks 

 

12 - na území obce zasahuje památková 
rezervace Kuks s Betlémem 
Braunových soch 

 - plánovaná cyklostezka z Kuksu do 
Dvora Králové a na přehradu 

 

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + Existence retenčních ploch sloužící k zadržení odtékající povrchové vody a ke zmírnění odtoku. 
Velký podíl kvalitní zemědělské půdy. Na území obce se nachází ložisko nerostných surovin a 
byl zde vyhlášen významný krajinný prvek „ Hraběcí cesta“ 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- Minimální občanská vybavenost odpovídající velikosti obce, špatná dostupnost do sídelního 
centra. 

Hospodářský rozvoj - Podíl nezaměstnaných osob je nad krajským průměrem, obec bez větších zaměstnavatelů, 
obyvatelé jsou nuceni za prací dojíždět 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití devastovaného statku na severním okraji sídla (dominanta, 

kult. památka) 

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Stanovice 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 
severní okraj obce bývalá zem. usedlost dlouhodobě nevyužitá stavba 

 

L?2A 
údolí Labe 

chybějící část reg. 
biokoridoru 

chybějící návaznost ÚSES a 
střety s limity 

vyřešeno vymezením 
v novém ÚP 

  
Libotovský hřbet regionální biokoridor nedodrženy parametry 

vyřešeno vymezením 
v novém ÚP 

2C-U 

  

D?10 střed obce 
parkoviště křížové 
cesty 

chybí parkovací plochy 
 

 
jednotlivě po celém 
území obce 

zastavitelné plochy v 
zastavěném i 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. 
ochrany 

 

 3-L  

  

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  

4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
10 - absence parkovacích ploch 
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Trotina 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - rostoucí demografická křivka - velký poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 

- zastavitelné plochy v nově pořízeném 
ÚP Trotina 

 

 
5 

    

6 - přirozené koryto vodního toku 
 

- nedostatečné retenční plochy 
- území ohrožená vodní erozí 
- meliorované plochy 

  

7     

8  - nízká lesnatost 
- velký podíl zornění, nižší kvalita půdy 
- území ohrožená vodní erozí 

  

9  - malá občanská vybavenost   

10 - v těsném napojení na silnici II. třídy 
ve směru ze Dvora Králové na Hořice 
(Prahu) 

   

11  - pokles nezaměstnanosti zůstává 
vysoko nad krajským průměrem 
- horší dostupnost obce 

  

12  - turisticky méně atraktivní   

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky - Vysokým podílem orné půdy na výměře obce je vodní režim ohrožen zrychlením odtoku a také 
smyvem půdních částic při intenzivních srážkách, což vede ke znečištění toků a také 
k možnému vybřežení koryta. Nízká lesnatost má na vodní režim velmi negativní vliv 
především z důvodu narušení přirozené retenční schopnosti území a ekologické labilitě území 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- Minimální občanská vybavenost odpovídající velikosti obce, horší dostupnost do sídelního 
centra. Turisticky méně atraktivní obec. 

Hospodářský rozvoj - podíl nezaměstnaných osob zůstává nad krajským průměrem, obec bez větších 
zaměstnavatelů, obyvatelé jsou nuceni za prací dojíždět 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 uspořádáním krajiny eliminovat v málo lesnatém území erozně ohrožené zemědělské půdy s vysokým stupněm zornění  

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Trotina 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

        
 

        
 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Třebihošť 
 
 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - poměr nově dokončených bytů vyšší 
než krajský 
- poměr starších obyvatel nižší než 
krajský průměr 

  - stále se zvyšující počet starších 
obyvatel 

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
- vysoký koeficient ekologické stability 

   

6 - ložiska nerostných surovin (1) 
- Kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 

- Výskyt potenciálních sesuvů (1) 

- regulované vodní toky 
- území ohrožená vodní erozí 
- meliorované plochy 

- nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

 

7 - Kvalitní ovzduší    

8  - poměrně velká plocha zemědělské 
půdy s nízkou kvalitou a ohrožená 

vodní erozí 

  

9 - mateřská škola, relativně dobrá 
občanská vybavenost 
s nadstandartními sportovními 
plochami 

 - zkvalitnění a rozšíření sportovně 
rekreačního a turistického potenciálu 
vrchu Zvičina vyvolá poptávku po 
zvýšení občanské vybavenosti 

 

10 - dobrá technická vybavenost 
- napojení na silnici II. třídy ve směru 
ze Dvora Králové na Hořice (Prahu)  

- stav komunikací   

11  - horší dostupnost obce 
- nezaměstnanost nad krajským 
průměrem  

  

12 - vrch Zvičina, s kostelem sv. Jana 
Nepomuckého a turistickou Raisovou 
chatou  

 - znovuotevření rozhledny na Raisově 
chatě 
- využití potenciálu vrchu Zvičina 
k rozšíření turisty vyhledávaných 
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služeb 
13     

 
 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + Z hlediska půdního fondu bylo na území obce hodnoceno negativně jen jedno kritérium 
(výrazné zastoupení méně kvalitních zemědělských půd). Všechna sledovaná dílčí kritéria 
z hlediska ochrany přírody a krajiny byla na území obce hodnocena pozitivně. Existence zdroje 
pitné vody. Existence retenčních ploch sloužící k zadržení odtékající povrchové vody a ke 
zmírnění odtoku. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

+ Díky příznivé poloze, odpovídajícímu rozsahu základní vybavenosti (MŠ, zdrav. středisko, 
obchod, motorest, knihovna) je obec atraktivní pro bydlení i rekreaci.  

Hospodářský rozvoj 0 V obci provozováno více drobných zaměstnavatelů (dva zemědělské areály, dřevovýroba a 
služby poskytující pracovní příležitosti), přesto vyšší podíl nazaměstnanosti nad krajským 
průměrem. Obec má relativně dobrou občanskou vybavenost. Potenciál k rozvoji turistiky 
představuje vrch Zvičina. Obec hůře dostupná ze spádového centra. 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 zrevidovat vymezení územního systému ekologické stability, chybí lokální biocentra při křížení biokoridorů, nedodržené parametry regionálního 

biokoridoru 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 



5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem 2020 

 

174 

 

PŘEHLED PROBLÉMŮ Třebihošť 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

L?2A 
Zátluky rozsáhlá těžba lesa 

chybějící návaznost 
ÚSES a střety s limity 

 

U?2B 
Pod horkou 

chybějící lokální 
biocentrum styk lokálních koridorů 

 

U?2B 
Pod horkou 

chybějící lokální 
biocentrum styk lokálních koridorů 

 

  
Zvičinský hřbet regionální biokoridor nedodrženy parametry 

 

2C-U 

  

  
Zvičina regionální biokoridor nedodrženy parametry 

 

2C-U 

  

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Velký Vřešťov 
 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - poměr nově dokončených bytů vyšší 
než krajský 

  - stárnutí obyvatelstva 

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
- vysoký koeficient ekologické stability 

- vymezený a kritéria splňující ÚSES 

   

6 - dostatek retenčních ploch 

 
- Výskyt potenciálních sesuvů (1) 

- Výskyt aktivních sesuvů (2) 
- regulované vodní toky 
- území ohrožená vodní erozí 

 - nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

7  - spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 

  

8  - vysoké poměr zornění průměrně 
kvalitní půdy 

  

9     

10 - dobrá technická vybavenost obce 
(obec vybavená veřejnou kanalizační 
sítí) 

- negativní dopad průjezdu dopravy 
obcí 
- problémy s opravami a udržováním 
technické a dopravní infrastruktury 

  

11 - Velkovřešťovský rybník s 
autokempem 

- horší dostupnost obce 
- nezaměstnanost výrazně vyšší než 
krajský průměr 

- přivést nové stabilní investory do 
bývalého zemědělského areálu 

- i přes výrazný celorepublikový 
ekonomický růst jako jedna z obcí 
zaznamenala nárůst nezaměstnanosti 

12 - velkovřešťovský rybník s 
autokempem 

 - rozvoj služeb v autokempu 
- nepřizpůsobováním moderním 
požadavkům na rekreaci hrozí kempu 
postupný úpadek   

 

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + V Hodnocení převažují kladné stránky, mezi které patří dostatek retenčních ploch sloužící 
k zadržení odtékající povrchové vody a ke zmírnění odtoku, vymezený územní systém 
ekologické stability, vysoký koeficient ekologické stability, existence přírodně hodnotných 
ploch. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

0 V obci je průměrná občanská vybavenost odpovídající velikosti obce, vyrovnaná měna 
obyvatelstva vlivem obou složek, začalo se projevovat stárnutí obyvatelstva. Horší dostupnost 
a negativní dopad průjezdu dopravy obcí. 

Hospodářský rozvoj 0 Obec má horší dostupnost do spádových center, v obci chybí větší stabilní zaměstnavatelé. 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití zemědělského areálu na severním okraji (působí jako 

brownfield) 

 při návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny zohlednit existenci sesuvů na území obce 

 vhodným návrhem uspořádání krajiny zajistit územní ochranu stávajících příznivých přírodních podmínek pro vodní režim území (zajišťují zpomalení 

povrchového odtoku, podporují přirozený vsak, apod.)    

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Velký Vřešťov 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  Způsob řešení 

U?1 
bývalé JZD nevyužitý zemědělský areál 

dlouhodobě nevyužitá 
plocha,  

řeší Z1 ÚP, nevyužívané 
objekty již odstraněny, 
probíhají projekční práce na 
novou výstavbu 

  
u rybníka 

zastavitelné plochy v 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. 
ochrany Není již v 1.TO 

 

3-L 

  

L?2A 
Vysoká chybějící biokoridor 

chybějící návaznost ÚSES 
a střety s limity řešeno v ÚP 

L?2A 
Vysoká chybějící biokoridor 

chybějící návaznost ÚSES 
a střety s limity řešeno v ÚP 

U?2B západní část 
obce chybějící biocentrum 

chybějící biocentrum při 
křížení biokoridorů vyřešeno v Z1 ÚP 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Vilantice 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - pozitivní demografická křivka    

 
5 

- vymezený a kritéria splňující ÚSES 
 

   

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 

- regulované vodní toky 
- území ohrožená vodní erozí 
- meliorované plochy 

  

7  - spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 
- nízký počet obyvatel napojených na 
veřejný vodovod 

  

8 - velký podíl kvalitní zemědělské půdy 

 
- území ohrožená vodní erozí 
- velký podíl zornění 

  

9  - základní občanská vybavenost   

10  - absence veřejného vodovodu   

11  - stále vysoká nezaměstnanost nad 
krajským průměrem 
- horší dostupnost obce 

 - pokles nezaměstnanosti o 3% 

12 - Chotěborky 

 
- turisticky méně atraktivní   

13     

 
 
 
 
 
 



5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem 2020 

 

179 

 

Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + V hodnocení převažují kladné stránky, mezi které patří existence kvalitního zdroje pitné vody, 
dostatek retenčních ploch sloužící k zadržení odtékající povrchové vody a ke zmírnění odtoku, 
vymezený územní systém ekologické stability, velký podíl kvalitní zemědělské půdy. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- V obci je pouze základní občanská vybavenost a horší technická vybavenost. Chybí zejména 
veřejný vodovod.  

Hospodářský rozvoj - Podíl nezaměstnaných přestal stoupat přesto je nad krajským průměrem, horší dostupnost 
obce, v obci chybí výraznější zaměstnavatel. 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 při návrhu urbanistické koncepce zohlednit vysokou kvalitu zemědělské půdy na území obce (zejména chránit rozsáhlejší souvislé plochy zemědělské 

půdy, zařazené do 1. a 2. třídy ochrany).  Do návrhu uspořádání krajiny promítnout zvýšený význam území pro zemědělství (viz podíl zemědělské 

půdy z celkové výměry obce) vymezením odpovídajícího rozsahu ploch zemědělských (především s využitím částí území s přirozenými předpoklady 

pro vysokou zemědělskou produkci).  

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Vilantice 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

  
jednotlivě po celém 
území obce 

zastavitelné plochy v 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. 
ochrany 

 

3-L 

  

L?2A 
na hranici obce chybějící biokoridor 

chybějící návaznost ÚSES 
a střety s limity 

 

U?1 
střed obce 

nevyužitá část areálu 
bývalého JZD nevyužívaná část areálu 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Vítězná 

 
 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - poměr starších osob pod krajským 
průměrem 
- dobrá vybavenost v oblasti školství a 
zdravotnictví 

- vyšší poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 

- v obci převládá starší zástavba 

 - stále se zvyšující počet starších 
obyvatel 

 
5 

- přírodně hodnotné plochy 
- vysoký koeficient ekologické stability 

   

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 

- Výskyt potenciálních sesuvů (3) 

- Výskyt aktivních sesuvů (1) 
- regulované vodní toky 
- existence záplavového území 
- území ohrožená vodní erozí 
- meliorované plochy 

- nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

 

7 - Kvalitní ovzduší 
- sběrný dvůr v obci 

- obec není plynofikována (nad 1000 
ob.), individuální zdroje tepla  

- zatížení hlukem a emisemi od 
plánované D11 

 

8 - velký podíl kvalitní zemědělské půdy - velký podíl zornění   

9 - dobrá občanská vybavenost 
(sportovní plochy, zdr. zařízení, MŠ, 
ZŠ, pošta, atd.)  

   

10  - absence plynovodu (obec nad 500 
ob.) 

- v blízkém dosahu plánovaného sjezdu 
dálnice D11 

 

11 - silnější zaměstnavatelé - stále poměrně vysoká 
nezaměstnanost nad krajským 
průměrem 
- horší dostupnost obce 

- příchod silného investora 
- využití bývalých zemědělských areálů 

- nevole občanů s příchodem silného 
investora 
- pokles nezaměstnaných osob o 3,0% 

12 - obec disponuje nem.  kulturními 
památkami, množstvím arch.  cenných 
staveb, významných dominant a 

 - zkvalitnění cyklistických a turistických 
tras 
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vyhlídkových bodů 
- obec disponuje dalšími 
vyhledávanými místy krátkodobé 
rekreace (Hájemství, Záboří) 

13     

 
Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + V obci převažují kladné stránky, mezi které patří existence kvalitního zdroje pitné vody, 
dostatek retenčních ploch sloužící k zadržení odtékající povrchové vody a ke zmírnění odtoku, 
kvalita ovzduší, velký podíl kvalitní zemědělské půdy, přírodně hodnotné plochy, vysoký 
koeficient ekologické stability 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

+ V obci je dobrá občanská vybavenost ve všech odvětvích, základní technická vybavenost, 
poměr starších osob je pod krajským průměrem 

Hospodářský rozvoj 0 V obci je více silnějších zaměstnavatelů, zaznamenán pokles nezaměstnaných osob, přesto je 
míra nad krajským průměrem 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití objektu u komunikace ve střední části Kocléřova, jako 

brownfield působí část zemědělského areálu Agrodružstva Klas, dále v jižní části Kocléřova devastovaný hospodářský areál při hlavní komunikaci, 

v Huntířově několik devastovaných menších areálů podél hlavní komunikace (menší výrobní a zem. areály, býv. škola), v Hájemství bývalý 

hospodářský areál v návaznosti na školící středisko HZS (při vstupu od severu) 

 při návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny zohlednit existenci sesuvů na území obce 

 při návrhu urbanistické koncepce zohlednit vysokou kvalitu zemědělské půdy na území obce (zejména chránit rozsáhlejší souvislé plochy zemědělské 

půdy, zařazené do 1. a 2. třídy ochrany).  Do návrhu uspořádání krajiny promítnout zvýšený význam území pro zemědělství (viz podíl zemědělské 

půdy z celkové výměry obce) vymezením odpovídajícího rozsahu ploch zemědělských (především s využitím částí území s přirozenými předpoklady 

pro vysokou zemědělskou produkci).  

 uspořádáním krajiny podpořit územní ochranu zvýšené kvality přírodního prostředí na území obce 
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 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 

 

PŘEHLED PROBLÉMŮ Vítězná 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 
Hájemství bývalá zem. usedlost 

dlouhodobě nevyužitá 
stavba 

 

U?1 
Záboří bývalá škola 

dlouhodobě nevyužitá 
stavba 

 

U?1 
Huntířov 

bývalá občanská 
vybavenost nevyužitá část objektu 

 

U?1 
Huntířov 

nevyužitý zemědělský 
areál 

dlouhodobě nevyužitá 
plocha 

 

U?1 
Kocléřov 

nevyužitý zemědělský 
areál 

devastovaný 
hospodářský areál 

 

  
jednotlivě po celém 
území obce 

zastavitelné plochy v 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy I.tř. 
ochrany 

 

3-L 

  

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Vlčkovice v Podkrkonoší 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - poměr starších obyvatel pod 
krajským průměrem 

- negativní měna obyvatelstva vlivem 
obou složek 

- v obci převládá starší zástavba 

  

 
5 

    

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 

- Výskyt potenciálních sesuvů (1) 

- regulované vodní toky 
- území ohrožená vodní erozí 
- velký podíl zornění zemědělské půdy 
- meliorované plochy 

 - nevhodně lokalizované stavební 
práce a další zásahy do krajiny mohou 
vyvolat aktivaci sesuvů 

7  - spadá do oblasti se zhoršenou 
kvalitou ovzduší 
- nízký počet obyvatel napojených na 
veřejný vodovod 

 - zatížení hlukem a emisemi od 
plánované D11 

8 - velký podíl kvalitní zemědělské půdy 

 
 

- nízká lesnatost 
- území ohrožená vodní erozí 
- velký podíl zornění 

  

9  - minimální občanská vybavenost   

10  - v blízkém dosahu plánovaného sjezdu 
dálnice D11 
- absence veřejné vodovodní sítě 

  

11  - nezaměstnanost nad krajským 
průměrem 
- horší dostupnost obce 

 - pokračující pokles nezaměstnaných 
osob díky celorepublikovému 
hospodářskému růstu a dostavbě 
pekárny v CH.H. 

12  - turisticky méně atraktivní - zaměření na agroturistiku  

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky - Kladně hodnocena je existence kvalitního zdroje pitné vody, dostatek retenčních ploch sloužící 
k zadržení odtékající povrchové vody a ke zmírnění odtoku, velký podíl kvalitní zemědělské 
půdy. Zemědělská půda je však meliorována a území je ohroženo vodní erozí. Spolu 
s regulovanými toky jsou tak naopak příčinou rychlého odtoku vody z území.   

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- Úbytek obyvatelstva, narůstající počet starší populace zastaven, Negativně měna 
obyvatelstva, na jejíž migrační složku působí zejména absence veřejné vodovodní a kanalizační 
sítě a malá občanská vybavenost 

Hospodářský rozvoj - I přes velký pokles nezaměstnaných osob je míra nad krajským průměrem, horší dostupnost 
obce, turisticky méně atraktivní obec, jejíž potenciál je v zaměření na agroturistiku 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 Při návrhu urbanistické koncepce řešit brownfields v sídle – navrhnout vhodné využití hospodářského stavení ve špatném stavu v západní části sídla 

(severně od komunikace) 

 Posoudit, případně přehodnotit rozsah návrhových ploch pro bydlení dle platné ÚPD (dle UP  je řada lokalit v rozsahu přesahujícím potřebu sídla - 

než odpovídá velikosti obce a jejím potřebám v časovém horizontu ÚPD), zvážit potřebu doplnění i dalších funkcí (dosud je navrženo pouze bydlení 

bez vybavenosti) 

 uspořádáním krajiny eliminovat erozní ohroženost vysoce kvalitní zemědělské půdy, která má vysoký stupeň zornění 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Vlčkovice v Podkrkonoší 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

U?1 
Dolní Vlčkovice bývalá zem. usedlost 

dlouhodobě nevyužitá 
stavba 

 

  
jednotlivě po celém 
území obce 

zastavitelné plochy v 
nezastavěném území 

střet záměrů a půdy 
I.tř. ochrany 

 

3-L 

  

  
Ferdinandov  regionální koridor  nedodržené parametry 

vyřešeno v ÚP 
Vlčkovice v 

Podkrkonoší  

2C-U 

  

    

 

    

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Zábřezí-Řečice 

 
 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - nízký poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 

- stálý růst počtu starších obyvatel  
- negativní demografická měna 

  

 
5 

 - není vymezený ÚSES   

6 - Kvalitní zdroje pitné vody 
- přirozené koryto vodního toku 

   

7  - horší kvalita vody ve veřejném 
vodovodu 

  

8 - velký podíl zemědělské půdy 
 

- nízká kvalita zemědělské půdy 
- velký podíl zornění 

  

9  - z občanské vybavenosti nabízí pouze 
sportovní plochy 

  

10  - stav komunikací   

11 - podíl nezaměstnaných osob nejnižší v 
ORP 

- horší dostupnost obce   

12  - turisticky méně atraktivní   

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + V hodnocení převažují kladné stránky, mezi které patří existence zdroje pitné vody, přirozené 
koryto vodního toku přispívající ke zmírnění odtoku, velký podíl zemědělské půdy. 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- Obec z hlediska občanské vybavenosti nabízí pouze sportovní a rekreační plochy, horší stav 
komunikací a dostupnost obce. Oproti roku 2011 dochází k trvalému růstu starších obyvatel. 

Hospodářský rozvoj - V obci je v porovnání s krajem nízký podíl nezaměstnanosti. Lidé jsou však převážně nuceni za 
prací dojíždět. Dle velikosti obce se nedá počítat se silnějším zaměstnavatelem v obci. 
Turisticky méně atraktivní obec. 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 zapracovat do územního plánu vymezení územního systému ekologické stability v koordinaci s okolními obcemi 

 v návrhu urbanistické koncepce a uspořádání krajiny vytvářet územní podmínky pro průmět opatření ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni obcí 

vycházejících z Programu zlepšení kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 :  

o opatření AB2 – budování silničních obchvatů měst a obcí - vymístění mobilních zdrojů emisí z intravilánu obcí prostřednictvím budování 

obchvatů a jiných dopravních staveb 

o opatření AB17 – opatření proti prašnosti z plošných a liniových zdrojů výsadbou izolační zeleně - opatření k omezení prašnosti cílenou 

výsadbou izolační zeleně na pozemcích ve vlastnictví obcí s možností využití dotací z OPŽP 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Zábřezí - Řečice 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod  způsob řešení 

L?2A 
na hranici obce 

chybějící lokální 
biokoridory 

chybějící návaznost 
ÚSES a střety s limity 

 

L?2A 
na hranici obce 

chybějící lokální 
biokoridory 

chybějící návaznost 
ÚSES a střety s limity 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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Zdobín 

 Pozitiva Negativa Potenciály Vývojové trendy 

1     

2     

 3     

4 - pozitivní demografická měna obyv. 
- poměr starších obyvatel pod 
průměrem kraje 

- vyšší poměr obyvatel jen se 
základním vzděláním 

- zastavitelné plochy v nově pořízeném 
ÚP Zdobín 

- stagnace poměru starších osob 

 
5 

- vysoký koeficient ekologické stability 

 
   

6 - kvalitní zdroje pitné vody 
- dostatek retenčních ploch 
- vysoká lesnatost 
- přirozené koryto vodního toku 

- velký podíl zornění zemědělské půdy 

 
  

7     

8 - vysoký podíl lesních ploch 

 
- velký podíl zornění   

9  - minimální občanská vybavenost   

10 - napojení na silnici II. třídy ve směru 
ze Dvora Králové na Hořice (Prahu)  

- stav komunikací III. třídy   

11  - přes pokles podílu nezaměstnaných 
osob, je  vyšší než krajský 

  

12  - turisticky méně atraktivní   

13     
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Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek 

pilíř hodnocení odůvodnění 

Přírodní podmínky + V hodnocení převažují kladné stránky, mezi které patří existence kvalitního zdroje pitné vody, 
dostatek retenčních ploch a přirozené koryto vodního toku sloužící k zadržení odtékající 
povrchové vody a ke zmírnění odtoku, vysoká míra lesnatosti, která má na vodní režim velmi 
pozitivní vliv především z důvodu přirozené retenční schopnosti lesů, velký podíl zemědělské 
půdy, vysoký koeficient ekologické stability 

Soudržnost společenství 
obyvatel území 

- Minimální občanská vybavenost, poměr starších osob – stárnutí populace se zastavilo, vyšší 
poměr obyvatel se základním vzděláním. 

Hospodářský rozvoj - I přes klesající podíl nezaměstnanosti je vyšší než krajský, v obci chybí zaměstnavatel, 
turisticky méně atraktivní obec 

 

Problémy k řešení v ÚPD 

 v rámci územního plánování zmírňovat negativní stránky a negativní vývojové tendence, chránit pozitivní stránky a vytvářet podmínky pro záměry 
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PŘEHLED PROBLÉMŮ Zdobín 

označení lokalizace popis charakteristika - důvod   

L?2A 
na hranici obce 

chybějící lokální 
biokoridory 

chybějící návaznost 
ÚSES a střety s limity  vyřešeno v ÚP Zdobín 

L?2A 
na hranici obce 

chybějící lokální 
biokoridory 

chybějící návaznost 
ÚSES a střety s limity vyřešeno v ÚP Zdobín 

U?2B 
severní okraj obce 

chybějící lokální 
biocentrum styk lokálních koridorů 

 

    

 

    

 

    

 

Poznámka: 
  

 

U - závada urbanistická 1 - plochy brownfields 

 

 

H - závada hygienická 2 - ÚSES 

 

 

D - závada dopravní      2A - chybějící návaznost 

 

 

Z - střety záměrů vzájemně      2B - chybějící lokální biocentra 
 

L - střety limitů se záměry      2C - nedodrženy parametry 
 

  
3 - střet záměrů I. tř. ochrany půdy 

 

  
4 - velký rozsah zastavitelných ploch 
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D.    VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK A POTENCIÁLŮ PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
(VČETNĚ VZÁJEMNÝCH VAZEB A TRENDŮ VÝVOJE) 
 
Na základě uvedených hodnocení dílčích tematických oblastí jsou hodnoceny územní podmínky v rámci jednotlivých pilířů a mezi předmětnými pilíři:  

enviromentální pilíř (pilíř přírodních podmínek), který byl hodnocen dle přírody a krajiny, vodního režimu a horninového prostředí, kvality životního 
prostředí, zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,  

ekonomický pilíř (pilíř hospodářského rozvoje), který byl hodnocen dle struktury osídlení, významu a funkce dopravní a technické infrastruktury včetně 
jejich dostupnosti, rekreace a cestovního ruchu a ekonomických a hospodářských podmínek v současně zastavěném území, 

sociální pilíř (pilíř soudržnosti společenství obyvatel území), který byl hodnocen dle významu a funkce dopravní a technické infrastruktury včetně jejich 
dostupnosti, sociodemografických podmínek a bydlení, rekreace a cestovního ruchu, občanské vybavenosti a její dostupnosti, veřejných prostranství a 
bezpečnosti a ochrany obyvatel. 

Protože základní urbanistické funkce tj. rekreace a cestovní ruch, doprava, technická infrastruktura mají v sobě obsaženou složku jak hospodářskou tak 
společenskou, uvažuje se s nimi jako s celkem v pilíři ekonomickém i sociálním. 

Z tohoto vyhodnocení v rámci a mezi výše uvedenými pilíři vznikají pozitiva (včetně jejich potenciálů a vývojových trendů), které signalizují příznivé 
podmínky pro udržitelný rozvoj území a naopak negativa (včetně jejich vývojových trendů) signalizují méně příznivé, nepříznivé případně i dokonce 
nežádoucí podmínky pro udržitelný rozvoj území a koordinace činnosti v řešeném území. 
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ENVIRONMENTÁLNÍ  PILÍŘ 

Vyhodnocení územních podmínek přírodního pilíře jednotlivých obcí 

OBCE vodní režim a horninové prostředí kvalita životního prostředí 
ochrana přírody a 

krajiny 
ZPF a les 

Přírodní pilíř 
celkem 

Bílá Třemešná   - + 0 + + 

Bílé Poličany   - + 0 + + 

Borovnice   - + + 0 + 

Borovnička   + + + + + 

Dolní Brusnice + + + 0 + 

Doubravice - + - - - 

Dubenec   0 + 0 - 0 

Dvůr Králové nad Labem - - 0 0 - 

Horní Brusnice 0 + + 0 + 

Hřibojedy 0 + 0 - 0 

Choustníkovo Hradiště   0 - 0 + 0 

Kocbeře + + + + + 

Kohoutov   0 + + 0 + 

Kuks   0 + + + + 

Lanžov - + 0 0 0 

Libotov   - + 0 - - 

Litíč   0 + 0 - 0 

Mostek   0 + + + + 

Nemojov + + + + + 

Stanovice 0 + + + + 

Trotina - + 0 - - 

Třebihošť 0 + + 0 + 

Velký Vřešťov - + + 0 + 

Vilantice 0 + 0 + + 

Vítězná   - + + + + 
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Vlčkovice v Podkrkonoší - + 0 - - 

Zábřezí-Řečice + + 0 0 + 

Zdobín + + + + + 

 

 

Vysvětlivky: 

+  příznivé podmínky 

0  neutrální podmínky 

-  oslabené podmínky 

Jednotlivé obce byly zařazeny do shrnujícího hodnocení za enviromentální pilíř podle převažujícího zařazení dílčích tematických oblastí. Pokud v řádku jedné 
obce nebyly zastoupeny tři shodná hodnocení, to znamená, že v řádku byly dvě nuly, byla obec zařazena do + nebo -, podle toho, zda byla v řádku dvě plus či 
dvě minus.  
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EKONOMICKÝ  PILÍŘ 

Vyhodnocení územních podmínek hospodářského pilíře jednotlivých obcí 

OBCE 
Ekonomické a 

hospodářské podmínky 

relevantní údaje z následujících témat 

ekonomický pilíř 
celkem 

dopravní a technická 
infrastruktura 

sociodemografické 
podmínky a 

bydlení 

Rekreace a cestovní 
ruch 

Bílá Třemešná   + + 0 + + 

Bílé Poličany   - - - + - 

Borovnice   0 0 - + 0 

Borovnička   - - - - - 

Dolní Brusnice + 0 + 0 + 

Doubravice - 0 - + - 

Dubenec   0 0 0 - - 

Dvůr Králové nad Labem 0 + - + + 

Horní Brusnice - - - + - 

Hřibojedy 0 - 0 - - 

Choustníkovo Hradiště   + 0 - + + 

Kocbeře + - 0 + + 

Kohoutov   - - 0 + - 

Kuks   + + 0 + + 

Lanžov 0 0 - + 0 

Libotov   - 0 0 - - 

Litíč   0 - + - - 

Mostek   0 + 0 + + 

Nemojov 0 + + - + 

Stanovice - - - 0 - 

Trotina - - 0 - - 

Třebihošť - + 0 0 0 

Velký Vřešťov 0 0 0 0 0 
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Vilantice - - 0 0 - 

Vítězná   - 0 0 + 0 

Vlčkovice v Podkrkonoší - - - - - 

Zábřezí-Řečice 0 - 0 - - 

Zdobín - 0 + - - 

 

 

Vysvětlivky: 

+  příznivé podmínky 

0  neutrální podmínky 

-  oslabené podmínky 
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SOCIÁLNÍ  PILÍŘ 

Vyhodnocení územních podmínek sociálního pilíře jednotlivých obcí 

OBCE 
dopravní a 
technická 

infrastruktura 

Občanská 
vybavenost a 

veřejná prostranství 

sociodemografické podmínky a 
bydlení 

Rekreace a 
cestovní ruch 

Bezpečnost a 
ochrana 
obyvatel 

sociální pilíř 
celkem 

Bílá Třemešná   0 + + + 0 + 

Bílé Poličany   - - - + 0 - 

Borovnice   + - - + 0 0 

Borovnička   - 0 - - 0 - 

Dolní Brusnice + 0 0 - 0 0 

Doubravice 0 0 - 0 0 - 

Dubenec   0 + 0 - 0 0 

Dvůr Králové nad Labem - + - + 0 0 

Horní Brusnice - 0 - + 0 - 

Hřibojedy 0 - - 0 0 - 

Choustníkovo Hradiště   0 + - 0 0 0 

Kocbeře - + 0 - 0 - 

Kohoutov   - 0 - + 0 - 

Kuks   0 0 - + 0 0 

Lanžov - 0 - + 0 - 

Libotov   0 0 0 - 0 - 

Litíč   0 - 0 - 0 - 

Mostek   0 + 0 + 0 + 

Nemojov 0 + + - 0 + 

Stanovice - 0 - + 0 - 

Trotina 0 - 0 - 0 - 

Třebihošť + + + - 0 + 

Velký Vřešťov 0 0 0 0 0 0 
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Vysvětlivky: 

+  příznivé podmínky 

0  neutrální podmínky 

-  oslabené podmínky 

 

 

D.1   PODMÍNKY PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

o Životní prostředí pozitivně ovlivní dokončení realizace záměru „Vybudování infrastruktury pro spolehlivé, dostupné a environmentálně příznivé 
zásobování energií pro město Dvůr Králové“, které zahrnuje i modernizaci teplárny ve Dvoře Králové nad Labem. 

o Zejména v jižní části OPR Dvůr Králové nad Labem má pak významný vliv na životní prostředí automobilová doprava a způsob vytápění. Toto jsou 
oblasti, které je nutno řešit, aby došlo ke zlepšení kvality ovzduší, tedy k příznivějšímu životnímu prostředí v území.  

o Je rozhodně nutné zkvalitnění infrastruktury odpadového hospodářství, zejména zvýšení počtu kontejnerů na separovaný odpad a vytvořeních 
dalších sběrných dvorů. V souladu s POH je nutné snižovat podíl odpadů ukládaných na skládky, zejména pak biologicky rozložitelného odpadu. 
Proto by měla být vytvořena zařízení pro využívání biologicky rozložitelného odpadu a měl by být vytvořen systém pro využívání produktů těchto 
zařízení.  

o Je nutné zvýšit podíl tříděného odpadu a zpětně odebíraných výrobků a zároveň najít pro tyto komodity využití. Vzhledem k velikosti území a 
finanční, organizační a technické náročnosti odpadového hospodářství jako celku je nutné tuto tematickou oblast řešit v součinnosti se sousedními 
ORP.  

o Pro kvalitu životního prostředí i zdraví obyvatel má zásadní vliv ochrana vod. A to jak z pohledu územního plánování např. respektování vodních 
zdrojů a jejich ochranných pásem, zranitelných oblastí. Dále pak podpora výstavby kanalizací a čistíren vodních ploch.   

Vilantice - - 0 - 0 - 

Vítězná   - + 0 + 0 + 

Vlčkovice v Podkrkonoší 0 - - - 0 - 

Zábřezí-Řečice - - - - 0 - 

Zdobín 0 - 0 - 0 - 
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o Hluk je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu především městského prostředí a je považován za jeden z nejzávažnějších faktorů negativně 
působících na zdravotní stav obyvatel. Důsledkem hlukové zátěže je zvyšování celkové nemocnosti, vznik neuróz, poruch spánku, poškozování sluchu 
i chorobných změn krevního tlaku. Nárůst ekvivalentní hladiny hluku A o 10 dB se projeví 10-12% přírůstkem celkové nemocnosti. Následky se 
většinou projevují s určitým zpožděním a s individuálním účinkem podle citlivosti každého jedince. Více než 90 % hluku je způsobováno lidskou 
činností a z toho je asi 80 % hluku vytvářeno dopravou, zejména automobilovou. Její příspěvek na celkové hlukové zátěži je více než 95%. Proto je 
jednoznačně nutné respektovat výsledky a doporučení akčních plánů, přestože ty jsou v současné době vytvářeny na podkladě hlukových map 
pokrývající pouze omezenou část řešeného území, na druhou stranu je v nich formulována řada obecně platných principů, a to i ve vztahu 
k územnímu plánování. Zcela zásadní je přijatelné vedení trasy komunikace  D 11. 

 

D.2  PODMÍNKY PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

o Územní plán Dvora Králové nad Labem by měl zajistit dostatečné plochy pro výrobu především formou revitalizace starých průmyslových areálů. 
Neměl by preferovat výstavbu na zelené louce, zejména ne pro výrobu s nízkou přidanou hodnotou, pro jednoduchou logistiku, činnosti ekologicky 
problematické apod.  

o Územní plány obcí v obvodu ORP by měly zásadně podporovat výrobu a logistiku jen ve stávajících brownfield plochách (průmyslových i 
zemědělských).   

o Pro hospodářský rozvoj území mají existující průmyslová výroba a výroba elektrické energie značný význam. Na druhou stranu se jedná o velkou 
skupinu znečišťovatelů ovzduší. Ta má potenciál snížit technologiemi produkované emise.   

o Investice do infrastruktury vodního hospodářství představuje pro řadu obcí položku převyšující jejich rozpočty, přesto se jedná o nutnou a i 
v dlouhodobém horizontu vratnou investici. Vedle toho by měly probíhat investice do modernějších, méně znečišťujících technologií, tím pak klesají 
náklady na čištění. Ekonomický přínos pro region není významný. 

o Požadavky na dodržení akustických limitů zvyšují investiční náklady (na zajištění odpovídající technologie, na potřebná stavebně - technická opatření 
apod.).  

 

D.3  PODMÍNKY PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ 

o Územní plán Dvora Králové nad Labem by měl vytvořit podmínky pro udržení a zlepšení obytné kvality, zejména řešením dopravy a ploch pro 
parkování a pro zeleň.  

o Nová bytová výstavba, zejména v nových lokalitách, by měla být řešena vč. vybavenosti a vazeb na stávající obslužné centrum a na zelené plochy. 
Neměly by vznikat monofunkční „satelity“ na okraji města Dvůr Králové n. L. či ve volné krajině.  
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o Územní plány sídel v zázemí, zejména ve znevýhodněných podmínkách (z hlediska demografického vývoje – rychlého stárnutí a vylidňování, 
dostupnosti, vybavenosti) by měly podporovat jejich stabilizaci vymezením ploch pro výstavbu nových bytů, zeleň a odstraňováním dopravních 
závad. Měly by omezovat rozptýlenou výstavbu na úkor regenerace stávajících sídel. 

o Měly by se minimalizovat podmínky pro vznik sociálně problémových či vyloučených lokalit a sídel ve městě Dvůr Králové i v zázemí. Rezervovat 
plochy pro růst nároků na sociální péči. Sociální aspekt má i řešení ploch typu brownfield v kontaktu s bydlením.  

o Je předpokladem, že veřejnost vnímá a zajímá se o kvalitu ovzduší. Pro průmyslové znečišťovatele je podstatný stav a úroveň používaných 
technologií. Pro soudržnost společenství má význam informovanost veřejnosti.  

o Dále je determinující pro složky ŽP lokalizace nových výrob a potenciálních (realizace komunikace D 11), logistických center, které s sebou přinášejí 
nárůst dopravy a tedy i mj. zhoršení kvality ovzduší a také podpora nových zdrojů vytápění (REZZO 3) v menších sídlech. Případné negativní dopady 
mohou mít vliv na soudržnost obyvatel.  

o Efektivita celého systému odpadového hospodářství je závislá na informovanosti veřejnosti a přístupu občanů, proto je důležité tuto oblast 
nepodceňovat.  Pokud by se uvažovalo o umisťování nových zařízení pro nakládání s odpady, je nutné brát zřetel na jejich vliv v oblasti dopravy, 
hluku a zápachu a vnímání těchto vlivů obyvatelstvem.   

o Kvalita pitné vody, kvalita vody v tocích (například bez havarijních úniků), dostatek příležitostí k rekreaci u vodních ploch a toků jsou veřejností 
kladně vnímány, proto je nutné věnovat této oblasti pozornost z hlediska technického (infrastruktura) i územního (nové vodní plochy). 

o Hluková zátěž je vnímána každým člověkem a významně ovlivňuje jeho psychický i fyzický stav. To následně ovlivňuje podmínky soudržnosti 
společenství.  
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E.  ZÁVĚR  

 
Tento územně plánovací podklad je pátou úplnou aktualizací zpracovaných územně analytických podkladů správního území ORP Dvůr Králové nad Labem, 
zpracovaný dle odst. 1 § 28 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

Přílohou a nedílnou součástí této 5. úplné aktualizace ÚAP ORP Dvůr Králové nad Labem je, dle odst. 4 § 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti i grafická část, která obsahuje níže uvedené výkresy: 

 

 výkres hodnot území (1:20 000) 

 výkres limitů využití území (1:20 000) 

 výkres záměrů na provedení změn v území (1:20 000) 

 problémový výkres (1:20 000) 
 

 
 
 


