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A.1 CHARAKTERISTIKA , ZADÁNÍ , CÍLE, METODA A FORMA ZPRACOVÁNÍ ÚKOLU  

A.1.1 Charakteristika zakázky 

Zakázka na zpracování „Územně analytických podkladů pro území ORP Dvůr Králové nad Labem“ 

vzešla z výběrového řízení z června 2008. Výběrové řízení vypsal zadavatel – Město Dvůr Králové 

nad Labem. Zadání zakázky malého rozsahu proběhlo podle Vnitřního předpisu města Dvůr Králové 

nad Labem č. 9/2007 – Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu. 

Předmětem plnění veřejné zakázky ve smyslu zadávací dokumentace bylo zpracování územně 

analytických podkladů pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem jako obce s rozšířenou 

působností v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a 

příslušné prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. 

Integrovaný operační program: 

Prioritní osa: 5 Národní podpora územního rozvoje 

Oblast intervence: 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 

 

A.1.2 Cíle zakázky 

Úkolem a cílem zpracování této zakázky bylo vypracovat Územně analytické podklady pro správní 

území města Dvůr Králové nad Labem jako obce s rozšířenou působností ve smyslu uvedeného 

stavebního zákona. Jako podklad byl předán datový model včetně dat a jevů pro území ORP Dvůr 

Králové nad Labem (obsah a rozsah datové struktury viz dále). Datový model spolu s naplněním 

poskytnutých jevů zpracoval pořizovatel (Městský úřad Dvůr Králové nad Labem). Tento základ 

datové struktury byl touto zakázkou doplněn a předán v digitální i analogové formě zadavateli 

zakázky. 

 

A.1.3 Vyhodnocení spln ění zadání 

Ve smyslu předmětu plnění smluvního vztahu byly provedeny odborné průzkumy řešeného území 28 

obcí s vyhodnocením stavu a vývoje jako podkladu pro rozbor udržitelného rozvoje podle § 4 vyhl. 

500/2006 Sb. Na základě těchto průzkumů byl doplněn datový model ÚAP o jevy č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 

11, 13, 14, 15, 20, 115, 117, 118. 

Na podkladech z průzkumů a všech dalších údajů o území byl vypracován rozbor udržitelného rozvoje 

území, na jehož základě byly stanoveny okruhy problémů k řešení v následně zpracovaných územně 

plánovacích dokumentacích. 

Grafická část územně analytických podkladů byla finálním grafickým produktem ÚAP ORP Dvůr 

Králové nad Labem. 

Nejhodnotnější část zpracovaných územně analytických podkladů představuje naplněný digitální 

datový model údajů o území a z něj vyplývající soubory výkresů hodnot, limitů, záměrů a problémů. 
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Vyhodnocení napln ění datového modelu zkoumaných jev ů, zejména č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 

14, 15, 20, 115, 117, 118. 

1 zastavěné území 

doplnění jevu č. 1: 

Na základě průzkumu v terénu byla zkontrolována a vyznačena plocha zastavěného území nad rámec 

zastavěného území podle územně plánovací dokumentace, vyhlášeného zastavěného území nebo 

vyznačení z katastrální mapy. Plocha je vedena v samostatné vrstvě, je odlišně vyznačena v legendě. 

 

2 plochy výroby 

Plochy byly převzaty od pořizovatele a po kontrole podle stavu ve schválené (resp. vydané) územně 

plánovací dokumentaci a po průzkumu v terénu byl stav aktualizován. Totéž v případě neexistence 

územně plánovací dokumentace – byly vyznačeny převzaté plochy, doplněné a upravené podle 

průzkumu v terénu. 

Členění ploch: 

V – výroba a skladování 

A – zemědělská výroba 

I – smíšená výrobní plocha 

 

3 plochy občanského vybavení 

Zakresleny plochy jen větších a samostatných zařízení s dělením podle funkční náplně. Plochy byly 

zčásti převzaty od pořizovatele, většina byla doplněna na základě průzkumu v terénu, dále 

z dotazníků obcí a z územně plánovací dokumentace obcí. 

Členění ploch: 

Z – zdravotnická zařízení (samostatné nemocnice, polikliniky, zdravotní střediska, domy 

s pečovatelskou službou, léčebny) 

Š – školská zařízení dle typu – mateřské školy MŠ, základní školy ZŠ, základní umělecké školy ZUŠ 

K – kulturní zařízení (samostatné funkční celky, objekty) – divadla, kina, kulturní domy, muzea, 

knihovny, výstavní síně 

S – sportovní zařízení – sportovní areály, hřiště, sokolovny, koupaliště 

OÚ – správa území, administrativa – obecní a městské úřady, finanční úřady, Policie 

C – církve a sakrální stavby, kostely, kapličky, hřbitovy, pomníky obětem válek 

O, R – maloobchodní zařízení, restaurace – samostatné objekty 

P – veřejné prostranství 

 

4 plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 

Plochy tzv. brownfields – vyznačeny jsou nevyužité, znehodnocené průmyslové a zemědělské areály, 

příp. haldy, výsypky a rozsáhlejší zdevastovaná území v krajině. Vesměs jsou vyznačeny plochy na 

základě průzkumu v terénu (nebyly zjišťovány vlastnické vztahy a důvody nevyužití a znehodnocení). 

Vymezení je proto orientační a vyjadřuje urbanistický pohled na funkční využitelnost a estetické 

působení. Zčásti převzato od pořizovatele. 
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5 památková rezervace včetně ochranného pásma 

Nevyskytuje se. 

 

6 památková zóna včetně ochranného pásma 

Vyznačena převzatá vymezení městských a vesnických PZ dle podkladů poskytovatele (NPÚ 

Pardubice), resp. dle Seznamu nemovitých kulturních památek (www.monumnet.cz) – v daném 

případě VPR Chotěborky. 

 

7 krajinná památková zóna 

Nevyskytuje se. 

 

8 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 

Vyznačeno dle Seznamu nemovitých kulturních památek (www.monumnet.cz), přiřazení také podle 

průzkumu v terénu. Ne všechny kulturní památky se podařilo identifikovat – z různých důvodů 

(neaktuální seznam – fyzická neexistence, chyby ve značení, nekonkretizované umístění, apod.). 

 

9 nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 

Vyznačeno dle Seznamu nemovitých kulturních památek (www.monumnet.cz) – v daném případě 

Kuks–areál hospitalu a Stanovice–Betlém v Novém lese u Kuksu. 

 

10 památa UNESCO včetně ochranného pásma 

Nevyskytuje se. 

 

11 urbanistické hodnoty 

Plochou je označena zachovalá urbanistická struktura, hodnotná urbanistická kompozice prostoru – 

hodnotná náves, typická řadová zástavba, seskupení objektů. Vyznačení na základě průzkumu 

v terénu je do určité míry subjektivního charakteru. Účelem je postihnout a upozornit na různé hodnoty 

krajiny a hlavně sídel, jež nejsou dosud vyjádřeny jinými položkami (např. památkovými zónami), nebo 

nedosahují úrovně pro zařazení do takových kategorií. Vyčlenění urbanistických hodnot je důležité 

zejména v obcích bez územně plánovací dokumentace, jako nástroj regulace potenciální zástavby. 

 

13 historicky významná stavba, soubor 

Označeno v případě významné historické události, historické etapy s vazbou na dané území (pokud 

lze konkrétně místně přiřadit). Vyznačení na základě průzkumu v terénu, odborné literatury a 

příslušných webových stránek, zčásti převzato od pořizovatele. 
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14 architektonicky cenná stavba, soubor 

Označení architektonicky hodnotné stavby, souboru staveb dle odborného posouzení a průzkumu na 

místě, zčásti převzato od pořizovatele. Obdobně jako u jevu č. 11 je vyznačení na základě průzkumu 

do určité míry subjektivního charakteru. Účelem je postihnout a upozornit na různé hodnoty staveb a 

souborů, jež nejsou dosud vyjádřeny jinými položkami (např. nemovitými kulturními památkami), nebo 

nedosahují úrovně pro zařazení do takových kategorií. Vyčlenění architektonicky cenných staveb a 

souborů je důležité zejména v obcích bez územně plánovací dokumentace, jako nástroj regulace 

potenciální zástavby. V případě ORP Dvůr Králové nad Labem byla mj. do této kategorie zařazena 

většina hodnotných staveb podkrkonošské lidové architektury. 

 

15 významná stavební dominanta 

Podle průzkumu v terénu byla označena skutečně výrazná stavební dominanta i negativně působící 

dominanty (větrné elektrárny, silážní věže, výrazné hmoty hal v zemědělských areálech), pozitivně 

působící dominanty, jako např. kostelní věže, i neutrálně působící tovární komíny, výškové domy aj. 

V některých případech jsou vyznačeny i důležité lokální dominanty. Rovněž tento jev je vymezen na 

základě částečně subjektivního posouzení a částečně z podkladů pořizovatele. 

 

16 území s archeologickými nálezy 

Podklady na zobrazení tohoto jevu nebyly od zákonného poskytovatele předány. Dle zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, § 23 je poskytovatelem krajský úřad. 

 

17 a 18 oblast krajinného rázu, místo krajinného rázu a jejich charakteristika 

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 12 a § 77, odst. 3 je poskytovatelem 

1) správa NP, CHKO, a 2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán ochrany přírody. 

Oba poskytovatelé údajů předávají tyto údaje o území jen v případech, jsou-li místa krajinného rázu 

skutečně vymezena. Údaje od uvedených poskytovatelů nebyly předány, proto jsou zachyceny ve 

zpracovávaných ÚAP pouze částečně vymezené jevy převzaté od pořizovatele. 

 

19 místo významné události 

Převzato od pořizovatele na základě subjektivních zhodnocení z dotazníků obcí. Doplněno 

zpracovatelem podle průzkumu v terénu, odborné literatury a webových stránek obcí. 

 

20 významný vyhlídkový bod 

Na základě průzkumu v terénu jsou vyznačeny vyhlídkové body, rozhledny, terénní hrany s příznivým 

nebo dalekým výhledem, případně některá další místa s dalekými nebo zajímavými panoramatickými 

výhledy. Rovněž doplněno podle podkladů pořizovatele. 
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37-40 lesy ochranné, zvláštního určení, hospodářské 

Poskytovatel jevu – Krajský úřad a Ústav hospodářské úpravy lesů Brandýs nad Labem – nepředal 

údaje o území, proto nejsou vyznačeny. Povinnost vyplývá ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), § 6, 7, 9, 15, 36, 48. Z důvodu neúplné dostupnosti 

garantované kategorizace lesů není proto tento jev zachycen. 

 

41 vzdálenost 50 m od okraje lesa 

Z důvodu nepředání dat k předchozím jevům 37-40 nebyl jev v grafické části zobrazen. 

 

47 vodní útvar povrchových, podzemních vod 

Poskytovatel jevu – Výzkumný ústav vodohospodářský – nepředal údaje o území, proto nejsou 

vyznačeny. Povinnost mu vyplývá ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 1, 2, 21, 27, 34, 35, 43, 

vyhlášky č. 391/2004 Sb. 

 

52 území určené k rozlivům povodní 

Ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 68 stanovuje příslušný vodoprávní úřad na úrovni 

kraje. Jev není zatím systematicky sledován. Území s tímto určením vymezené v územním plánu 

města Dvůr Králové nad Labem nebylo příslušným poskytovatelem jevu předáno. Z toho důvodu nelze 

považovat jev za garantovaný (tzn. nebyl zakreslen). 

 

66 odval, výsypka, halda 

Na základě průzkumu v území se vyznačují plochy hald, odvalů a výsypek. V řešeném území se 

nevyskytují, resp. v dané podrobnosti zpracování nebyly identifikovány. Do této kategorie byla v rámci 

zpracovávaného ORP Dvůr Králové nad Labem zařazena odkaliště – viz převzatá data pořizovatele. 

 

109 vymezené zóny havarijního plánování 

Poskytovatel jevu – Krajský úřad – nepředal údaje o území, proto nejsou vyznačeny. Povinnost mu 

vyplývá ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, § 2, 18, 19, vyhláška č. 103/2006 

Sb. 

 

117 zastavitelná plocha 

V rámci těchto ÚAP byly vyznačeny plochy a koridory dopravní popř. inženýrské infrastruktury ze 

schválených územně plánovacích dokumentací obcí a záměry z Územního plánu velkého územního 

celku Trutnovsko-náchodsko v členění ploch podle metodického doporučení: 
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A – plochy zemědělské 

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 

N – plochy přírodní (naturální) 

O – plochy občanského vybavení 

P – plochy veřejného prostranství 

R – plochy rekreace 

S – plochy smíšené obytné 

T – plochy technické infrastruktury 

V – plochy výroby a skladování 

W – plochy vodní a vodohospodářské 

X – plochy specifické 

Z – plochy systému sídelní zeleně 

 

118 jiné záměry 

Do tohoto jevu byly zakresleny veškeré plochy záměrů obcí, které nevycházejí z platné územně 

plánovací dokumentace (tzn. včetně záměrů z dosud nevydané nebo rozpracované ÚPD obcí). 

Zobrazené plochy funkčního využití vycházejí z urbanistických a územních studií a z ostatních 

výhledových záměrů obcí. Vzhledem k podrobnosti zobrazení výsledných výkresů jsou uváděny 

pouze plošně podstatnější záměry, tzn. plochy nad cca 2 000 m2. 

 

119 další dostupné informace 

 

A.1.4 Metoda a forma zpracování zakázky 

Metodu zpracování této zakázky je nutné dělit na metodu obsahové části zpracování ÚAP a na 

metodu technickou, tedy naplnění datového modelu ÚAP ORP v prostředí GIS. 

� Metodický postup obsahové části zakázky vyplývá z příslušné vyhlášky č. 500/2006 Sb. a jedná 

se zejména o: 

− provedení odborných průzkumů území všech 48 obcí, 

− vyhodnocení stavu a vývoje území, specifikaci hodnot a limitů jeho využití, 

− zjištění záměrů v území jak z platné územně plánovací dokumentace, tak z územně 

plánovacích pokladů, urbanistických a územních studií a ostatních záměrů obcí, 

− vytvoření pracovních výkresů jako závěrů podkladu pro rozbor udržitelného rozvoje: 

− výkres hodnot území, 

− výkres limitů, 

− výkres záměrů, 
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− zpracování rozboru udržitelného rozvoje: na základě uvedených podkladů pro zjištění a 

vyhodnocení udržitelného rozvoje zjištěním a definováním silných a slabých stránek, hrozeb a 

příležitostí (SWOT analýza) pro 10 tématických oblastí uvedených ve vyhlášce, 

− vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, 

hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel území, 

− z rozboru udržitelného rozvoje jsou naformulovány problémy k řešení v následných územně 

plánovacích dokumentacích; problémy představují závady urbanistické, dopravní a hygienické 

a vzájemné střety záměrů a hodnot ve vazbě na provedení změn v území, 

− grafická část územně analytických podkladů, finální sestavení výkresů. 

 

� Technický postup zpracování dat o území jako podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje 

Data jsou zpracována v prostředí geografického informačního systému MISYS f. GEPRO, 

digitalizací jsou tvořeny vrstvy a atributy objektů. Při tvorbě dat jsou dodržena standardní 

topografická pravidla pro zpracování vektorových dat: souřadnicový systém S-JTSK, souřadnice 

neredukované. 

Data jsou zpracována a budou předána ve formě datového modelu v souladu s „Datovým 

modelem pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS“ 

doporučeným Královéhradeckým krajem (metodika Hydrosoft Veleslavín). 

Podkladem pro zpracování výkresů byly katastrální mapy obcí, které byly předány zadavatelem 

v podobě vektorové nebo rastrové. 

Postup činností: 

− vkládání předaných jevů ve vektorové podobě do tzv. datového skladu jevů, údajů o území, 

− vektorizace předaných analogových údajů a zařazení do datového skladu, 

− tvorba atributů jednotlivých objektů, 

− sestavení výkresů z jednotlivých vrstev datového modelu, 

− výtisky výkresů (všechny v měřítku 1:10 000, resp. pro potřeby Krajského úřadu ve 

zmenšeném měřítku 1:20 000): 

− výkres hodnot území, 

− výkres limitů, 

− výkres záměrů, 

− výkres problémů, 

− předání vektorových dat ve formě *shp v datové struktuře nastavené v Geografickém 

informačním systému města Dvůr Králové nad Labem, 

− rastrová data výkresů jsou předána ve formátu *pdf, popř. *tiff, *jpg, 

− vektorová geografická data ve formátu *shp, 

− textové dokumenty ve formátu *doc. 
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A.1.5 Vymezení řešeného území a základní charakteristika 

Správní obvod obce s rozšířenou působností města Dvůr Králové nad Labem se nachází v centrální 

části Královéhradeckého kraje a sousedí s těmito správními obvody 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 

(50o26´severní šířky, 15o49´ východní délky), 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.  

 

zdroj: Český statiskický úřad – Hradec Králové (www.czso.cz) 

 

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. Město se rozkládá 

v labské údolní nivě na soutoku s potokem Netřeba a Hartským potokem. Vlastní údolí vodních toků je 

občas zalesněné, okolní svahy jsou zalesněné převážně. 
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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. Nejvyšším bodem správního obvodu je vrchol Zvičina s výhledem na nejvyšší 

české hory Krkonoše, který shlíží do královédvorského údolí z výšky 671 metrů n. m. Dvůr Králové 

nad Labem, jedno z věnných měst královen, je znám 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. 

 

 

 

 

Území obce s rozší řenou p ůsobností m ěsta 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: Bílá Třemešná, Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, 

Dvůr Králové nad Labem, Horní Brusnice, Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, 

Kuks, Lanžov, Libotov, Litíč, Mostek, Nemojov, Stanovice, Trotina, Třebihošť, Velký Vřešťov, Vilantice, 

Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice, Zdobín. 
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Správní obvod Dvůr Králové nad Labem vykazuje mírně podprůměrnou hustotu zalidnění v 

Královéhradeckém kraji. 

 
rozloha 257,82 km2 

počet obyvatel (k 31. 12. 2007) 27 339 

hustota obyvatel na 1 km2 (průměr KH kraj / ČR) 106 (116 / 130) 

počet obcí (k 31. 12. 2007) 28 

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).  

 

 

 

A.1.6 Posouzení z pohledu Politiky územního rozvoje  ČR 

Dle Politiky územního rozvoje  (schválené Vládou ČR 17. 5. 2006) řešeným územím prochází 

rozvojová osa OS3 Praha – Hradec Králové / Pardubice – Trutnov – hranice ČR (- Wroclaw). Jedním 

z úkolů pro územní plánování je řešit územní souvislosti koridoru D11 v úseku z Hradce Králové na 

hranice ČR. Tento koridor je v ÚPD města Dvůr Králové n. L. již stabilizován. Rovněž je zapracován 

do ÚP Kuksu (tato ÚPD dosud nebyla vydána). Ostatní dotčené obce nemají územní plány. Pouze 

okrajově se řešeného území týká vymezený dopravní koridor ŽD2 (koridor celostátní železnice) 

v trase Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – hranice ČR (- Kudowa Zdrój - 

Klodzko). Řešené území nenáleží do žádné z rozvojových oblastí řešených PÚR, leží rovněž mimo 

vymezené specifické oblasti.  
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A.1.7 Stav územn ě plánovací dokumentace obcí 

Je uveden stav územně plánovací dokumentace obcí pro správní území obce s rozšířenou působností 

města Dvůr Králové nad Labem ke dni 31. 10. 2008. 

 
obec existence ÚPD datum schválení / vydání 

Bílá Třemešná obec nemá platnou ÚPD  

Bílé Poličany obec nemá platnou ÚPD  

Borovnice obec nemá platnou ÚPD  

Borovnička obec nemá platnou ÚPD  

Dolní Brusnice obec nemá platnou ÚPD  

Doubravice ÚP – jen projednaný zprac. 06/2008 

Dubenec ÚPO schv. 10.12.2003 

Dvůr Králové nad Labem 

ÚPO                            změna č. 1 
změna č. 2                  změna č. 3 
změna č. 4                  změna č. 5             
změna č. 6                  změna č. 7 
změna č. 8                  změna č. 9 

ÚPO schv. 25.1.2002,        Z1 schv. 1.10.2002 
Z2 schv. 17.9.2002,            Z3 schv. 23.9.2004  
Z4 schv. 20.12.2005,          Z5 schv. 23.9.2004  
Z6 schv. 28.3.2006,            Z7 schv. 27.1.2006    
Z8 vyd. 28.2.2008,               Z9 vyd. 17.6.2008 

Horní Brusnice obec nemá platnou ÚPD  

Hřibojedy ÚPO schv. 27.11.2006 

Choustníkovo Hradiště obec nemá platnou ÚPD  

Kocbeře obec nemá platnou ÚPD  

Kohoutov obec nemá platnou ÚPD  

Kuks ÚP – jen projednaný zprac. 09/2007 

Lanžov obec nemá platnou ÚPD  

Libotov ÚPO schv. 8.12.2006 

Litíč ÚP  vydán 11.6.2008 

Mostek ÚPO, Z1 Z1 schv. 2.8.2006 

Nemojov ÚP vydán 27.6.2008 

Stanovice obec nemá platnou ÚPD  

Trotina obec nemá platnou ÚPD  

Třebihošť ÚPO  zprac. 11/2003 

Velký Vřešťov ÚP – jen projednaný  

Vilantice ÚPO schv. 7.6.2006 

Vítězná ÚPO, Z1 Z1 schv. 19.10.2005.  

Vlčkovice v Podkrkonoší ÚP – jen projednaný zprac. 06/2008 

Zábřezí-Řečice obec nemá platnou ÚPD  

Zdobín obec nemá platnou ÚPD  
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B.1 VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ  

B.1.1 Sociální a ekonomický pilí ř 

B.1.1.1 Sociodemografické podmínky 

Pozice města a obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem v systému osídlení 

Dvůr Králové nad Labem patří do kategorie malých měst (16,2 tis. obyvatel, 2007). Územní obvod 

obcí, které spadají pod Dvůr Králové jako obec s rozšířenou působností (dále ORP), je vymezen 

poměrně úzce (kromě města Dvůr Králové nad Labem celkem 11,1 tis. obyvatel, 2007); viz mapku. 

Důvodem je hustá síť „konkurenčních“ malých měst v okolí, jejichž hustá síť je charakteristickým 

rysem osídlení v Podkrkonoší, na přechodu z nížin do vrchovin. 

Poloha Dvora Králové nad Labem je v rámci ČR málo exponovaná. Ačkoli leží v centru kraje, není 

součástí žádné rozvojové oblasti, míjí jej ale těsně koridor rozvojové osy OS-4 podél komunikace R11 

Jaroměř–Trutnov ve smyslu Politiky územního rozvoje ČR (MMR 2008). Obvod ORP je protažen ve 

směru JV-SZ podél osy, kterou tvoří řeka Labe protékající mezi Kocléřovským a Zvičinským hřbetem. 

Zhruba v této ose probíhá i jediná železnice v obvodu ORP – č. 030 Jaroměř–Stará Paka. 

Regionální vazby jsou v tomto prostoru poměrně složité. Dominantním pracovním a obslužným 

centrem je 32 km vzdálený Hradec Králové (97 tis. obyvatel). Blízká Jaroměř (13 km, 12,7 tis. 

obyvatel) 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, 31,1 tis. obyvatel). 

Vliv vzdálenějších center (Náchod, Jičín) je již slabý a totéž platí i pro významově slabší centra Hořice, 

Novou Paku nebo Českou Skalici. 

Obvod ORP Dvora Králové nad Labem je z hlediska rozlohy a populační velikosti (27,3 tis. obyvatel) 

mírně podprůměrný v rámci Královéhradeckého kraje i ČR. Představuje cca 4,9 % obyvatelstva a 

5,4 % rozlohy kraje. 
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Zdroj: Malý lexikon obcí 2007, ČSÚ 

 

V ORP Dvůr Králové nad Labem je celkem 28 obcí, v jejichž rámci je evidováno 62 částí obcí a cca 

102 základních sídelních jednotek (ZSJ) a jejich dílů na 52 katastrálních územích (přehled těchto 

územních jednotek a jejich vazeb je v elektronické podobě v tabulce Excel, která je součástí ÚAP a 

obsahuje i výběr 110 ukazatelů ze Sčítání lidu, domů a bytů – SLDB 2001, tříděných podle ZSJ, 

katastrálních území a obcí). Tato data jsou základem pro tuto kapitolu. 

Městský úřad Dvora Králové nad Labem má působnost i jako Pověřený obecní úřad pro stejný obvod 

jako ORP, totéž platí pro Finanční úřad. V obvodu ORP působí kromě Dvora Králové nad Labem ještě 

Stavební úřad Mostek. Matriční úřad je kromě Dvora Králové nad Labem v Mostku, Dubenci a Bílé 

Třemešné. 

Pro účely analýzy statistických dat nebylo zatím účelné v obvodu ORP vymezit dílčí subregiony 

(skupiny obcí), které by byly dostatečně vnitřně homogenní a výrazněji se odlišovaly svým sociálně 

demografickým charakterem nebo územně plánovací problematikou od okolí. 

Strukturu osídlení z hlediska počtu obyvatel v přirozených sídlech (vesnicích) popisují tabulka a graf 

níže. 

Tato struktura je velmi „roztříštěná“, tzn. je charakteristická velkým počtem malých venkovských sídel. 

Průměrné sídlo má jen 340 obyvatel (2001, vč. Dvora Králové), mediánová hodnota (= prostřední 

z uspořádaného souboru) je však pouhých 71 obyvatel. Typické pro podhorský terén je rozptýlené 

osídlení ve vyšších polohách a souvislé pásové osídlení v údolích. Jediné město v obvodu ORP Dvůr 

Králové nad Labem soustřeďuje cca 55 % obyvatelstva. V obvodu není žádné jiné město ani městys 

(statut městyse měly v minulosti Choustníkovo Hradiště a Velký Vřešťov, o jehož formální navrácení 

dosud nepožádaly). S řádovým odstupem za Dvorem Králové následují další sídla – pouze Bílá 
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Třemešná překračuje 1 000 obyvatel. Podobná je i struktura z pohledu obcí v zázemí ORP – nejmenší 

jsou obce Stanovice, Trotina a Litíč (pod 100 obyvatel), nad tisíc obyvatel mají jen Mostek, Bílá 

Třemešná a Vítězná. 

 

Velikostní struktura osídlení v obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem  

velikostní skupina sídel počet sídel počet obyvatel 
1991 

počet obyvatel 
2001 

změna počtu 
obyvatel 

1991-2001 (%) 

podíl velikostní 
skupiny na 

obyv. ORP 2001 

0–-24 12 167 170 101,8 % 0,6 % 

25–49 19 694 655 94,4 % 2,4 % 

50–99 15 1 027 1 037 101,0 % 3,8 % 

100–199 15 2 514 2 378 94,6 % 8,7 % 

200–299 6 1 608 1 482 92,2 % 5,4 % 

300–399 3 830 968 116,6 % 3,6 % 

400–499 3 1 327 1 327 100,0 % 4,9 % 

500–999 5 3 158 3 203 101,4 % 11,8 % 

Bílá Třemešná 1 998 1 073 107,5 % 3,9 % 

Dvůr Králové - kompaktní město 1 15 401 14 938 97,0 % 54,9 % 

ORP bez Dvora Králové 79 12 323 12 293 99,8 % 45,1 % 

obvod ORP celkem 80 27 724 27 231 98,2 % 100,0 % 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

 

Počet sídel v obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem 
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Poznámka k tabulce a grafu: 

Sídlem se zde rozumějí základní sídelní jednotky (ZSJ) dle Územně identifikačního registru ČSÚ, díly ZSJ byly agregovány do 
kompaktních sídel, totéž u města Dvůr Králové nad Labem (je vymezeno jako část obce Dvůr Králové nad Labem, tzn. části 
obce Lipnice, Verdek a Podháj, dále Zboží, Žirecká Podstráň a Žireč, jsou zde vzaty jako samostatná sídla); zdroj dat – ČSÚ, 
SLDB 2001 
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Dlouhodobý vývoj osídlení 

Stotřicetiletý populační vývoj podle řady sčítání lidu (cenzů) pro vybraná typická sídla je 

dokumentován v následujícím grafu a tabulce, včetně relace k vyšším územním celkům. Graf používá 

bazický index, tzn. výchozí stavy z cenzu v roce 1869 jsou vzaty jako 100 % a následující stavy jsou 

k němu vztaženy. 

Graf ukazuje několik typů populačního vývoje. Zřetelný je všeobecný pokles mezi cenzy 1930-1950 

(data za rok 1940 nejsou k dispozici); pokles postihl jak české, tak německé vesnice. 

Poznámka: Poměrně ostrou jazykovou (národnostní) hranici zde tvořila zhruba řeka Labe, levý břeh 

byl osídlen Němci, Dvůr Králové nad Labem byl ale prakticky český, stejně i Bílá Třemešná, oblast 

kolem Kuksu byla smíšená. 

Celkově převažují ztrátová sídla. Jen několik větších sídel typu Mostek s významnějším počtem 

pracovních příležitostí v průmyslu a s výstavbou bytových domů do roku 1980 ještě rostlo. Několik 

zpravidla malých, ale atraktivních sídel zastavilo svůj pokles v 90. letech výstavbou rodinných domů; 

tento proces je velmi „selektivní“ podle podmínek (viz např. Nové Kocbeře proti Kocbeřím). 

 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel vybraných územních celků - bazický index 
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Zdroj: Historický lexikon obcí ČR, ČSÚ 2006, podle sídel 

 

Počet obyvatel většiny sídel v zázemí ORP  byl nejvyšší na začátku sledovaného období (cenzus 

1869) a klesal prakticky po celých 130 let až na současnou cca třetinu výchozího stavu. Bylo to 

v důsledku urbanizace – stěhování do industrializovaných měst od druhé poloviny 19. století. Mírný 

obrat nastal až v poslední době – mezi dvěma posledními cenzy 1991 a 2001 zázemí dokonce 

nepatrně vzrostlo, což je nepatrný náznak opačného procesu (tzv. suburbanizace) – růstu těsného 

zázemí města Dvůr Králové vcelku omezenou výstavbou rodinných domů a rekonstrukcí staršího 

bytového fondu, zatímco město dále mírně populačně ztrácelo. 
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Vlastní město Dv ůr Králové nad Labem  vybudovalo průmysl koncem 19. století a v letech 1880-

1910 se populačně zdvojnásobilo, kulminovalo před 1. světovou válkou na cca 18 tis. a dále před 2. 

světovou válkou na bezmála 19 tis. obyvatel. Obvod ORP jako celek  dosáhl maxima už při cenzu 

1910 (bezmála 44 tis. obyvatel). Po ztrátách způsobených 1. světovou válkou se obvod zotavil během 

1. republiky, ovšem katastrofou byl dvojí odsun obyvatelstva před a po 2. světové válce, který postihl 

hlavně zázemí, vlastní město Dvůr Králové se podle cenzu 1950 dosídlilo rychleji. 

Po 2. světové válce město Dvůr Králové i jeho zázemí dále mírně klesaly (hlavně stěhováním do 

pohraničí a do Hradce Králové a dalších center), pokles se však v současnosti stabilizuje (od cenzu 

1991); přesněji řečeno město roste ve svém blízkém zázemí, zatímco samo ještě mírně ztrácí. 

Velmi ilustrativní je vývoj podílu populace obvodu ORP na kraji nebo dnešní ČR (viz tabulku níže) – 

váha obvodu jako celku ve sledovaném období klesá t rvale  (s mírným oživením před oběma 

válkami), tzn. industrializace, resp. urbanizace probíhala jinde, v exponovanějších oblastech kraje 

(republiky). 

 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve vybraných částech obcí 
část obce 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Bílá Třemešná 1 345 1 457 1 382 1 449 1 855 1 469 1 552 1 275 1 245 1 218 1 146 1 059 1 133 

Bílé Poličany 666 687 554 517 492 454 390 329 265 245 196 162 152 

Borovnice 1 443 1 305 1 356 1 247 1 210 1 155 1 181 716 723 635 555 439 445 

Borovnička 1 184 1 159 1 114 1 065 1 029 861 853 528 418 339 315 224 203 

Debrné 493 638 693 585 485 419 325 190 180 159 111 76 89 

Dolní Brusnice 615 601 587 524 490 498 492 471 365 362 329 326 319 

Dolní Nemojov 614 614 578 485 579 428 482 274 294 300 307 280 317 

Dolní Vlčkovice 506 480 459 447 446 369 400 252 229 184 177 141 143 

Doubravice 693 678 763 748 718 684 732 515 464 384 338 311 294 

Dubenec 1 439 1 365 1 319 1 236 1 177 1 052 981 707 735 682 627 593 659 

Dvůr Králové n. L. 6 405 6 981 8 813 11 090 15 393 13 635 16 585 14 190 14 745 15 058 16 271 15 401 14 938 

Hájemství 141 166 165 127 128 102 146 73 71 53 51 35 32 

Horní Brusnice 1 591 1 597 1 518 1 408 1 310 1 255 1 225 777 738 662 556 492 466 

Horní Vlčkovice 588 587 591 558 549 420 464 303 285 319 270 237 248 

Hřibojedy 295 355 321 273 263 276 267 227 222 214 224 173 169 

Huntířov 1 716 1 627 1 526 1 372 1 229 1 044 1 038 573 538 554 535 521 503 

Choustníkovo Hradiště 1 029 1 100 1 101 957 966 1 023 932 687 712 651 612 588 598 

Kocbeře 614 600 583 547 507 434 464 310 340 303 279 260 142 

Kocléřov 1 187 1 427 1 446 1 506 1 502 1 336 1 319 778 783 678 593 502 520 

Kohoutov 1 458 1 392 1 349 1 201 1 132 1 019 1 013 412 360 297 283 228 210 

Komárov 360 308 346 322 295 244 291 207 225 222 212 214 201 

Kuks 662 575 509 434 410 394 429 288 502 316 247 217 210 

Lanžov 242 203 227 218 193 177 167 98 118 98 84 64 72 

Libotov 446 433 380 362 385 390 370 249 260 216 193 161 167 

Litíč 427 438 379 312 301 295 271 203 179 128 94 75 88 

Mostek 423 402 486 588 884 835 909 706 908 985 1 139 1 039 1 026 

Nové Kocbeře 358 337 340 465 384 363 446 303 328 287 261 224 332 

Nové Záboří 124 129 113 117 105 70 77 12 16 4 2 0 1 

Řečice 173 145 158 135 132 139 145 105 84 72 52 31 40 

Souvrať 1 065 976 880 805 763 656 701 447 407 374 242 175 190 

Stanovice 195 201 230 194 165 186 157 137 127 125 100 75 73 

Starobuc. Debrné 566 527 456 401 452 356 286 178 178 161 120 86 95 

Trotina 305 276 296 278 273 238 202 138 139 95 90 85 61 

Třebihošť 1 217 1 161 1 087 1 031 991 902 864 402 367 326 248 244 257 

Velký Vřešťov 581 594 553 564 490 469 450 308 278 216 205 195 197 

Vilantice 623 628 588 484 507 444 386 247 242 224 218 174 162 

Záboří 689 650 628 596 472 421 401 141 95 51 33 33 31 

Zábřezí 134 131 143 135 118 122 104 79 122 90 99 102 102 
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část obce 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

Zdobín 312 350 302 302 268 261 222 169 173 151 135 111 97 

zázemí ORP 
bez města Dvůr Králové 29 680 29 279 28 322 26 606 26 205 23 558 23 336 15 422 15 135 13 567 12 283 10 748 10 850 

Dvůr Králové 
město celkem 8 365 8 902 10 898 13 201 17 766 15 615 18 839 16 083 16 904 16 828 17 911 16 976 16 381 

ORP Dvůr Králové 
celkem 38 045 38 181 39 220 39 807 43 971 39 173 42 175 31 505 32 039 30 395 30 194 27 724 27 231 

Královéhradecký kraj 
(tis. obyv.) 581,2 617,8 633,6 650,8 681,6 638,8 654,8 531,5 540,8 540,3 561,4 552,8 550,7 

Česká republika 
(tis. obyv.) 7 557 8 222 8 666 9 372 10 079 10 009 10 673 8 896 9 572 9 808 10 292 10 302 10 230 

podíl ORP celkem na kraji 6,55 % 6,18 % 6,19 % 6,12 % 6,45 % 6,13 % 6,44 % 5,93 % 5,92 % 5,63 % 5,38 % 5,02 % 4,94 % 

podíl ORP celkem na ČR 0,50 % 0,46 % 0,45 % 0,42 % 0,44 % 0,39 % 0,40 % 0,35 % 0,33 % 0,31 % 0,29 % 0,27 % 0,27 % 

Zdroj: Historický lexikon obcí ČR, ČSÚ 2006 

Poznámka: Podle jednotlivých sčítání lidu (= populačních cenzů, v dnešní terminologii Sčítání lidu, domů a bytů = SLDB); 
vymezení sídel je k roku 2001 ve smyslu „částí obcí“ podle použitého pramenu. V rámci obce byl trend částí často velmi odlišný.  

 

Vývoj počtu obyvatelstva 1991-2001 

 
Podíl obyvatelstva podle SLDB 2001 ku 1991 v %; podle základních sídelních jednotek („podlimitní“ ZSJ s 20 a méně obyvateli 
nebyly zpracovány z důvodu vychýlených hodnot indexů). 

 

Počet obyvatel podle obcí 1995 a 2007 

obec 1995 2007 index 2007/1995 pořadí podle indexu 

Bílá Třemešná 1 208 1 330 110 % 11 

Bílé Poličany 153 149 97 % 23 

Borovnice 440 435 99 % 21 

Borovnička 252 189 75 % 30 

Dolní Brusnice 328 365 111 % 9 

Doubravice 330 379 115 % 6 

Dubenec 596 702 118 % 5 

Dvůr Králové nad Labem 16 941 16 191 96 % 25 
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obec 1995 2007 index 2007/1995 pořadí podle indexu 

Horní Brusnice 487 443 91 % 27 

Hřibojedy 230 207 90 % 29 

Choustníkovo Hradiště 582 607 104 % 16 

Kocbeře 503 514 102 % 18 

Kohoutov 203 249 123 % 2 

Kuks 205 251 122 % 3 

Lanžov 170 186 109 % 13 

Libotov 163 185 113 % 7 

Litíč 84 126 150 % 1 

Mostek 1 328 1 384 104 % 17 

Nemojov 472 567 120 % 4 

Stanovice 83 75 90 % 28 

Trotina 65 72 111 % 10 

Třebihošť 371 404 109 % 14 

Velký Vřešťov 204 205 100 % 19 

Vilantice 200 195 98 % 22 

Vítězná 1 300 1 265 97 % 24 

Vlčkovice v Podkrkonoší 384 421 110 % 12 

Zábřezí-Řečice 127 144 113 % 8 

Zdobín 107 99 93 % 26 

obvod ORP celkem 27 516 27 339 99 % 20 

zázemí ORP celkem 10 575 11 148 105 % 15 

Zdroj: ČSÚ, průběžná demografická bilance, stavy k 31. 12. 

 

Následující graf ilustruje odlišné trendy (z tabulky výše) vývoje vybraných obcí v posledních 13 

letech  podle počtu obyvatel z průběžné demografické bilance obcí, a to opět pomocí bazického 

indexu (rok 1995 – 100 %). Zřetelný je růst dynamiky po roce 2001 díky zvýšené výstavbě bytů 

(částečně je ale skok dán korekcí stavů bilance podle výsledků SLDB 2001 i započtením případných 

cizinců do stavu obyvatelstva). Malé obce mají často index extrémní, konkrétně Litíč vzrostla z 86 na 

126 obyvatel (na 150 % výchozího stavu) a naopak Borovnička klesla z 252 na 189 obyvatel (na 

75 %). Důležitá je proporce mírně růstového trendu zázemí Dvora Králové nad Labem jako celku a 

naopak pokles vlastního města na 96 %, který drží celkový index za obvod ORP na 99 % v rozpětí 

sledovaných 13 let 1995-2007. Vcelku je ale možno ozna čit vývoj v poslední dob ě za ješt ě 

stabilizovaný.  
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Vývoj počtu obyvatel v obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem a vybraných obcích (bazický index) 
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Zdroj: ČSÚ, průběžná demografická bilance 

 

 

Demografická bilance 

Průběžná evidence porodů, úmrtí a stěhování (ČSÚ ji publikuje ročně za jednotlivé obce) umožňuje 

zpřesnit rozbor vývoje v posledních cca 35 letech podle jednotlivých složek demografické měny. Údaje 

jsou sestaveny v tabulce a jsou ilustrovány grafy pro obvod ORP celkem v řadě od roku 1990 

(z důvodu předchozích změn ve vymezení obcí, kdy není možno rozklíčovat migraci mezi obcemi; 

poslední změnou byl vznik obce Dolní Brusnice k 1. 1. 1995 odtržením od obce Bílá Třemešná). 

Sloupkový graf opět ilustruje nevýrazné změny v proporci města Dvůr Králové nad Labem a jeho 

zázemí při celkové relativní stabilitě obvodu ORP. Za uvedených 18 roků klesl podíl města na celku 

z 61,8 % (1990) na 59,2 % (2007), tedy o 2,6 procentního bodu. Druhý graf ukazuje přesnější průběh 

změn v tomto období. Připomínáme vliv korekce stavů obcí podle výsledků SLDB 1991 a 2001; od 

roku 2001 jsou v počtech obyvatel zahrnuti i cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR. 
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Vývoj proporce počtu obyvatel města Dvůr Králové nad Labem a obvodu ORP celkem 
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Zdroj: ČSÚ, průběžná bilance obyvatelstva 

 

 

Vývoj počtu obyvatel města a zázemí v ORP (bazický index, rok 1990 – 100%) 
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Zdroj: ČSÚ, průběžná bilance obyvatelstva 

 



 25

Bilance obyvatelstva v obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem (absolutní počty) 

rok živě 
narození 

zemřelí přirozená 
měna 

přistě- 
hovalí 

vystě- 
hovalí 

migrační 
měna 

celková 
změna 

migrační 
obrat 

stav 
31. 12. 

bazický 
index 

1990 318 380 -62 596 578 18 -44 1 174 28 048 100,0 % 

1991 346 358 -12 472 518 -46 -58 990 27 703 98,8 % 

1992 310 330 -20 624 560 64 44 1 184 27 747 98,9 % 

1993 339 353 -14 539 603 -64 -78 1 142 27 669 98,6 % 

1994 291 350 -59 424 481 -57 -116 905 27 553 98,2 % 

1995 255 352 -97 570 510 60 -37 1 080 27 516 98,1 % 

1996 241 335 -94 602 503 99 5 1 105 27 521 98,1 % 

1997 226 346 -120 473 448 25 -95 921 27 426 97,8 % 

1998 266 328 -62 486 487 -1 -63 973 27 363 97,6 % 

1999 239 296 -57 453 382 71 14 835 27 377 97,6 % 

2000 232 316 -84 438 429 9 -75 867 27 302 97,3 % 

2001 238 289 -51 459 476 -17 -68 935 27 189 96,9 % 

2002 234 320 -86 494 494 0 -86 988 27 103 96,6 % 

2003 258 304 -46 527 521 6 -40 1 048 27 063 96,5 % 

2004 241 291 -50 639 547 92 42 1 186 27 105 96,6 % 

2005 275 317 -42 679 600 79 37 1 279 27 142 96,8 % 

2006 249 300 -51 703 571 132 81 1 274 27 223 97,1 % 

2007 299 243 56 790 730 60 116 1 520 27 339 97,5 % 

Zdroj: ČSÚ (průběžná bilance obyvatelstva) 
Poznámka: Po SLDB 1991 a 2001 došlo ke korekci stavu obyvatelstva z průběžné statistiky podle zjištění jednotlivých cenzů. 

 

 

Vývoj složek demografické bilance obyvatelstva ORP Dvůr Králové nad Labem (abs. čísla) 
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Zdroj: ČSÚ (průběžná bilance obyvatelstva) 
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Vývoj demografické bilance a migračního obratu ORP Dvůr Králové nad Labem (rel. čísla) 
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Zdroj: ČSÚ (průběžná bilance obyvatelstva) 

 

Hlavní závěry z demografického vývoje obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem po roce 1990: 

− převažují mírné ro ční úbytky celkového po čtu trvale bydlících obyvatel,  trend se změnil až od 

roku 2004, a to hlavně díky migračním přírůstkům (ačkoli evidence stěhování, zejména cizinců, 

není zcela přesná), 

− migra ční měna byla rozkolísaná, převažovalo však kladné saldo (+530 osob v letech 1990-2007) 

– znamená to stěhování do zázemí v obvodu ORP jak z města Dvůr Králové nad Labem, tak 

z vnějšího okolí; přírůstky migrací jsou výrazné zvláště po roce 2004, 

− v první polovině 90. let a zvláště od roku 2000 zřetelně roste migra ční obrat  (součet 

přistěhovalých a vystěhovalých), což je dáno zejména růstem obou směrů migrace v samotném 

Dvoře Králové, který tak mírně posiluje svůj „průchozí“ charakter, resp. nestabilitu obyvatelstva, 

− přirozená m ěna byla ztrátová již od roku 1980 hlavně kvůli propadu porodnosti (nejnižší hrubá 

míra porodnosti byla v roce 2000, a sice 8,5 živě narozených na 1 000 obyvatel proti maximu 

v roce 1974 – 21,4 promile, po roce 2001 nepatrně roste na 10,9 v roce 2007, kdy byla také 

přirozená měna po dlouhé době kladná); příčinou byl propad úhrnné plodnosti žen po roce 1990 a 

také odkládání porodů i sňatků; hrubá míra úmrtnosti osciluje od roku 1990 kolem 11,8 úmrtí na 

1 000 obyvatel, ale v roce 2007 „spadla“ na nejnižší úroveň za posledních 37 let (8,9 promile), 

− oživení porodnosti  v posledních letech je nevýrazné, není srovnatelné s „populační vlnou“ 

z poloviny 70. let (pojem „baby boom“ je zavádějící) a bude dočasné, tak jak ustoupí silné ročníky 

žen z této vlny; úhrnná plodnost se zvýšila z minimálních hodnot kolem 1,14 v polovině 90. let na 

současných cca 1,4 (k prosté reprodukci populace je třeba hodnoty cca 2,1). 
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Další demografické ukazatele 

Průběžná demografická statistika (publikovaná na www.czso.cz za ORP celkem) umožňuje posoudit 

několik dalších ukazatelů populace celého obvodu ORP (údaje za rok 2006): 

− potratovost  celková a umělá (na 100 narozených) – 36,1 a 23,7; čísla jsou jednoznačně lepší 

(nižší) proti ČR i Královéhradeckému kraji (40,2 a 27,0), 

− sňatečnost  (4,9 sňatků na 1 000 obyv.) i rozvodovost (2,9 na 1 000 obyv., resp. 58,6 na 100 

sňatků) jsou mírně nižší proti kraji (sňatečnost 5,0 a rozvodovost 3,1, resp. 61,8), 

− hrubá míra úmrtnosti  je poněkud zvýšená proti kraji (11,0 promile proti 10,1, rok 2007), 

− naděje dožití  při narození se počítá z důvodu malých souborů zemřelých jen za okresy a jako 

průměr více let: hodnota pro roky 2001-2005 pro okres Trutnov činila pro muže 71,7 roku (v ČR 

72,3) a pro ženy 78,3 roku (v ČR 78,7) – potvrzuje to mírně zhoršené úmrtnostní poměry, okres se 

řadí na 26. místo od nejhoršího ze všech 77 okresů ČR u mužů, resp. 29. místo u žen. 

Diferenciace sociáln ě demografických charakteristik podle SLDB 2001  (resp. 1991) v rámci 

obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem je dokumentována výběrem ukazatelů podle obcí (2 strany). 

Další data tříděná podle ZSJ, částí obcí, obcí, resp. KÚ jsou k dispozici v elektronické podobě. 

 

Věková struktura 

Tabulka dokládá jednozna čný trend stárnutí populace,  který bude dominantním demografickým 

tématem v budoucích letech. V rámci produktivní v ěkové skupiny  se „posouvají“ silnější poválečné 

ročníky již téměř k důchodovému věku, zhruba uprostřed produktivního věku je několik velmi silných 

ročníků z poloviny 70. let a na začátku jsou slabé věkové skupiny z 80. let. Podíl produktivní skupiny 

od roku 1995 mírně rostl také díky věku přistěhovalých osob do Dvora Králové nad Labem i jeho 

zázemí. Klesá podíl dětí, zatímco počet seniorů zůstává zatím velmi stabilní, jejich podíl ale brzy 

významně poroste. 

Změny váhy tří hlavních věkových skupin se promítly v růstu průměrného věku, resp. indexu stáří. 

Rozdíl proti kraji není významný, v kraji ale již rychleji narůstá váha věkové skupiny seniorů. 

 

Věková struktura obyvatelstva v ORP Dvůr Králové nad Labem 

stav obyvatelstva 
k 31. 12. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

27 516  27 521  27 426  27 363  27 377  27 302  27 189  27 103  27 063  27 105  27 142  27 223  

0-14 4 783  4 718  4 584  4 505  4 427  4 320  4 249  4 174  4 119  4 048  4 008  3 947  

15-64 18 716  18 760  18 798  18 813  18 885  18 963  18 978  19 005  19 047  19 159  19 199  19 295  

65 + 4 017  4 043  4 044  4 045  4 065  4 019  3 962  3 924  3 897  3 898  3 935  3 981  

v procentech:  

0-14 17,4 % 17,1 % 16,7 % 16,5 % 16,2 % 15,8 % 15,6 % 15,4 % 15,2 % 14,9 % 14,8 % 14,5 % 

15-64 68,0 % 68,2 % 68,5 % 68,8 % 69,0 % 69,5 % 69,8 % 70,1 % 70,4 % 70,7 % 70,7 % 70,9 % 

65 + 14,6 % 14,7 % 14,7 % 14,8 % 14,8 % 14,7 % 14,6 % 14,5 % 14,4 % 14,4 % 14,5 % 14,6 % 

průměrný věk 38,2 38,4 38,7 38,9 39,2 39,4 39,7 39,9 40,1 40,3 40,5 40,8 

index stáří 84,0 85,7 88,2 89,8 91,8 93,0 93,2 94,0 94,6 96,3 98,2 100,9 

Královéhradecký kraj: 

průměrný věk       38,4  38,7  39,0  39,3  39,6  39,8  40,1  40,3  40,6  

index stáří        84,1  86,5  88,9  90,6  92,9  95,0  97,5  100,3  103,7  

Index stáří je podíl věkové skupiny 65 a více ke skupině 0-14 v %, zjednodušeně řečeno počet seniorů na 100 dětí. Zdroj: ČSÚ 
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Z hlediska územní diferenciace existuje nevýznamný rozdíl mezi celkově starší populací města Dvora 

Králové (které má stále mírně nadprůměrnou produktivní složku) a mladší populací v zázemí. Při 

detailním pohledu na věkovou strukturu zjištěnou při Sčítání lidu 2001 není zřejmé markantní 

„zónování“ např. podle vzdálenosti od Dvora Králové. Přesto je diferenciace na úrovni ZSJ zřetelná – 

jak mezi částmi města (výrazně zde stárnou starší sídliště, např. Zálabí), tak mezi sídly v zázemí. 

Kromě velmi malých sídel, která mohou mít vychýlené sociální ukazatele, jsou celkově starší např. 

Bílé Poličany, Doubravice, Malé Hřibojedy, Starobucké Debrné, Vilantice, Zdobín. 

 

Vzdělanostní struktura 

Podrobná výběrová šetření jsou reprezentativní až na úrovni kraje, je proto nutno vycházet opět 

z údajů SLDB 2001. 

 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

vzdělání město 
Dvůr Králové  

ORP 
celkem 

Královéhradecký 
kraj 

ČR 

základní 22,7 % 26,1 % 24,1 % 24,8 % 

střední 69,9 % 68,0 % 68,5 % 66,3 % 

vysokoškolské 7,3 % 5,9 % 7,5 % 8,9 % 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, podíly z populace ve věku 15 let a více 

 

Vzdělanostní struktura celého obvodu ORP nevykazuje výraznou odchylku v podílu středoškoláků 

např. proti Královéhradeckému kraji, ale podle očekávání zde žije méně vysokoškoláků a více 

obyvatel se základním vzděláním. Samotné město Dvůr Králové nad Labem má poněkud horší profil 

proti okolním městům srovnatelné velikosti, např. Hořicím nebo Jičínu. V zázemí ORP je nižší podíl 

vysokoškolák ů a vyšší podíl základního vzd ělání  proti městu, kraji i ČR celkem. Vyšší koncentrace 

vysokoškoláků do měst je běžná, z hlediska územní diferenciace zázemí nejsou významné rozdíly, 

horší vzdělanostní strukturu populace mají např. malá sídla, resp. obce Litíč, Zdobín a Trotina. 
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Výběr ukazatelů ze SLDB 2001 (1991) podle obcí ORP Dvůr Králové nad Labem 
č. ukaz.z elektr.příloze> 1 2 3 4 6 11 18 19 20 22 23 29 30 31

ř. obec
Obyv. 
1991

Obyv. 2001
Obyv. 
2007

Index 
2001/91 

%

Index 
2007/95 

%

pořadí 
podle 

indexu 
2007/1995

% žen
% 

rodáků
% 

věřících

% věk. 
skupiny
15-64

% věk. 
skupiny 

65+

Index stáří
65+/0-14 

%

% 
vzdělání 
střední

% 
vzdělání 

VŠ

% EA 
primér

% EA 
sek.

% EA 
terciér

1 Bílá Třemešná 1 217 1 299 1330 107% 110% 11 51,3% 50% 23% 67,8% 15,0% 87% 70,4% 5,2% 6% 50% 44%
2 Bílé Poličany 162 152 149 94% 97% 22 44,7% 56% 28% 64,5% 21,7% 157% 70,2% 3,1% 20% 33% 47%
3 Borovnice 439 445 435 101% 99% 20 47,9% 38% 34% 65,2% 15,3% 78% 61,2% 2,8% 4% 57% 39%
4 Borovnička 224 203 189 91% 75% 29 51,7% 32% 24% 71,4% 12,3% 76% 60,0% 1,2% 5% 49% 45%
5 Dolní Brusnice 326 319 365 98% 111% 9 50,8% 41% 17% 69,9% 11,6% 63% 68,5% 3,1% 6% 57% 37%
6 Doubravice 383 367 379 96% 115% 6 52,3% 48% 28% 63,8% 22,3% 161% 64,6% 5,7% 11% 46% 43%
7 Dubenec 593 659 702 111% 118% 5 51,1% 49% 24% 66,2% 13,8% 69% 69,3% 4,4% 15% 37% 48%
8 Dvůr Králové nad Labem 16 976 16 381 16191 96% 96% 24 51,9% 61% 19% 70,5% 14,6% 98% 69,9% 7,3% 2% 50% 48%
9 Horní Brusnice 492 466 443 95% 91% 26 50,9% 48% 27% 65,7% 14,6% 74% 61,0% 2,1% 4% 60% 36%

10 Hřibojedy 213 206 207 97% 90% 28 51,0% 50% 28% 69,9% 12,6% 72% 64,7% 0,6% 29% 37% 34%
11 Choustníkovo Hradiště 588 598 607 102% 104% 15 51,8% 49% 29% 70,6% 11,0% 60% 60,5% 3,5% 21% 43% 36%
12 Kocbeře 497 505 514 102% 102% 17 50,1% 46% 16% 69,1% 12,7% 70% 68,5% 2,2% 5% 59% 36%
13 Kohoutov 228 210 249 92% 123% 2 46,7% 38% 26% 69,5% 15,7% 106% 53,1% 6,1% 10% 50% 40%
14 Kuks 252 233 251 92% 122% 3 47,6% 39% 27% 71,2% 11,6% 68% 62,7% 1,6% 10% 45% 45%
15 Lanžov 191 186 186 97% 109% 13 53,8% 45% 27% 69,4% 16,7% 119% 70,6% 4,4% 19% 37% 44%
16 Libotov 161 167 185 104% 113% 7 49,7% 44% 22% 67,7% 15,6% 93% 66,9% 2,9% 16% 44% 40%
17 Litíč 89 109 126 122% 150% 1 54,1% 30% 18% 58,7% 16,5% 67% 52,4% 2,4% 28% 35% 37%
18 Mostek 1 379 1 392 1384 101% 104% 16 49,6% 46% 19% 71,5% 13,2% 86% 64,6% 2,7% 3% 70% 27%
19 Nemojov 439 492 567 112% 120% 4 52,4% 43% 19% 69,7% 15,0% 99% 69,5% 4,3% 6% 46% 48%
20 Stanovice 75 73 75 97% 90% 18 53,4% 41% 38% 75,3% 12,3% 100% 64,1% 0,0% 7% 59% 34%
21 Trotina 85 61 72 72% 111% 27 47,5% 54% 18% 60,7% 13,1% 50% 57,8% 2,2% 11% 44% 44%
22 Třebihošť 365 369 404 101% 109% 10 46,9% 54% 34% 66,7% 16,3% 95% 67,3% 6,2% 17% 50% 32%
23 Velký Vřešťov 195 197 205 101% 100% 14 48,7% 45% 33% 67,0% 15,7% 91% 63,2% 9,2% 28% 32% 40%
24 Vilantice 199 187 195 94% 98% 19 51,9% 54% 45% 69,0% 19,3% 164% 68,5% 3,0% 19% 31% 50%
25 Vítězná 1 334 1 325 1265 99% 97% 21 50,8% 44% 18% 67,8% 14,0% 76% 60,4% 3,3% 5% 51% 43%
26 Vlčkovice v Podkrkonoší 378 391 421 103% 110% 23 49,9% 46% 25% 67,5% 13,6% 72% 68,5% 1,6% 19% 39% 42%
27 Zábřezí-Řečice 133 142 144 107% 113% 12 50,7% 51% 24% 68,3% 16,9% 114% 76,9% 6,6% 13% 48% 39%
28 Zdobín 111 97 99 87% 93% 8 56,7% 58% 40% 67,0% 19,6% 146% 53,6% 4,8% 7% 61% 33%

ORP Dvůr Králové n.L. CELKEM27 724 27 231 27339 98% 99% 25 51,3% 55% 21% 69,6% 14,5% 92% 68,0% 5,9% 5,2% 50,4% 44,4%
ČR 10 302 215 10 230 060 99% 51,3% 52% 32% 66,3% 8,9% 4% 38% 58%
Královéhradecký kraj 552 809 550 724 99,6% 51,3% 50% 27% 68,5% 7,5% 5% 41% 54%  
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pokračování tabulky: 

ř. obec

vyj. denně 
do zam. 
mimo 
obec

vyjíždějící 
žáci a 

studenti 

EA 
zaměstnav. 
+samost. 
činní

Byty 
celkem

Trvale 
obydlené 

byty 
(TOB)

TOB v 
rod. 

domech

Neobydl. 
byty 

celkem

Neobydl. 
byty s 

rekreač. 
využitím

Neobydl. 
byty 

nezpůsob. 
užívání

% neob. 
bytů s 

rekreač. 
využitím

Počet osob 
na TOB -
obložnost

TOB s 
plynem

TOB s 
kanaliz. 

příp.

% TOB 
postav. do 

1919

% TOB 
postav. 
1971-90

1 Bílá Třemešná 308 69 101 605 480 414 106 68 12 11,2% 2,69 268 332 21% 28%
2 Bílé Poličany 38 12 11 88 58 49 28 14 5 15,9% 2,62 0 3 34% 19%
3 Borovnice 80 35 29 205 159 121 38 21 5 10,2% 2,75 1 0 25% 27%
4 Borovnička 38 22 9 138 78 60 60 50 3 36,2% 2,53 0 0 29% 19%
5 Dolní Brusnice 72 42 24 141 115 99 23 15 2 10,6% 2,77 42 14 20% 28%
6 Doubravice 100 40 21 216 155 149 55 36 9 16,7% 2,36 2 4 23% 31%
7 Dubenec 153 15 43 269 220 187 40 17 5 6,3% 2,95 68 18 23% 33%
8 Dvůr Králové nad Labem 1050 325 1307 6783 6173 2878 293 85 43 1,3% 2,61 4765 5286 20% 28%
9 Horní Brusnice 133 64 33 235 168 132 64 55 1 23,4% 2,77 29 5 26% 32%

10 Hřibojedy 70 24 10 86 69 62 16 13 1 15,1% 2,99 1 0 14% 32%
11 Choustníkovo Hradiště 144 68 43 231 201 154 29 4 9 1,7% 2,96 8 11 27% 39%
12 Kocbeře 133 61 41 199 178 139 17 9 2 4,5% 2,84 1 8 24% 21%
13 Kohoutov 56 27 12 90 80 67 10 4 0 4,4% 2,60 1 0 26% 19%
14 Kuks 52 36 19 136 86 54 47 37 1 27,2% 2,71 2 61 57% 13%
15 Lanžov 48 14 13 122 70 58 50 38 3 31,1% 2,63 0 0 36% 30%
16 Libotov 59 27 10 67 54 54 12 2 4 3,0% 3,09 0 2 30% 28%
17 Litíč 22 15 10 63 37 37 26 18 3 28,6% 2,95 0 0 19% 16%
18 Mostek 225 50 79 592 480 204 98 86 1 14,5% 2,78 133 260 27% 34%
19 Nemojov 158 40 50 230 179 179 47 36 0 15,7% 2,68 5 0 20% 23%
20 Stanovice 24 11 10 30 25 22 4 0 0 0,0% 2,92 0 0 36% 24%
21 Trotina 18 8 3 53 26 20 26 17 2 32,1% 2,35 0 0 23% 23%
22 Třebihošť 102 47 33 245 142 129 99 46 4 18,8% 2,60 1 15 19% 33%
23 Velký Vřešťov 50 27 16 124 67 54 57 15 5 12,1% 2,88 1 15 19% 37%
24 Vilantice 49 20 15 99 70 66 28 12 10 12,1% 2,67 25 0 27% 29%
25 Vítězná 303 76 72 640 473 336 155 118 2 18,4% 2,79 4 0 34% 21%
26 Vlčkovice v Podkrkonoší 116 50 29 170 133 107 34 14 11 8,2% 2,94 0 0 19% 17%
27 Zábřezí-Řečice 46 16 15 68 48 48 19 16 2 23,5% 2,96 0 0 10% 35%
28 Zdobín 24 12 3 62 43 42 15 14 0 22,6% 2,26 0 1 21% 44%

ORP Dvůr Králové n.L. CELKEM3671 1253 2061 11987 10067 5921 1496 860 145 7,2% 2,67 5357 6035 22% 28%
ČR 1434336 458918 757695 4366293 3827678 1632131 353296 171865 43559 3,9% 2,64 2453702 2863337 12% 39%
HKK 85280 27144 41508 241699 204529 104740 28017 15821 3352 6,5% 2,66 98768 140684 15% 38%  
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B.1.1.2 Hospodá řské podmínky 

Data o lidských zdrojích pro ekonomiku obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem je nutno čerpat ze 

SLDB, neboť údaje z ročních výběrových šetření ČSÚ (např. o pracovních silách, hospodaření 

domácností nebo cenách) jsou reprezentativní až od úrovně krajů. 

 

Ekonomická aktivita osob (2001) 
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Dvůr Králové - město 16 381 52,0 8 521 2,2 50,3 47,5 80,0 15,3 1 050 12,3 

ORP celkem 27 231 50,9 13 860 5,2 50,4 44,4 79,9 14,9 3 671 26,5 

Královéhradecký kraj 550 724 50,7 279 064 5,2 41,2 53,6 79,8 14,9 85 280 30,6 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

 

Míra ekonomické aktivity  byla ve městě Dvůr Králové nad Labem na poněkud vyšší úrovni než kraje 

a ČR (51,4 %) díky vyššímu podílu obyvatel v produktivním věku. Z okolních měst byla tato míra vyšší 

jen v Jičíně (53,7 %), ale v Jaroměři byla nižší. Míra ekonomické aktivity v zázemí Dvora Králové byla 

naopak nižší, což odpovídá hlavně mírně starší věkové struktuře. 

Také odv ětvová struktura  ekonomicky aktivních obyvatel města ani zázemí v ORP podle SLDB 2001 

neukazuje žádné významné odchylky od srovnatelných jednotek s výjimkou terciéru (služeb), kde je 

krajská hodnota ovlivněna městem Hradec Králové. 

 

Bilance pracovních sil města Dvůr Králové nad Labem dle SLDB 2001 

počet ekonomicky aktivních 8 521 

z toho v průmyslu a stavebnictví 4 283 

vyjíždějící za prací z Dvora Králové 1 050 

dojíždějící za prací do Dvora Králové 1 851 

saldo pohybu za prací +801 

počet pracovních příležitostí 9 322 

Zdroj: ČSÚ 

 

Uvedená čísla samozřejmě podléhají rychlému vývoji, jde o základní charakteristiku bilance. Město 

Dvůr Králové nad Labem bylo mírně ziskové z hlediska pohybu za prací ze/do zázemí, dá se ale 

očekávat spíše trend vyrovnávání salda k nule. 

Následující tabulka uvádí přehled obsazených pracovních míst podle jiného zdroje, než je bilance 

podle SLDB, a sice podle výkazů Ministerstva financí ČR. 
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Vývoj zaměstnanosti v obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem podle MF ČR 

rok 
počet zaměstnanců k 1. 12. indexy (rok 2001 – 100 %) 

ORP celkem město 
Dvůr Králové 

zázemí v ORP ORP celkem město 
Dvůr Králové 

zázemí v ORP Králové- 
hradecký kraj 

2001 10 467 7 627 2 840 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

2002 9 966 7 212 2 754 95,2 % 94,6 % 99,0 % 99,0 % 

2003 9 800 7 185 2 615 93,6 % 94,2 % 92,1 % 99,7 % 

2004 9 541 7 062 2 479 91,2 % 92,6 % 87,3 % 98,8 % 

2005 9 055 6 600 2 455 86,5 % 86,5 % 86,4 % 98,4 % 

2006 9 086 6 515 2 571 86,8 % 85,4 % 90,5 % 101,6 % 

2007 9 071 6 773 2 298 86,7 % 88,8 % 80,9 % 102,7 % 

Zdroj: Zpracováno podle příloh vyhlášek MF ČR 460/2002 Sb., 283/2003 Sb., 477/2004 Sb., 328/2005 Sb., 426/2006 Sb., 
392/2007 Sb., o podílu obcí na hrubém výnosu z DPH a daní z příjmů (podle výkazu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období). 

 

Podíl zaměstnanosti  ve městě Dvůr Králové na celém obvodu ORP se podle tohoto zdroje pohybuje 

kolem 73 %. Zřetelný je trend úbytků počtu obsazených pracovních míst, a to více v zázemí města 

v rámci ORP. Počty samozřejmě oscilují podle momentální situace hlavních odvětví zaměstnání. 

V nejbližších rocích se dá očekávat hlubší pokles, růst vyjížďky za prací z obvodu ORP a růst 

nezaměstnanosti. 

Současný stav registrované nezam ěstnanosti  ve městě Dvůr Králové nad Labem byl k 31. 12. 2007 

6,5 %. Dostupné údaje za celý obvod ORP a kraj jsou v následující tabulce. Je možno z nich vyvodit 

očekávaný závěr, že úroveň registrované nezaměstnanosti v zázemí města v rámci ORP je vyšší než 

ve městě Dvůr Králové nad Labem a tato je současně vyšší proti celokrajské úrovni. V rámci kraje je 

registrovaná nezaměstnanost jednoznačně zvýšená, a to hned za ORP Broumov a Nový Bydžov, 

následuje však i ORP Trutnov. 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. 

 

Vývoj registrované nezaměstnanosti 

registrovaná nezaměstnanost k 31. 12. (v  %) 2004 2005 2006 

ORP Dvůr Králové nad Labem 10,2 10,9 10,5 

Královéhradecký kraj 8,1 8,9 6,9 

Zdroj: MPSV, úřady práce 

 

Data o nezaměstnanosti ze SLDB 2001 (jen v elektronické příloze) jsou samozřejmě v absolutních 

číslech zastaralá, tento zdroj poskytuje ale jako jediný podrobnou územní strukturu – míra 

nezaměstnanosti může sloužit jako jeden z indikátorů sociálních problémů v určitých lokalitách (ZSJ) 

zázemí a centra obvodu ORP. Územní struktura nezaměstnanosti zatím není výrazně diferencována 

(mj. díky značné mobilitě obyvatelstva). Zvýšená nezaměstnanost je už ale v některých malých 

lokalitách typu Zálesí (obec Doubravice), Ferdinandov (Choustníkovo Hradiště), obec Litíč, Sedlec 

(Lanžov), Debrné a Nouzov (Mostek), Starobucké Debrné (Nemojov); z města Dvora Králové nad 

Labem pak potenciálně např. Mlýnská čtvrť nebo Žireč. 
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Dvůr Králové nad Labem a jeho zázemí ORP je průměrně aktivní v drobné podnikatelské aktivit ě. 

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 dominuje zam ěstnanost v textilním pr ůmyslu  (podniky Tiba a Juta), 

který zde má tradici od 19. století („český Manchester“), kdy byla založena i většina výrobních areálů a 

fondů. 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.) a TMW (kabiny vysokozdvižných vozíků), kteří jsou také jedinými 

významnými zástupci strojírenství ve Dvoře Králové. 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. 

Jmenovitý přehled hlavních (z hlediska počtu zaměstnanců) průmyslových provozoven v obvodu ORP 

uvádí následující tabulka. Průmyslové podniky celkově zaměstnávají kolem 3,5 tisíce osob. 

Dominanci obou hlavních textilních podnik ů (cca 1 700 osob, tj. téměř polovina zaměstnanosti) je 

nutno hodnotit jako výrazný rizikový faktor.  
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Přehled průmyslových provozoven v obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem 

podnik obec provozovny název OKEČ provozovny
velik. kat. počtu 
zaměstnanců

JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem Tkaní jiných tkanin 400-500
TIBA, a.s. Dvůr Králové nad Labem Konečná úprava textilií 300-399
JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů 200-299
TIBA, a.s. Mostek Tkaní bavlnářských tkanin 200-299
Dietfurt, s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Tkaní bavlnářských tkanin 200-299

PETER - GFK spol. s r.o. Kocbeře
Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla (kromě 
motocyklů) a jejich motory

100-199

Tessitura Monti Cekia  s.r.o. Borovnice Tkaní bavlnářských tkanin 100-199
STROJTEX a.s. Dvůr Králové nad Labem Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 100-199
Vánoční ozdoby, DUV - družstvo Dvůr Králové nad Labem Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 100-199
TIBA, a.s. Dvůr Králové nad Labem Konečná úprava textilií 100-199
CARLA spol. s r. o. Dvůr Králové nad Labem Výroba kakaa, čokolády a cukrovinek 100-199

KARSIT, s. r. o. Dvůr Králové nad Labem Výroba a opravy ostatních zemědělských a lesnických strojů 100-199

TMW, a.s. Dvůr Králové nad Labem Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení 50-99

STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, 
PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r.o.

Bílá Třemešná Výroba a opravy čerpadel a kompresorů 50-99

RP Komponent spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem Výroba obuvi 50-99
Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o. Dolní Brusnice Výroba masných výrobků 50-99

Východočeská plynárenská, a.s. Dvůr Králové nad Labem
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí a obchod s 
plynnými palivy

50-99

Vánoční ozdoby, DUV - družstvo Zdobín Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 50-99
TREDO s.r.o. Bílá Třemešná Výroba stavebně truhlářská a tesařská 50-99
B A T I S - Verdek, spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů 50-99
LA LINEA s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Konečná úprava textilií 50-99

MILCOM a.s. Dvůr Králové nad Labem
Výroba a opravy strojů na výrobu potravin, nápojů a 
zpracování tabáku

25-49

JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem Výroba netkaných textilií a výrobků z nich kromě oděvů 25-49
VLT  s. r. o.  výroba lehkých textilií Vítězná Tkaní bavlnářských tkanin 25-49
DUBEA, s.r.o. Dubenec Výroba trvanlivých pekárenských výrobků 25-49
Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o. Dolní Brusnice Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. 25-49
Milerba s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Konečná úprava textilií 25-49
VODOVODY A KANALIZACE Dvůr 
Králové n. L. spol. s r.o.

Dvůr Králové nad Labem Shromažďování, úprava a rozvod vody 25-49

SKV s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Výroba a opravy ostatních účelových strojů j. n. 25-49

Miloslav Zemek Dvůr Králové nad Labem
Výroba a opravy strojů na výrobu potravin, nápojů a 
zpracování tabáku

25-49

SIMED s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 10-24
Jaroslav Janeček - ARPA - tiskárna Dvůr Králové nad Labem Tisk ostatní j. n. 10-24
Družstvo Dřevotvar Dvůr Králové nad Labem Výroba sedacího nábytku 10-24
Kobrus spol. s r.o. Bílá Třemešná Výroba ostatního nábytku 10-24
OZDOBA CZ s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 10-24
PLACHETKA KAMIL s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení 10-24
ZZN Pardubice, a.s. Dvůr Králové nad Labem Velkoobchod s obilím, osivem a krmivem 10-24
Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Maloobchod s masem a masnými výrobky 10-24
R. O. K. 93  spol. s r. o. Dvůr Králové nad Labem Výroba parních kotlů kromě kotlů pro ústřední topení 10-24
MAKOVEC a.s. Dvůr Králové nad Labem Maloobchod s masem a masnými výrobky 1-9

Hradecká pekárna, s.r.o. Dvůr Králové nad Labem
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových 
výrobků v nespecializovaných prodejnách

1-9

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Dvůr Králové nad Labem Výroba elektřiny 1-9
Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o. Dolní Brusnice Maloobchod s masem a masnými výrobky 1-9  
Zdroj: ČSÚ, stav 2006 

 

 

B.1.1.3 Bydlení 

O bytovém fondu a jeho využití existují podrobná data ze SLDB 2001, z nichž vyjímáme: 

 

 
město 

Dvůr Králové 
ORP celkem Královéhradecký 

kraj 
ČR 

trvale bydlící obyvatelstvo 16 381 27 231 550 724 - 

trvale obydlené domy 2 803 5 663 101 662 - 

byty úhrnem 6 783 11 987 241 699 - 

trvale obydlené byty (TOB) 6 173 10 067 204 529 - 

trvale neobydlené byty (NOB) 270 1 449 27 082 - 
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město 

Dvůr Králové 
ORP celkem Královéhradecký 

kraj 
ČR 

% NOB z důvodu rekreačního využití 1,3 % 7,2 % 6,5 % 3,9 % 

% NOB z důvodu technické nezpůsobilosti 0,6 % 1,2 % 1,4 % 1,0 % 

obložnost (obyvatelé na 1 TOB) 2,61 2,67 2,66 2,64 

% TOB v rodinných domech 46,6 % 58,8 % 51,2 % 42,6 % 

% TOB s připojením na kanalizaci 85,6 % 59,9 % 68,8 % 74,8 % 

% TOB s připojením na plyn 77,2 % 53,2 % 48,3 % 64,1 % 

% TOB postavených do r. 1919 a nezjištěno 20 % 22 % 15 % 12 % 

% TOB postavených 1920-1945 22 % 22 % 16 % 15 % 

% TOB postavených 1946-1970 21 % 19 % 22 % 26 % 

% TOB postavených 1971-1980 19 % 19 % 23 % 23 % 

% TOB postavených 1981-1990 9 % 10 % 15 % 16 % 

% TOB postavených 1991-2001 8 % 8 % 9 % 8 % 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

 

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. 

Následující podrobná tabulka o bytovém fondu města Dvůr Králové nad Labem podle jeho stáří uvádí 

podrobnější údaje podle období výstavby bytů nebo jejich zásadní rekonstrukce. Čísla jsou jistě 

zatížena chybou odhadů při SLDB, jsou ale jedinou informací o minulé intenzitě výstavby a vývoji 

kvantitativních ukazatelů bydlení (poznámka: v tabulce není zahrnuta zanedbatelná kategorie bytů 

v tzv. ostatních budovách). 

Z tabulky je například zřejmé: 

− propad bytové výstavby v Dvoru Králové nad Labem v 80. a 90. letech, 

− 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 atp. 

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 (viz dále). 

Celková průměrná obložnost byt ů 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. 
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Bytový fond podle období výstavby – město Dvůr Králové nad Labem (stav 2001) 
do 1899 1900-19 1920-45 1946-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-95 1996-2001 nezj. CELKEM

Trvale obydl.domy v RD 180 234 646 87 209 384 377 98 95 31 2 341
Trvale obydl.domy v BD 46 64 66 37 62 66 21 10 15 6 393

Trvale obydl.byty v RD 227 330 821 110 264 455 420 111 104 36 2 878
Trvale obydl.byty v BD 216 358 536 276 639 712 156 125 156 25 3 199

Trvale ob. byty úhrnem 461 709 1 368 393 917 1 171 582 241 268 63 6 173
tj. v % 7% 11% 22% 6% 15% 19% 9% 4% 4% 1% 100%

Neobydlené byty úhrnem 39 60 77 6 43 17 14 8 41 12 317

obytná plocha (tis.m2) 21 33 64 17 43 60 37 13 13 2 303
celková plocha (tis.m2) 32 49 98 25 63 91 57 21 21 3 460
osoby v bytech 1 104 1 748 3 301 971 2 173 3 350 1 907 749 643 158 16 104
obložnost 2,39 2,47 2,41 2,47 2,37 2,86 3,28 3,11 2,40 2,51 2,61
obyt. pl. na osobu (m2/os.) 19,0 18,9 19,4 17,5 19,8 17,9 19,4 17,4 20,2 12,7 18,8  
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 

 

Data ze SLDB 2001 podle ZSJ umožňují sledovat i územní diferenciaci charakteristik bytového fondu 

a bydlení. Uveďme zde jen několik komentářů: Nejstarší bytový fond  je logicky ve středu Dvora 

Králové (59 % do roku 1945), ale i v ZSJ Průmyslový obvod (85 %), relativně nový je naopak Podhart 

(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. 

Údaje v následující tabulce o nov ě dokon čených bytech  po roce 2000 jsou převzaty z výkazů ČSÚ, 

které vyplňují stavební úřady (evidence však není zcela přesná). 

Celková intenzita výstavby  v poslední době ve městě i hlavně v zázemí Dvora Králové byla 

mimo řádně nízká  a pod úrovní celého kraje. Kvůli malým počtům nových rodinných domů není 

korelace s přírůstky obyvatelstva silná, snad s výjimkou Litíče a malého Nemojova nebo Velkého 

Vřešťova. 

 

Výstavba bytů 2000-2006 (podle obcí s 20 a více dokončenými byty celkem) 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Dvůr Králové 40 31 54 23 22 14 6 190 11,7 97% 

Nemojov 6 2 7 1 3 2 3 24 47,4 112% 

Mostek 6 2 1   2 3 2 16 11,7 105% 

Bílá Třemešná 4 4 1 1 3 2   15 11,2 106% 

Vítězná   5 3 1 2 3   14 11,3 94% 

Třebihošť 1   3 1   1   6 15,7 107% 

Velký Vřešťov     1   1 3 1 6 30,0 95% 

Doubravice 1 3   1       5 13,4 106% 

Dubenec 1 1 1 1   1   5 7,3 117% 

Horní Brusnice     1   1   3 5 11,3 91% 



37 

obec 

dokončené byty 

do
ko

nč
en

é 
by

ty
 

20
00

-2
00

6 
ce

lk
em

 

do
ko

nč
en

é 
by

ty
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

in
de

x 
ob

yv
. 

20
06

/2
00

0 
(%

) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Choustníkovo Hradiště 3       2     5 8,3 102% 

Kocbeře   1 1 1   1 1 5 9,8 101% 

Borovnice 1 2   1   0   4 8,9 102,5% 

Kohoutov   1 1       2 4 17,5 127,3% 

Litíč   1 1     0 1 3 23,3 138,6% 

Borovnička 1 1         1 3 15,9 81,7% 

Vilantice 1           2 3 16,4 95,5% 

Dolní Brusnice         1   1 2 6,0 102,4% 

Lanžov 1 1       0   2 11,0 98,3% 

Zábřezí-Řečice             1 1 7,2 112,1% 

Zdobín       1       1 10,5 92,0% 

Bílé Poličany           1   1 6,5 99,3% 

Hřibojedy   1           1 4,9 95,5% 

Trotina           1   1 15,4 126,7% 

Vlčkovice v Podkrkonoší   1           1 2,5 102,3% 

Stanovice               0 0,0 91,3% 

Kuks               0 0,0 114,1% 

Libotov               0 0,0 111,3% 

zázemí ORP 26 26 21 9 15 18 18 133 12,2 103,1% 

ORP celkem 66 57 75 32 37 32 24 323 11,9 99,6% 

Královéhradecký kraj 1 404 1 419 1 671 1 270 1 322 1 423 1 218 9 727 17,8 99,6% 

ČR celkem 25 207 24 758 27 291 27 127 32 268 32 863 30 190 199 704 19,6 99,9% 

Zdroj: ČSÚ, výkazy o dokončených bytech 

 

Významnou součástí bytového a domovního fondu jsou byty (resp. domy) trvale neobydlené, většinou 

z důvodu rekrea čního 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. Chalupaření pomáhá 

udržet chod některých malých sídel a jeho bytový fond zejména na vnitrozemské straně Zvičinského 

hřbetu, ale i v rozptýlených sídlech Kocléřovského hřbetu. Majitelé dojíždějí nejvíce z Prahy a Hradce 

Králové. 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. 

Z údajů o připojenosti byt ů na technickou infrastrukturu  lze podle SLDB 2001 hodnotit zejména 

veřejnou kanalizaci,  ačkoliv se nerozlišoval druh kanalizace ani způsob čištění odpadních vod. U 

malého města typu Dvůr Králové nad Labem celková „statistická“ míra připojenosti bytového fondu 

(86 %) poněkud zaostává za srovnatelnými městy i s ohledem na poměrnou kompaktnost zástavby a 

polohu na Labi; je snižována samozřejmě odlehlejšími částmi města. V zázemí je situace 

odkanalizování a čištění odpadních vod velmi špatná. 
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Podle SLDB 2001 mělo ve městě Dvůr Králové nad Labem 77 % bytů připojení na plyn,  což také 

mírně zaostává za srovnatelnými městy (např. v Jičíně 89 %). V zázemí byly částečně připojeny jen 

Bílá Třemešná, Mostek a Vilantice. 

 

 

 

B.1.1.4 Dopravní infrastruktura   

Dopravní infrastruktura je významným prvkem rozvoje území. Ovlivňuje realizaci vazeb i spojení 

s jinými regiony. Základní dopravní systém ORP Dvůr Králové nad Labem představuje doprava 

silniční a železniční, omezeně i letecká. Pro sportovní, rekreační a turistické účely doplněná 

infrastrukturní sítí pro dopravu pěší, cyklistickou, vodní, lyžařskou, případně pro hipoturistiku. 

 

Silniční doprava 

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 rychlostní silnice R11. 

Základní kostru dále tvoří silnice II. třídy:  

II/284 (Lanžov – Bílé Poličany) 

II/285 (Sedlec – Vilantice) 

II/299 (Horní Debrné – Dvůr Králové – Choustníkovo Hradiště)  

II/300 (Zdobín – Dvůr Králové – Kocbeře) 

II/325 (Horní Debrné – Mostek – Bílá Třemešná – Velký Vřešťov) 

II/307 (Choustníkovo Hradiště – Horní Vlčkovice) 

Obsluha území je dále doplněna sítí silnic III. třídy. Všechny silnice jsou názorně zobrazeny ve výřezu 

mapy silniční a dálniční sítě Královéhradeckého kraje (zdroj: www.rsd.cz).  
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Intenzity dopravního zatížení jednotlivých komunikací I. a II. třídy jsou zřetelné z následujících 

schémat „Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2005“ (zdroj: www.rsd.cz).  
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Železniční doprava 

Řešeným územím nejsou vedeny tratě hlavních železničních koridorů, nepředpokládá se ani 

výhledové vedení vysokorychlostních tratí. Územím prochází pouze jediná trať (v kategorii 

celostátních): č. 030 Jaroměř – Dvůr Králové n. L. – Stará Paka – Semily – Turnov. Trať je v celém 

úseku jednokolejná, neelektrifikovaná. Nachází se zde zastávky: Kuks, Žireč, Dvůr Králové nad 

Labem, Bílá Třemešná, Mostek, Borovnička, Borovnice. 

 

 

Letecká doprava 

Letecká doprava je v řešeném území zastoupena veřejným vnitrostátním letištěm ve Dvoře Králové 

nad Labem. Provozovatelem je Aeroklub Dvůr Králové n. L., VPD 10 – 28, rozměry VPD: 860 x 100m, 

s travnatým povrchem.  

Je nutné respektovat omezení a ochranná pásma uvedená v platném územním plánu města Dvůr Králové n. L., 

resp. jejich konkretizaci a doplnění ve změně č. 5:  
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• Ochranné pásmo se zákazem staveb (VPP 1200 x 500 m) 

• Ochranné pásmo zájmové oblasti výstavby letiště (R = 1 000 m) 

• Překážková rovina vzletového a přibližovacího prostoru 1 : 40 (lichoběžník navazující na kratší stranu 

obdélníku VPP), zástavba v tomto prostoru je možná pouze do vymezené výškové úrovně, vztažené k 

srovnávací rovině letiště 282 m n. m. 

• Přechodová překážková rovina 1 : 10 (lichoběžník navazující na delší stranu obdélníku VPP), podmínky 

pro zástavbu obdobné jako u překážkové roviny vzletového prostoru 

• Vnitřní vodorovná překážková rovina (kruhové vymezení o poloměru R = 4 000 m od vztažného bodu 

letiště, ve výšce 327 m n. m.). Průnik překážkové roviny vzletového prostoru, přechodové překážkové 

roviny a vnitřní vodorovné překážkové roviny vymezuje prostor se zákazem staveb.   

 Pozn.: souřadnice vztažného bodu letiště:  50° 24´51´´ N 

15° 50´13´´ E 

• Kuželová překážková plocha 1 : 20 vymezená soustřednými kružnicemi o poloměrech R = 4 000 m ve 

výšce 327 m n. m. a R = 7 000 m ve výšce 482 m n. m. 

• Vnější vodorovná překážková rovina (kruhové vymezení o poloměru R = 10 000 m od vztažného bodu 

letiště, ve výšce 482 m n. m.). 

• Ochranné pásmo proti klamavým světlům – obdélník o rozměrech cca 7 250 x 1 500 m. 

• Omezení proti stavbám vrchního vedení VVN a VN 

• Ornitologická omezení 

 

 

 

B.1.1.5 Technická infrastruktura  

Zásobování teplem 

Centrálním zdrojem tepla (CZT) v řešeném území je městská teplárna TDK, která zajišťuje výrobu a 

rozvod teplonosného média, kterým je pára o parametrech tlaku 0,9 MPa a teplotě 230 oC, za 

současné výroby elektrické energie kogeneračním způsobem. Teplo je dodáváno přímo jako 

technologická pára 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. TDK jako významný tepelný zdroj splňuje všechny požadované 

ekologické limity kladené na takovéto zdroje. 

Soustava parních vedení v přibližné délce 8 km je v nadzemním provedení, přibližně 12 km je uloženo 

pod zemí v betonových kanálech a nejnovější úseky jsou již položeny specielně izolovaným potrubím 

přímo v zemi. Na rozvody je napojeno víc než 100 odběrných míst.  

Parovody jsou rozděleny na větve:  Sever 1 (Zálabí, Vorlech, Nemocnice)  

      Sever 2 (Tiba Zálabí, náměstí Odboje)  

      Sever 3 (Vč ZOO, Strž)  

      Město    (Centrum, Slovany, Zálabí)  

      Východ  (ČOV, JASS) 

      Jih         (Juta 01) 
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Základním výrobním blokem TDK je kotel na společné spalování uhlí a zemního plynu. Špičkovacím 

zdrojem je kotelna spalující topný olej. Maximální dosažitelný výkon TDK je v teple 115,8 MWt a v 

elektrické energii 18,3 MWe. 

Ochranné pásmo potrubních rozvodů tepla: je určeno zákonem č. 222/1994 Sb., a to   

     2,5 m od líce potrubí na každou stranu 

 

 

Zásobování elektrickou energií 

Energetická část se zabývá energetickými zdroji, rozvodnami a vedeními VVN, VN v řešeném území.  

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.  

 

Venkovní vedení VVN 110 kV 

Pro napájení nové transformovny 110/35 kV (v objektu rozvodny v Lipnici u Dvora Králové) bylo 

zbudováno nové napájecí vedení 110 kV - odbočením ze stávajícího vedení č. 1118 mezi rozvodnami 

Vrchlabí a Neznášov. Trasa nového dvouvedení 110 kV (smyčky) je vedena na společných 

podpěrných bodech spolu s čtyřnásobným vedením 35 kV  v koridoru stávajících vedení  35 kV (VN 

370, 371, 382). Před vstupem  do rozvodny Lipnice je vrchní vedení ukončeno u silnice na portálovém 

stožáru a do rozvodny přivedeno kabely 110 kV. 

 

Systém napájení a napěťové soustavy 35 kV a 6 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.  

Přicházející kmenová venkovní vedení 35 kV jsou zaústěna do rozvodny (spínací stanice) Lipnice. Z 

venkovního vedení jsou napájeny stožárové trafostanice 35/0,4 kV. Z rozvodny Lipnice jsou dále 

vyvedeny kabely 35 kV do nové městské transformovny 35/6 kV (za jatkami) s propojením do teplárny 

TDK kde je rovněž umístěna transformace 35/6 kV. Na kabelech mezi rozvodnou Lipnice a teplárnou 

je zapojeno několik zejména průmyslových kabelových trafostanic 35/0,4 kV. Z TDK jsou, po 

transformaci 35/6 kV, systémem kabelové sítě 6 kV napájeny uživatelské a distribuční trafostanice ve 

DKNL. 

 

Koridory venkovních vedení 35 kV 

Soustava distribučního vedení 35 kV  VN 314 a VN 315  přichází na k.ú. DKNL od severu od 

Huntířova, prochází kolem VE Les Královsví kde se připojuje vedení VN 380. Trasa se pak stáčí 
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jihovýchodním směrem. U obce Nové Lesy se k tomuto vedení připojuje vedení VN 381. Vedení VN 

314, VN 315, VN 380 a VN 381 jsou zaústěna do rozvodny (spínací stanice) Lipnice.  

Od jihu do rozvodny Lipnice jsou zaústěna vedení VN 370, VN 371, VN 382 a od jihovýchodu přichází 

vedení VN 383. 

Soustava kmenových distribučních vedení VN 35 kV  je doplněna propojovacím okruhem  venkovního 

distribučního vedení v trase Les Království, Podháj, Verdek, Vorlech, DKNL a Nové Lesy. Další 

obdobný distribuční okruh je v trase Huntířov, Kocbeře, Zboží a Žireč Ves. 

 

 

 

Zásobování plynem 

Správcem plynovodů je Východočeská plynárenská a.s. 

Tranzitní plynovod se na území ORP Dvůr Králové nad Labem nenachází. 

Plynovody VTL: 

Řešeným územím prochází trasa plynovodu VTL (DN 300). Do území vstupuje z 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.  

Město je zásobováno poměrně optimálně, s rezervou ve výkonu městských VTL RS. Největším 

odběratelem plynu z STL je TDK  (4000 m3/h). 

V území jsou tyto regulační stanice: 

− RS VTL/STL  Sylvárov (10000 m3/h) 

− RS STL/NTL  Sylvárov (2500 m3/h) 

− RS VTL/STL  pro Vč ZOO 

− RS VTL/STL / NTL (3000 m3/h) Strž - za benzinovou ČS 

− RS VTL/STL Doubravice (vč. napojení Bílých Poličan) 

− RS VTL/STL Stanovice (vč. napojení Kuksu) 

 

 

Ropovody, ostatní potrubní inženýrské sítě 

V řešeném území nejsou žádné tranzitní ropovody (jako např. ropovod DRUŽBA, ropovod R 300, 

ropovod IKL). 

 

Spoje 

� Telekomunikace 

Řešené území je z hlediska telekomunikací plošně digitalizováno. V nedávné době byla provedena 

plošná modernizace telefonní sítě s centrální ústřednou HOST. Telekomunikační obvod HOST se dále 

člení na obvody vedlejších účastnických obvodů s ústřednami VUJ. Tyto ústředny jsou napojeny 

optickými kabely na stávající síť dálkové přenosové techniky. Telekomunikační obvody HOST, které 
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pokrývají řešené území, jsou tvořeny jako překryvné digitální sítě DON v systému EWDS a plně 

uspokojují poptávku po spojových službách. 

Nová digitální technologie umožňuje zřizování satelitních ústředen v místech soustředěného zájmu o 

spojové služby. Nepřipojené oblasti se nacházejí v částech méně obydlených nebo hůře přístupných. 

V rámci osazení digitálních ústředen je v regionu možné připojit dle požadavků všechny datové spoje. 

Síť přenosové techniky zahrnuje síť rozhlasových a televizních signálů, multifunkční sítě (rozvody 

kabelové televize), trasy dálkových optických kabelů.  

 

� Radiokomunikace 

Zajišťují pokrytí území rozhlasovým a televizním signálem, přenosem telefonních hovorů a datové 

komunikace po radioreléových trasách. Radioreléové sítě jsou tvořeny soustavou vysílačů, přijímačů a 

retranslačních stanic, propojených paprsky mikrovlnného pásma. RR trasy provozují různé subjekty 

včetně těch, které zajišťují obranu a bezpečnost státu (vojenská správa MO, Policie ČR). V jejich 

trasách nelze umísťovat některé stavby bez předchozího souhlasu VUSS. V oblasti poskytování 

radiotelefonních služeb působí v síti hlavní operátoři: Radiové spoje a zařízení ČRa, a.s., Telefónica 

O2, a.s., Vodafone, a.s., T-Mobile, a.s. Radioreléové trasy jsou vybudovány v dostatečné kapacitě. 

Řešené území je i přes svoji členitost poměrně kvalitně pokryto signálem mobilních operátorů pomocí 

základnových stanic. Základnové rádiové stanice (BTS) zajišťují rádiové spojení s mobilním 

telefonem. Zpravidla obsahují několik směrových vysílačů - transcieverů (TRX), které pokrývají určitou 

část území rádiovým signálem.  

V síti radioreléových spojů působí přenos dat Policie ČR. Tato organizace využívá jednak trasy ČRa a 

do některých oblastí má vlastní trasy paprsků. Nové směry se budou budovat v závislosti na 

rozšiřování dalších koncových stanic policie. V síti radioreléových spojů působí kromě výše 

uvedených RR spojů i spoje provozované vojenskou správou MO. Dle požadavku správce sítě, 

vojenské ubytovací a stavební správy, nejsou v této dokumentaci specifikovány. 

Radioreléové trasy společnosti ČEZ, a.s., jsou vedeny převážně ve stínících vodičích rozvodné 

soustavy venkovního vedení VN, VVN. Malá část přenosových dat je vedena po RR paprscích. 

V řešeném území je významná RR stanice páteřní sítě RS Zvičina (s kruhovým ochranným pásmem r 

= 500 m). 

RR trasy páteřní sítě: 

RKS Černá Hora – Hoděšovice 

RKS Černá Hora – Zvičina 

RS Zvičina – RKS Ještěd 

RS Zvičina – MSC Hradec Králové, MEDTEC 

RR trasy přístupové sítě: 

RS Zvičina – TVP Hvězda Broumov 

RS Zvičina – ČSOB Dvůr Králové nad Labem 

RS Zvičina – ZZN Jičín, silo 

RS Zvičina – Gymnázium Jaroměř 

RS Zvičina – Lomnice n. Popelkou 

RS Zvičina – Semily pošta 

RS Zvičina Městský úřad Vrchlabí 
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Pro provoz výše uvedených RR tras je nutné zajistit přímou viditelnost mezi anténními systémy 

sousedních stanic. ČRa a. s. toto zabezpečuje vyhlašováním ochranných pásem procházejících RR 

spojů. 

 

� Síť přenosové techniky 

Síť přenosové techniky rozhlasových a TV signálů je v řešeném území a v celoplošné síti vybudována 

se 100% pokrytím území. 

Ve městě Dvůr Králové n. L. jsou vybudovány specializované sítě, které se zabývají provozováním 

multifunkčních sítí, zejména kabelové rozvody a radiokomunikační rozvody pro příjem kabelové 

televize. Provozovateli kabelové televize jsou v některých obcích i obecní úřady. 

V oblasti přenosové techniky dálkových spojů je kabelová síť optických kabelů hustě vybudována a ve 

výhledu po roce 2000 jsou plánovány pouze menší doplňující trasy. 

Trasy dálkových kabelů jsou vedeny do centrálních i vedlejších ústředen a jsou určené k přenosu 

telekomunikačních i počítačových datových spojů. 

Současný systém kabelových spojů bude doplněn dle potřeb výstavbou dalších tras dálkových 

optických kabelů. 

 

� Ochranná pásma 

Ochranná pásma jsou dána zákonem o elektronických komunikacích č. 127/05 Sb., ve znění: 

− ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení po 

celé délce trasy, 

− kruhová ochranná pásma kolem objektů vysílačů o poloměru 500 m, 

− kruhová ochranná pásma okolo TV převaděčů o poloměru 30 m. 

Výšková ochranná pásma RR směrového spoje jsou vyhlašována individuálně. Parametry těchto 

ochranných pásem, rozsah omezení a podmínky ochrany stanoví na návrh vlastníka těchto zařízení a 

spojů příslušný stavební úřad. 

 

 

Vodní hospodářství 

� Zásobování pitnou vodou 

Řešené území se nachází v místech Královédvorské synklinály, která je významným zdrojem 

podzemní vody křídové hydrogeologické struktury. Využití území je částečně limitováno ochrannými 

režimy zdrojů vody regionálního i lokálního významu. Vydatnost zdrojů Královédvorské synklinály je 

podle přehodnocení závěrů hydrogeologického průzkumu cca  160 l.s-1. 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 (viz 

tabulka). Ostatní sídla jsou většinou zásobována pitnou vodou z vlastních studen odběratelů. 
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� Čištění odpadních vod 

V grafické části jsou dokumentovány hlavní stoky stávajících skupinových kanalizací s ČOV v podobě 

předané správcem nebo majitelem sítě. 

Celkový přehled vybavenosti obcí čistírnami odpadních vod: 

Dvůr Králové nad Labem (ČOV pův. v majetku Tiba a. s., nyní v soukr. vlastnictví), město připravuje 

výstavbu vlastní městské ČOV (zaneseno v platné ÚPD 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. 

 

Tab. Technická vybavenost obcí: 

  

Kanalizace 
(COV) 

Vodovod Plynofikace     
Kanalizace 

(COV) 
Vodovod Plynofikace 

Bílá Třemešná - A -   Lanžov - A - 

Bílé Poličany - A A   Libotov A - - 

Borovnice - - -   Litíč - A - 

Borovnička - - -   Mostek A A A 

Dolní Brusnice - - -   Nemojov - A - 

Doubravice - A -   Stanovice - - - 

Dubenec - A A   Trotina - A - 

Dvůr Králové n.  Labem A A A   Třebihošť - A - 

Horní Brusnice - A -   Velký Vřešťov - A - 

Hřibojedy - - -   Vilantice - - - 

Choustníkovo Hradiště - A -   Vítězná - A - 

Kocbeře - A -   Vlčkovice v Podkrkonoší - A - 

Kohoutov - A -   Zábřezí-Řečice - A - 

Kuks A A A   Zdobín - A - 

 

Odpadové hospodářství 

Uvedeno v rámci kapitoly B.1.2.3 Hygiena životního prostředí, část Odpady. 

 

B.1.1.6 Veřejná vybavenost  

Vzhledem ke koncepci a členění tématu veřejné vybavenosti v textu těchto územně analytických 

podkladů je tato vybavenost samostatně popsána v kapitolách dopravní infrastruktura, technická 

infrastruktura a veřejná vybavenost. 

V této kapitole je proto dokumentována zejména občanská vybavenost. Samotné město lze 

charakterizovat spíše nadprůměrnou úrovní veřejné vybavenosti, v jednotlivých obcích je spíše 

základní vybavení (podle velikosti sídla a druhu zařízení). Na základě průzkumů území jsou 

zmapovány níže uvedené druhy vybavenosti. 

 

Přehled veřejné vybavenosti v území ORP Dvůr Králové n. L. (poznámka: Pro porovnání s dalšími 

ORP Královéhradeckého kraje je v závorce uveden nejnižší a nejvyšší počet zařízení). 
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Kulturní zařízení 

Stálá kina Muzea vč. poboček 
a samostatných památníků 

Galerie včetně poboček, 
památníků, expozic a výstav 

1 (0; 8) 4 (1; 11) 4 (0; 7) 

 

Sportovní zařízení 

Hřiště s provozovatelem Tělocvičny vč. škol 
s přístupem veřejnosti 

Otevřené stadiony Zimní stadiony 
kryté i otevřené 

34 (9; 232) 9 (7; 105) 3 (1; 9) 1 (0; 3) 

 

Školská zařízení 

Mateřské školy Základní školy Střední odborná 
učiliště 

Gymnázia Střední odborné 
školy 

Vysoké školy 

15 (5; 56) 9 (3; 28) 1 (1; 8) 1 (0; 4) 2 (0; 16) 0 

 

Zdravotnická zařízení 

Nemocnice Počet samostatných ordinací 
praktického lékaře pro dospělé 

Počet samostatných ordinací 
praktického lékaře pro děti 

1 (0;2) 10 (5; 63) 4 (2; 35) 

 

Sociální zařízení 

Domov důchodců Dům s pečovatelskou službou 

3 (0; 5) 3 (1; 14) 

Zdroj: Databáze RIS 2008 

 

Tab. Veřejná vybavenost obcí: 

  
Pošta Zdr. zaříz. Policie     Pošta Zdr. zaříz. Policie 

Bílá Třemešná A A -   Lanžov A - - 

Bílé Poličany A - -   Libotov - - - 

Borovnice A A -   Litíč - - - 

Borovnička - - -   Mostek A A A 

Dolní Brusnice - - -   Nemojov A - - 

Doubravice A - -   Stanovice - - - 

Dubenec A A -   Trotina - - - 

Dvůr Králové n.  Labem A A A   Třebihošť - - - 

Horní Brusnice A - -   Velký Vřešťov A - - 

Hřibojedy A - -   Vilantice - - - 

Choustníkovo Hradiště A A -   Vítězná A A - 

Kocbeře A - -   
Vlčkovice v 
Podkrkonoší A - - 

Kohoutov - - -   Zábřezí-Řečice - - - 

Kuks A - -   Zdobín - - - 
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Obchodní vybavenost v téměř každé obci (s výjimkou menších sídel) zabezpečují obchody Jednota a 

soukromé obchody typu večerka, smíšené zboží; Sportovní zázemí ve většině obcí tvoří travnatá 

fotbalová hřiště se zázemím dětských hřišť; v řadě obcí je zřejmý vliv revitalizací center obcí a 

vytváření kvalitních veřejných prostorů na místech původních návsí s dětskými hřišti (Choustníkovo 

Hradiště, Hřibojedy, Dubenec). 

Veškerá vybavenost v jednotlivých obcích je specifikována v tabulce obcí pod označením jevu č. 3. 

 

  

B.1.1.7 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. 

Díky svému přírodnímu a kulturně historickému potenciálu má území dostatek rezerv pro další 

rekreační využití, a to v nejrůznějších formách. Podstatný přitom bude respekt k dochovanému 

dědictví a k hodnotám krajiny.  

 

Pro konkrétní vyznačení funkce rekreace v území je zpracovatelé v ORP členili na: 

− každodenní rekreaci, 

− víkendovou rekreaci, 

− pobytovou rekreaci. 
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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 sídel s bytovými domy – Mostek). 

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 obcí se začínají objevovat dětská hřiště s kvalitním vybavením. Ojediněle 

se vyskytují v malých obcích tenisové kurty (Dubenec), golfové hřiště (Kašov – Nová Amerika), 

koupaliště (Velký Vřešťov, Lanžov), velké lesní plochy s možností houbaření a sběru lesních plodin. 

 

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 Bílé Třemešné (zámek), Stanovicích, (Šporkův mlýn) a Kuksu, dále Hájemství, Zvičina, Kohoutov, 

Nemojov (ozdravovna) aj. 

 

 

 

B.1.2 Přírodní pilí ř 

B.1.2.1 Horninové prost ředí a geologie 

Stav a vývoj 

Horninové prostředí a geologie řešeného území jsou nejprve popsány z hlediska regionální geologie  

a stratigrafie. Geologické jednotky jsou uváděny v posloupnosti od nejstarších po nejmladší; u 

každého celku je uvedena stručná charakteristika. Pro snazší orientaci jsou v podkapitole o 

geologických pom ěrech  geologickým jednotkám přiděleny indexy A) až E). Tyto indexy jsou 

v následujících kapitolách používány k přiřazení popisovaných problémů k příslušné geologické 

jednotce. V podkapitole věnované ložiskovým pom ěrům je nastíněn historický vývoj těžby a 

zpracování nerostných surovin od počátků těžebních aktivit po současnost. Dále je popsán aktuální 
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stav těžebních aktivit a perspektivy jejich rozvoje v blízké budoucnosti. V podkapitole o hydrogeologii  

je horninové prostředí charakterizováno z hlediska režimu podzemních vod a možností zásobování 

pitnou vodou. Podkapitola věnovaná inženýrskogeologickým pom ěrům popisuje jednotlivé typy 

hornin ve vztahu k zakládání budov a upozorňuje na rizika v této oblasti. Protože nebylo možné se 

zcela vyhnout některým odborným termínům, je připojen slovníček se stručnými (nikoli 

vyčerpávajícími) definicemi vybraných pojmů. 

 

Přehled vybraných termínů 

alpinská orogeneze Orogeneze (vrásnění) začínající v triasu , s mnoha fázemi (zejm. v terciéru ). 

antiklinála Vrása, jejíž vrstvy nacházející se uvnitř vyklenutí ležely původně nejníže. 

arkóza Viz pískovec . 

artéská pánev V nadloží zvodnělých vrstev se nachází izolátor , podzemní voda má napjatou hladinu . 

autun Stupeň spodního permu . 

baryt Minerál - síran barnatý. 

bazický Magmatit bez křemene obsahující živec s převahou vápníku, pyroxen a olivín, případně amfibol a biotit, 
např. bazalt (čedič). 

bituminózní Obsahující bitumen (živice). 

brakický Poloslaný, vzniklý v mořích se sníženým obsahem solí. 

brekcie Klastický sediment  s významným obsahem ostrohranných zrn štěrkové frakce (nad 2 mm). 

břidlice Klastický sediment  složený hlavně ze zrn jílové a prachové frakce (do 0,06 mm), břidličnatě dělitelný 
(rozpadá se na tenké destičky). 

cenoman Stupeň svrchní křídy. 

dacit Vulkanit , nejčastěji světle šedý, se sklovitou základní hmotou a vyrostlicemi křemene, plagioklasu, 
biotitu, amfibolu a pyroxenu. 

deluviální sedimenty Svahové sedimenty , vznikající gravitačními pohyby zvětralin na svazích. 

denudační relikt Plošně málo rozsáhlý zbytek, zachovalý po snížení území následkem zvětrávání a odnosu. 

diskordance Vztah dvou horninových jednotek, mezi jejichž uložením došlo k přerušení sedimentace, případně i 
k erozi, nebo ke zvrásnění podložní jednotky.  

dobývací prostor Stanovuje se za účelem dobývání výhradního ložiska . 

dolomit Karbonátová sedimentární hornina, tvořená převážně minerálem dolomitem (uhličitan vápenato-
hořečnatý). 

droba Viz pískovec.  

eluvium Nepřemístěná zvětralina, plynule přecházející do matečné horniny v podloží. 

eolický sediment Sediment  přemístěný větrem. 

fluorit Minerál - fluorid vápenatý. 

fluviální  Říční, pocházející z říčního prostředí. 

glaukonit Tmavozelený minerál (hydratovaný silikát), vzniká v mořích při pomalé sedimentaci v redukčním 
prostředí.  

chlority Skupina minerálů - lupínkovité, většinou zelené hydratované Fe, Mg silikáty. 

chráněné ložiskové 
území 

Stanovuje se za účelem ochrany výhradního ložiska . V rámci CHLÚ je regulováno využití území 
(zejména zástavba) tak, aby nedošlo ke znemožnění nebo ztížení dobývání ložiska. 

infiltrace Vsakování. 

intermediární Magmatit obsahující 52-65% Sio2, ev. obsahující méně než 10% křemene, např. andezit. 

izolátor Hornina s výrazně nižší propustností oproti okolním horninám. 

jílovec Sediment, tvořený převážně zrny jílové frakce (do 0,002 mm). 

karbon Útvar svrchního paleozoika, stáří cca 355-290 mil. let.  

Kolektorem Geologické těleso, které má vyšší propustnost  než okolní horniny a umožňuje snazší pohyb podzemní 
vody. 

krystalinikum Komplex krystalických hornin, tj. metamorfit ů a magmatit ů. 

křída Nejmladší útvar mezozoika , stáří cca 135-65 mil. let.  

kvádrové pískovce Pískovce  s kvádrovitým rozpadem. 

kvarcit Metamorfovaný klastický sediment  s převahou křemene. 
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kvartér "Čtvrtohory", éra, stáří cca 1,6 mil. let - současnost. 

ložisko Přírodní nahromadění nerostů, nebo základka v hlubinném dole, opuštěný odval, výsypka či odkaliště, 
které vznikly hornickou činností a obsahují nerosty. 

ložisko 
nevyhrazeného 
nerostu 

Je součástí pozemku. 

lupek  Jílovec (zvláště vrstevnatý, střípkovitě rozpadavý). 

magmatity Vyvřelé horniny, (vyvřeliny), vznikají krystalizací taveniny (magmatu). 

metaarkóza Metamorfovaná arkóza . 

metadroba Metamorfovaná droba . 

metamorfit Hornina vzniklá přeměnou původní horniny (protolitu) účinkem tlaku, teploty a chemicky aktivních 
kapalin. 

mezozoikum "Druhohory", éra, stáří cca 230-65 mil. let. 

mladoaustrijská fáze Fáze alpinské orogeneze . 

mocnost Tloušťka vrstev nebo žil. 

napjatá hladina Hladina podzemní vody, jejíž hydrostatický tlak je větší než tlak atmosférický vlivem nepropustného 
nadloží. 

paleozoikum "Prvohory", éra, stáří cca 570-230 mil. let. 

perm Útvar svrchního paleozoika , stáří cca 290-250 mil. let.  

pískovec Zpevněný klastický sediment  s významným obsahem zrn pískové frakce (0,06-2 mm). Podle 
minerálního složení zrn se rozlišují křemenné pískovce, arkózy  (obsahující významný podíl živců) a 
droby  (obsahující významný podíl úlomků hornin). Jednotlivá zrna  jsou druhotně spojena tmelem různé 
povahy. 

porfyrit Výlevná vyvřelina předterciérního stáří. 

prachovec Zpevněný klastický sediment , tvořený převážně zrny prachové frakce (0,002-0,06 mm). 

proterozoikum "Starohory", éra, stáří cca 2,5-0,57 miliardy let. 

průlinová 
propustnost 

Schopnost hornin propouštět kapaliny vzájemně komunikujícími póry. 

puklinová Schopnost hornin propouštět kapaliny podél puklin. 

saalské fáze Fáze variské orogeneze  ve spodním permu . 

saxonská tektonika Vrásy a zlomy, vzniklé v předpolí Alp jako odezva  deformací v alpsko-karpatské oblasti během 
alpinské orogeneze . 

saxon Stupeň spodního permu . 

sedimenty Usazené (sedimentární) horniny. Rozlišují se 1. klastické (úlomkovité) - složené z úlomků (např. jíl, 
jílovec , pískovec , štěrk, slepenec ), 2. organogenní (např. některé vápence , uhlí), 3. chemogenní 
(např. některé vápence  a dolomity , některé rudy Fe a Mn). 

sericit Minerál - velmi jemnozrnná světlá slída vznikající při slabší regionální metamorfóze nebo při 
hydrotermálním rozkladu živců a jiných minerálů. 

sesuv Přemístění hornin po svahu dolů působením gravitace. 

silicit Neklastický sediment  různého původu, složený převážně z SiO2. 

slepenec Zpevněný klastický sediment  s významným obsahem zrn štěrkové frakce (nad 2 mm). 

souvrství Základní litostratigrafická jednotka, odlišná od podloží a nadloží; souvrství jsou obvykle pojmenována 
podle míst charakteristického výskytu (např. domašínské souvrství). Nižší litostratigrafickou jednotkou 
(součástí souvrství) jsou vrstvy (např. korycanské a perucké vrstvy v perucko-korycanském souvrství). 

spongilit Svrchnokřídový písčitý slínovec, obsahující jehlice hub, "opuka". 

spraš Klastický sediment  eolického  původu (tj. přemístěný větrem) s převahou zrn od 0,03 do 0,06 mm. 

sprašová hlína Vzniká odvápněním spraší . 

stephan Stupeň svrchního karbonu . 

stratigrafický hiát Období přerušení sedimentace, ve vrstevním sledu chybí časový úsek. 

stratigrafie Studium sledů sedimentárních vrstev, jejich vzájemných vztahů a stáří na základě vůdčích fosílií 
(biostratigrafie), typu sedimentů (litostratigrafie), nebo absolutního stáří (chronostratigrafie). Geologická 
historie je členěna na dílčí časové úseky - nejrozsáhlejšími jednotkami jsou éry (např. paleozoikum , 
které se dále dělí na útvary (např. karbon  je předposledním útvarem paleozoika). Útvary se dále dělí na 
oddělení (např. svrchní karbon ) a stupně (např. stephan  je nejvyšším stupněm svrchního karbonu).  

strukturní patro Zóna zemské kůry, lišící se od podložní či nadložní zóny a vyznačující se charakteristickými 
deformacemi, magmatismem a metamorfismem. 

synklinála Vrása, jejíž vrstvy nacházející se uvnitř vyklenutí ležely původně nejvýše.  
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šlichová prospekce Průzkum založený na studiu koncentrátu těžkých minerálů, získaných rýžováním. 

terciér "Třetihory", éra, stáří cca 65-1,6 mil. let. 

tmel Viz pískovec . 

transgrese Podstatné rozšíření moře, kdy dochází k zalití velkých oblastí pevniny. 

trias Nejstarší útvar mezozoika , stáří cca 250-205 mil. let.  

tuf  Hornina vzniklá zpevněním úlomkovitých sopečných vyvrženin. 

tufit  Hornina vzniklá zpevněním přemístěných úlomkovitých sopečných vyvrženin s příměsí sedimentárního 
materiálu. 

turon Stupeň svrchní křídy. 

vápenc Sediment  jehož hlavní složkou je uhličitan vápenatý. 

variská orogeneze Orogeneze (vrásnění) probíhající v několika fázích v devonu až permu . Variskou orogenezí vznikla 
soustava pohoří, označovaných jako Variscidy. Jedním z pozůstatků těchto pohoří je Český masiv. 

vulkanit Výlevná magmatická hornina utuhlá na zemském povrchu nebo mělce pod povrchem. 

výhradní ložisko Ložisko vyhrazeného nerostu (§ 3 horního zákona), nebo ložisko nevhrazeného nerostu, o němž bylo 
rozhodnuto, že je vhodné k průmyslovému dobývání nebo že je vhodné pro potřeby a rozvoj národního 
hospodářství (§ 43 horního zákona). 

westphal Stupeň svrchního karbonu . 

zvodeň Akumulace podzemní gravitační vody. 

 

Geologické poměry 

ORP dvůr Králové se nachází při severním okraji české k řídové 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 vulkanit ů a denudační relikty terciérních sedimentů. Starší geologické útvary jsou 

pokryty různorodými kvartérními sedimenty.  

A) svrchní proterozoikum – spodní paleozoikum – krkonošsko-jizerské krystalinikum 

Krkonošsko-jizerské krystalinikum je v zájmovém území zastoupeno regionálně metamorfovanými 

sedimenty a vulkanity svrchního proterozoika a spodního paleozoika. Horniny krkonošsko-jizerského 

krystalinika vystupují na povrch v okolí Zvičiny.  Jedná se o metamorfované k řemence, fylity, 

droby, arkózové pískovce, arkózy, diabasy a zelené břidlice. 

 

B) svrchní karbon – spodní trias – podkrkonošská pánev 

V severní části posuzovaného území vystupují k povrchu horniny podkrkonošské pánve Jedná se o 

depresi s výplní svrchnokarbonských, permských a lokálně až spodnotriasových sedimentů, 

protaženou ve směru V-Z. 

B1) svrchní karbon 

Nejstarším členem pánevní výplně je kumburské souvrství  (nejvyšší westphal až spodní stephan) o 

mocnosti až 600 m. Kumburské souvrství je tvořeno převážně červenohnědými a nafialovělými 

prachovci a jílovci, mén ě pískovci a slepenci . 

Výše se nachází syřenovské souvrství  (stephan) o mocnosti přesahující 100 m. Skládá se převážně 

z šedých a pestrých prachovc ů a jílovc ů; obsahuje polohy tufů a tufit ů a černých jílovc ů, ve 

spodní části také uhelné slojky.  

Nejmladší karbonské sedimenty náleží až 500 mocnému semilskému souvrství.  Semilské souvrství 

sedimentovalo po stratigrafickém hiátu; je tvořeno převážně cyklicky zvrstvenými červenohnědými 
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pískovci  a prachovci,  méně jílovci  a slepenci.  Obsahuje až 200 m mocný ploužnický obzor  

složený z pestrých prachovců a jílovců, vulkanických tufů, silicitů, vápenců a tenkých uhelných slojek. 

B2) perm 

Nejstarší souvrství permu – vrchlabské  – má transgresivní ráz; usazovalo se na semilském souvrství 

většinou s malým hiátem. Jeho mocnost dosahuje až 500 m; převažují červenohnědé a pestře 

zbarvené písčité sedimenty,  obsahující polohy prachovc ů, bituminózních jílovc ů a sladkovodních 

vápenc ů. Nejvýznamnější z těchto poloh je rudnický obzor o mocnosti cca 60 m, který se nachází 

při bázi souvrství. Vložky bituminózních slínovců v rudnickém obzoru obsahují chudé rudy m ědi,  které 

byly v minulosti těženy v okolí Rudníku (mimo ORP). Do období sedimentace vrchlabského souvrství 

a hraničního intervalu vrchlabského a prosečenského souvrství spadají vrcholy permské vulkanické 

činnosti. Převažují bazické až intermediární vulkanity. 

V nadloží vrchlabského souvrství spočívá až 400 m mocné souvrství prose čenské,  které je 

zachováno jen místy. Převažují červenavé šedozeleně skvrnité prachovce,  místy se vyskytují pestré 

vložky tufů, vápenc ů a hlízky silicit ů. Ve svrchní části souvrství se nachází cca 20 m mocný 

kalenský obzor  tvořený šedými a pestrými pískovci, tufity, vápenci a bitumenními jílovci. Kalenský 

obzor rovněž obsahuje výskyty  rud m ědi.  

Chot ěvické souvrství  o mocnosti až 400 m tvoří převážně červenavé cyklicky zvrstvené pískovce  a 

slepence,  v nejvyšší části se vyskytují vrstvičky vápence.  

Pozdější sedimentace probíhala v sedimentačním prostoru tzv. trutnovsko-náchodské deprese  ve 

východní části pánve, který vznikl následkem saalské fáze variské orogeneze při rozhraní autunu a 

saxonu. Sedimentace v tomto prostoru začíná trutnovským souvrstvím  o mocnosti až 600 m, 

diskordantně spočívajícím na podloží. Převažují červenohnědé slepence,  pískovce  a prachovce.  

V nadloží se nachází až 150 m mocné bohuslavické souvrství  obsahující ve spodní části slepence  

a brekcie,  výše převážně růžové, žlutavé a bělavé pískovce  a arkózy s vložkami dolomit ů. 

B3) trias 

Sedimentace v trutnovsko – náchodské depresi pokračovala bohdašínským  souvrstvím o mocnosti 

max. 120 m, které je již řazeno k spodnímu triasu. Ve spodní části převládají hrubozrnné pastelově 

zbarvené pískovce  s polohami slepenc ů, v jejich nadloží se nachází jemnozrnnější světle šedé 

arkózové pískovce , nejvýše pak bělošedé pískovce s kaolinickým tmelem.    

 

C) svrchní křída – česká křídová pánev 

Uloženiny svrchnokřídového stáří pokrývají většinu zájmového území. Jsou uloženy buď přímo na 

horninách krkonošsko-jizerského krystalinika nebo na sedimentech podkrkonošské pánve. Křída na 

zájmovém území náleží k labské oblasti s převahou slínitých a vápnitojílovitých sedimentů. 

C1) cenoman 

Nejstarší svrchnokřídové sedimenty na zájmovém území náleží peruckým vrstvám  perucko-

korycanského  souvrství. Jsou to sladkovodní, případně brakické křemenné pískovce,  které vyplňují 

hlubší, často nesouvislé deprese předkřídového reliéfu. V pískovcích peruckých vrstev se vyskytují 

polohy tmavých jílovitých lupků a uhelných jílovců a tenké uhelné slojky. Ve svrchním cenomanu na 

sladkovodní sedimenty transgredovalo moře. Vznikaly pískovce korycanských vrstev.  V mocnějším 

spodním oddílu jsou korycanské vrstvy tvořeny kvádrovými pískovci  s křemitým nebo kaolinicko-
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křemitým tmelem, ve svrchním oddílu kaolinicko-jílovitými a glaukonitickými pískovci.  Celková 

mocnost sladkovodního a mořského cenomanu je velice proměnlivá, v okolí Dvora Králové dosahuje 

až cca 50 m, přičemž větší část mocnosti připadá na mořské sedimenty. 

C2) turon 

Na cenomanských sedimentech spočívají uloženiny turonu. Jsou to především slínovce,  místy 

prachovité, jemně písčité a spongilitické prachovce  až spongility.  Celková mocnost spodního a 

středního turonu činí v okolí Dvora Králové cca 60 m. 

V období sedimentace (cenoman, turon) se projevovaly pohyby mladoaustrijské fáze, které způsobily 

rozdíly v mocnostech a faciích cenomanu a místy i lokální regrese. Saxonská tektonika se projevila 

oživením starých zlomových struktur převážně vznikem plochých antiklinál a synklinál ve směru VJV-

ZSZ. 

 

D) Terciér 

Sedimenty terciérního stáří jsou na ploše zájmového území zachovány jako denudační relikty velice 

omezeného plošného rozsahu, které se nachází většinou vysoko nad hladinou současných toků. 

Jedná se o říční nebo jezerní písčité št ěrky a písky.  

Terciérní vulkanity jsou v zájmovém území zastoupeny dvěma menšími dacitovými t ělesy,  která se 

nacházejí v prostoru krystalinika Zvičiny. 

 

E) Kvartér 

Kvartérní pokryv je v zájmovém území různorodý. Největší plošné rozšíření mají spraše  a sprašové 

hlíny  a deluviální sedimenty  (převážně písčité hlíny a hlíny s úlomky hornin). Fluviální písčité 

štěrky  pleistocénních teras tvoří pouze málo rozsáhlé izolované výskyty. V údolí Labe a jeho přítoků 

jsou vyvinuty hlinitopísčité, místy písčitoštěrkovité fluviální uloženiny.  

 

Ložiskové poměry 

Z hlediska ložisek nerostných surovin je zájmové území pom ěrně 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. 

 

Rudy 

Výskyty rud v permokarbonu podkrkonošské pánve (B) nemají praktický význam. Rudní ložiska jsou 

malého rozsahu a nízké kovnatosti. V minulosti probíhaly pokusy o těžbu zlata z permokarbonských 

sedimentů např. v okolí Debrného. Výskyty sedimentárních rud Cu, Pb, Zn a Ag se nacházejí 

v různých stratigrafických úrovních výplně podkrkonošké pánve. V minulosti byly některé z nich těženy 

severně od zájmového území (Rudník). V permokarbonu podkrkonošské pánve byla zjištěna také 

uranová mineralizace, vázaná na uhelné sloje a uhelné jílovce, v současnosti rovněž nevyužitelná. 
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Paliva 

Uhelné sloje v permokarbonu (syřenovské souslojí) (B1) a v křídě (C1) v zájmovém prostoru nejsou  

v současné době ani v blízké budoucnosti využitelné.  Rovněž bituminózní břidlice rudnického obzoru 

podkrkonošského permokarbonu nejsou  v současné době a blízké budoucnosti z ložiskového 

hlediska zajímavé  vzhledem k malé mocnosti, často velké hloubce uložení (až 600 m) a nízkému 

obsahu organické hmoty (do 10 %). Komplikaci případného využití bituminózních břidlic představuje 

také obsah toxických a radioaktivních prvk ů. 

 

Baryt 

Baryt se vyskytuje v sedimentech permokarbonu (B) v podobě zrn, agregátů a konkrecí, případně jako 

tmel. V podkrkonošké pánvi byly na velké ploše vymezeny prognózní zásoby baryt-fluoritové suroviny. 

Zrušená prognóza vycházející pouze ze šlichové prospekce a geologického mapování zasahuje do 

zájmového území v okolí Vít ězné. Využívání tohoto slabě ověřeného zdroje v blízké budoucnosti je 

velmi nepravd ěpodobné. 

 

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). 

 

Stavební kámen 

Jako stavební kámen lze využít metamorfované horniny krkonošsko-jizerského krystalinika (A), 

zpevněné permokarbonské (B1, B2) , triasové (B3) a svrchnokřídové (C1, C2) sedimenty a 

permokarbonské (B), případně terciérní (D) vulkanity. Metamorfity krkonošsko-jizerského krystalinika 

byly dříve těženy drobnými lůmky v okolí Zvi činy;  tyto horniny (kvarcity, metaarkózy až metadroby, 

chloriticko-sericitické břidlice, porfyrity) podle současných kritérií nejsou pro výrobu stavebního 

kamene příliš vhodné. Jediné existující ložisko Zvičina není těženo, zásoby jsou evidovány jako 

nebilanční. Permské vulkanity (melafyry) se vyskytují v severozápadní části zájmového území. 

V minulosti byly těženy v malých lomech a využívány k výrobě ručně drceného silničního štěrku. 

Vzhledem k nízké kvalit ě suroviny jsou všechny lomy opušt ěné. Svrchnokřídové slínovce byly 

těženy a zpracovávány na štěrk a štět v okolí Vl čkovic . 

 

Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu 

Jako kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu připadají v úvahu pískovce 

permokarbonského (B1, B2) , triasového (D) a svrchnokřídového (C1) stáří. Pokud mají vhodné 

parametry (blokovitost, štěpnost, odolnost, aj.), lze je využít jako dekorační kámen (obklady, dlažby, 

desky, pomníky, stavební prvky) nebo štěpný kámen (dlažební kostky, obrubníky, atd.). 

Permokarbonské pískovce jsou jako dekorační kámen atraktivní svou barevností, ale polohy 

vyhovující současným požadavkům na surovinu jsou výjimečné. Triasové pískovce vhodné pro 

kamenickou výrobu se v zájmové oblasti nevyskytují. Praktický význam mají v současné době pouze 
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pískovce svrchnok řídové  (C1). Jejich těžba sahá hluboko do historie, je doložena již ve 13. století. 

Světle žluté jemnozrnné až středně zrnité kvádrovitě rozpukané cenomanské pískovce byly pro své 

dobré mechanické vlastnosti tradičně používány pro všechny druhy kamenické výroby a také jako 

sochařský materiál. Maximum těžby a zpracovávání pískovců se odehrávalo v 18. a 19. století; 

s nástupem moderních stavebních technologií těžba prakticky ustala. V poslední době opět vzrůstá 

zájem o využití přírodního kamene. V současnosti jsou na území ORP Dvůr Králové těžena čtyři 

ložiska  křídových pískovců. Značné objemy zásob vhodné suroviny lze předpokládat i mimo existující 

ložiska. 

 

Štěrkopísek 

Rozšíření terciérních (D) a kvartérních (E) fluviálních sedimentů je velice omezené. Jediné občasně 

těžené ložisko Dubenec  má omezené zásoby a pouze lokální význam.  V minulosti byla těžena málo 

mocná eluvia permokarbonských (B1, B2)  a křídových (C1) pískovců; štěrkopísek byl místy také 

nahrazován drcením pískovců. Tyto postupy jsou v současné době nerentabilní. 

 

Cihlářské suroviny 

Jako cihlářská surovina byly v minulosti využívány deluviální a fluviodeluviální hlíny a eolické 

sedimenty (E). V současné době mají praktický význam pouze spraše a sprašové hlíny rozšířené 

v okolí Dvora Králové,  kde byla těžba ukončena v roce 1970. Nejvýznamnější lokalitou je dosud 

netěžené ložisko Choustníkovo Hradišt ě s ověřenými zásobami ve výši 7 mil. m3. Počítá se zde 

s použitím sprašových hlín (E) o mocnosti cca 7 m a podložních navětralých křídových slínovců (C2) 

(plastifikátor) o mocnosti 4,6 m. Zásadní problém případného obnovení těžby cihlářské suroviny 

představuje střet zájmů s ochranou zemědělského půdního fondu, na spraších jsou zpravidla vyvinuty 

kvalitní zemědělské půdy. 

 

Přehled ložisek na území ORP Dvůr Králové 

V současné době jsou v zájmovém území těžena pouze ložiska kamene pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu;  občasně též ložisko št ěrkopísk ů. Výše roční těžby se na jednotlivých 

ložiskách pohybuje v řádu prvních tisíc m3. Ložiska cihlářské suroviny a stavebního kamene 

v současnosti nejsou využívána. 

 

Přehled ložisek nerostných surovin 

výhradní ložiska 

název nerost využití stav 

3182600 Choustníkovo Hradiště-Ferdinandov pískovec kámen pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou 
výrobu 

dřívější povrchová 
těžba 

zásoby 608 tis. m3 (zásoby bilanční, prozkoumané), 200 tis. m3 (zásoby bilanční, 
vyhledané) 

CHLÚ 182600 Choustníkovo Hradiště 

3182602 Choustníkovo Hradiště jíl, slínovec, sprašová 
hlína 

cihlářská surovina - 
cihlářská surovina 

dosud netěženo 

zásoby 3394 tis. m3 (zásoby bilanční, prozkoumané), 3882 tis. m3 (zásoby bilanční, 
vyhledané) 
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CHLÚ 182602 Choustníkovo Hradiště I 

V zájmovém území se nachází také část CHLÚ 7238200 Boháňka, které souvisí se zrušeným ložiskem kamene pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou výrobu Boháňka – Skála (323820000). 

 
nevýhradní ložiska 

název nerost využití stav 

3022300 Zvičina chloritická břidlice, 
kvarcit 

stavební kámen dřívější povrchová 

zásoby 841 tis. m3 (zásoby nebilanční) 

3182700 Choustníkovo Hradiště-Kocbeře pískovec kámen pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou 
výrobu 

dosud netěženo 

zásoby 872 tis. m3 (zásoby nebilanční) 

5224900 Kocbeře-Choustníkovo Hradiště pískovec kámen pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou 
výrobu 

současná povrchová 

zásoby 351,7 tis. m3 (zásoby bilanční, vyhledané) 

5241300 Lanžov pískovec kámen pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou 
výrobu 

současná povrchová 

zásoby 14,1 tis. m3 (zásoby bilanční, vyhledané) 

5231500 Kohoutov-Vyhnánov pískovec kámen pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou 
výrobu 

současná povrchová 

zásoby 56,8 tis. m3 (zásoby bilanční, vyhledané) 

5236000 Dubenec pískovec kámen pro hrubou a 
ušlechtilou kamenickou 
výrobu 

současná povrchová 

zásoby 11,2 tis. m3 (zásoby bilanční, vyhledané) 

 
nebilancovaná ložiska 

5187400 Dubenec písek, štěrk štěrkopísky občasná povrchová 

5187700 Žíželeves sprašová hlína cihlářská surovina  dosud netěženo 

 

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).  

Královédvorská synklinála je v řešeném území nejdůležit ějším  a nejvíce plošn ě rozší řeným  

hydrogeologickým celkem. Má charakter uzavřené artéské pánve, která se nachází mezi zvičinskou 

antiklinálou a severním okrajem křídy. Kolektorem jsou pískovce perucko-korycanského souvrství (C1) 

(cenoman). Nadložní křídové sedimenty působí jako stropní izolátor. Propustnost cenomanských 

pískovců je průlinov ě-puklinová . Mocnost kolektoru se pohybuje v rozmezí od 5 m (při východním 

okraji) do 55 m (v západní části pánve). V centrální části brachysynklinály se tvoří hydraulicky spojitá 

artéská nádrž  podzemní vody. Nádrž je doplňována infiltrací v severním a západním křídle 

brachysynklinály a na zvičínské antiklinále. Přírodní drenáž podzemní vody se nachází v oblasti 

křížení vlčkovického zlomu a toku Labe. Podzemní voda je typu Ca-HCO3, případně Ca-HCO3-SO4, 
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s celkovou mineralizací 100-250 mgl-1, vhodná pro zásobování pitnou vodou.  Rajón je intenzivně 

vodárensky využíván ve Dvoře Králové. 

Rajón hořicko-miletínské křídy navazuje na královédvorskou synklinálu na jihozápadě, za osou 

zvičinské antiklinály. Kolektorem jsou cenomanské sedimenty perucko-korycanského souvrství (C1) 

s průlinov ě-puklinovou propustností  o mocnosti až 60 m. Ve směru podél os zvičínské a hořické 

antiklinály je zvodnění nespojité. Podzemní voda je typu Ca-HCO3, případně Na-HCO3, s celkovou 

mineralizací 200-500 mgl-1, na většině území rajónu vhodná pro zásobování pitnou vodou.  

Permokarbon podkrkonošské pánve zasahuje do zájmového území při jeho severní hranici. Směrem 

k jihu se noří pod sedimenty křídy. Díky litologické pestrosti výplně podkrkonošské pánve (střídání 

pískovců, slepenců, jílovců se slojkami uhlí, bitumenních pelokarbonátů, melafyrů a ryolitů a jejich tufů 

a tufitů) se v tomto rajónu vyskytují izolované zvodn ě, převážně s napjatou hladinou.  Puklinová  

propustnost převládá nad průlinovou, zvýšená propustnost hornin dosahuje do hloubky 30 až 150 m 

pod povrchem. 

Kvartérní fluviální sedimenty Labe a jeho přítoků mají vzhledem k omezenému rozšíření v zájmovém 

území jen malý hydrogeologický význam. 

Většina plochy ORP je součástí CHOPAV Východo česká k řída. 

 

Inženýrskogeologické poměry 

Velké množství různorodých typů hornin, které se v zájmovém území vyskytují, lze z hlediska 

zakládání staveb rozdělit do několika skupin: 

− Metamorfity krkonošsko-jizerského krystalinika  (A) (fylity, břidlice, krystalické vápence aj.) a 

terciérní vulkanity v okolí Zvičiny jsou vysoce únosné, prakticky nestla čitelné a h ůře 

rozpojitelné.  

− Dobře zpevněné sedimenty karbonského až k řídového stá ří (B, C) (droby, brekcie, tufity, 

prachovce, jílovce, slínovce, arkózy, slepence, pískovce aj.) jsou dostate čně únosné, málo 

stlačitelné a snáze rozpojitelné  (většinou běžnými stroji). 

− Zvláštní skupinou jsou uhelné slojky  (B), které mohou místy zasahovat k povrchu a představují 

nevhodnou základovou p ůdu.  Případy, kdy by se uhlí nacházelo bezprostředně v podzákladí 

staveb, je nutné individuálně posuzovat. 

− Kvartérní deluviální a sprašové hlíny  (E) jsou výrazn ě stlačitelné a mén ě únosné;  jejich 

konzistence se v průběhu roku mění v závislosti na množství atmosférických srážek. U sprašových 

hlín je nutné navíc prověřovat prosedavost.  Tato skupina základových půd vyhovuje pouze pro 

méně náro čné stavby.  

− Písky a št ěrky různého stáří (D, E) jsou obvykle dobrou až velmi dobrou základovou p ůdou.  

− Kamenité sut ě (E) na strmých svazích bývají málo stabilní,  v lepších podmínkách mohou být 

vysoce únosnou, ale t ěžko rozpojitelnou základovou p ůdou.  

Z hlediska inženýrské geologie je nejrizikovějším faktorem zvýšený výskyt svahových pohyb ů. 

V zájmovém území je dle údajů Geofondu ČR registrováno 7 aktivních sesuv ů, 1 stabilizovaný starý 

sesuv a 24 potenciálních sesuvných území.  Výskyt evidovaných sesuvů je koncentrován do 

západní poloviny zájmového území. Náchylnost k sesouvání projevují strmé svahy s kvartérním 

pokryvem, dále permokarbonské (B) a křídové (C) sedimenty a měkčí horniny krystalinika (A). 
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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, Dv ůr Králové nad Labem, Horní 

Debrné, Je řičky, Kuks, Lanžov, Nemojov, P řední Mostek, Sedlec, Souvra ť, Vlčkovice, Zvi čina . 

Radonový index stavebních pozemků je na většině území nízký nebo p řechodný  (oblast křídových 

sedimentů (C)), v severní a západní části střední (oblast podkrkonošské pánve (B) a krystalinika 

v okolí Zvičiny (A)). 

 

B.1.2.2 Vodní režim 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 teplé oblasti MT4 na sever od Dvora Králové, přes oblast MT7 až po teplou oblast T2 zasahující 

ke Dvoru Králové od jihovýchodu v údolí Labe. 

Průměrná roční teplota vzduchu zde dosahuje přibližně 7,5 až 8,0°C. V lednu pr ůměrná teplota 

dosahuje –2 až –3°C, červencové průměrné teploty se pak nejčastěji pohybují mezi okolo 17°C. 

Směrem k severu až severovýchodu s nadmořskou výškou dlouhodobá průměrná teplota klesá až o 

2°C. V letním období se v údolí Labe b ěžně vyskytuje až 40 letních dnů, tedy dnů s maximální 

teplotou vyšší než 25°C. Avšak sm ěrem k severu tento počet velmi rychle klesá až na pouhých 20 

letních dní v roce. Teploty pod bodem mrazu jsou pozorovány v průběhu 120 až 130 dnů. Z toho 

obvykle ve 40 až 50 dnech teplota celodenně setrvá pod bodem mrazu. První mráz je zaznamenáván 

většinou v druhé říjnové dekádě, poslední pak na konci dubna či počátku května. Sněhová pokrývka je 

zaznamenána většinou 60 až 80 dní v roce. 

Z hlediska rychlosti větru je exponované zejména v zimním a jarním období území západně od Dvora 

Králové u vrchu Zvičina. V oblasti převažuje vítr západních směrů, jeho dominance však není tak 

výrazná jako v ostatních částech Čech, směr přízemního větru navíc může být lokálně usměrňován 

údolím Labe. 

Území patří k oblastem ČR s nadpr ůměrnými ro čními 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 jsou červenec a srpen s 80-100 mm. Za rok se zpravidla vyskytne okolo 18 až 20 dní se 
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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. 

 

Hydrologie sledované oblasti 

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 níže uvedených přítoků, do který opět ústí velké množství drobných toků, z nichž 

v některých je průtok pouze občas. 

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. 

Na území ORP Dvůr Králové nad Labem je každoročně hodnocen profil Království v měsíčních 

krocích – výsledky za roky 2003 až 2007. 

 
kontrolní 

profil 
hydrologické 

pořadí 
název 

vodního toku 
ř. km celkem 

hodnoceno 
BS1 a 
BS2 

BS3 BS4 BS5 pro 
MQ 

BS5 pro 
MZP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Království 1-01-01-067 Labe 316,4 60 59    1 

1 název kontrolního profilu (vodoměrné stanice); 
2 číslo hydrologického pořadí umístění kontrolního profilu; 
3 název vodního toku; 
4 říční kilometr umístění kontrolního profilu; 
5 celkový počet hodnocených měsíců v kontrolním profilu; 
6 celkový počet měsíců s vyhodnoceným uspokojivým a vyváženým stavem (BS1 a BS2) vodních zdrojů v kontrolním profilu; 
7 celkový počet měsíců s vyhodnoceným napjatým bilančním stavem (BS3) v kontrolním profilu; 
8 celkový počet měsíců s vyhodnoceným pasivním bilančním stavem (BS5) pro MQ v kontrolním profilu; 
9 celkový počet měsíců s vyhodnoceným pasivním bilančním stavem (BS5) pro MZP v kontrolním profilu; 
10 celkový počet měsíců s vyhodnoceným pasivním bilančním stavem (BS5) pro MZP v kontrolním profilu. 

Poznámky: 

Bilanční stavy BS1 a BS2 vyjadřují uspokojivé a vyvážené stavy vodních zdrojů: 
BS1 - bilanční stav, kdy průměrný měsíční průtok ovlivněný (měřený) je větší než Q330d; 
BS2 - bilanční stav, kdy průměrný měsíční průtok ovlivněný (měřený) je větší než Q355d a zároveň nižší než Q330d; 
Bilanční stavy BS3 a BS4 označují napjatý bilanční stav: 
BS3 - bilanční stav 1, kdy průměrný měsíční průtok ovlivněný (měřený) je větší než Q355d a zároveň nižší než Q364d; 
BS4 - bilanční stav, kdy průměrný měsíční průtok ovlivněný (měřený) je nižší než Q364d; 
Bilanční stavy BS5 signalizují pasivní stav vodních zdrojů: 
BS5 – bilanční stav, kdy průměrný měsíční průtok ovlivněný (měřený) je nižší než MQ (MZP); 
MQ – minimální průtok, který je pro daný profil stanoven; 
MZP - minimální zůstatkový průtok, který pro daný profil navržen zpracovatelem. 

 

Vodní toky 

Kromě Labe se na území ORP vyskytují z hlediska velikosti povodí a průměrného průtoku pouze 

drobné toky. Z těchto drobných toků, které územím protékají, jsou v kategorii významných:  

− potok Netřeba (s plochou povodí 9,84 km2 a délkou 6,9 km), 

− Hartský potok (s plochou povodí 21,65 km2 a délkou 9,1 km), 
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− Trotina (od říčního km 12,0 v délce 12,9 s plochou povodí 41,76 km2). 

Tyto toky jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové. Z dalších drobných vodních toků 

se jedná o: 

− levostranné přítoky Labe – Černý potok (ve správě Lesů České republiky, s.p., Hradec Králové), 

Kocbeřský potok a Drahyně (14 km, 27,75 m2), 

− pravostranné přítoky Labe – Borecký potok (8 km, 18,56 km2), Brusnický potok (6 km, 14,33 km2) a 

Žíreckopodstráňský potok. 

Do Trotiny ústí potok Od Vlčích zprava a Ředický potok zleva. Potoky Končínský, Libotovský a Litičský 

jsou přítoky vodního toku Hustířanka, která se vlévá do Trotiny mimo území ORP. Všechny tyto vodní 

toky jsou ve správě ZVHS, pracoviště Trutnov. 

Kromě uvedených délek drobných vodních toků a ploch povodí jsou ostatní drobné toky do 4 km délky 

s plochou povodí 4-15 km2. V období sucha zasahují některé z nich až do kategorie „občasných“ toků. 

Z hlediska nebezpečných meteorologických podmínek je území zranitelné zejména v zimním a jarním 

období při rychlém tání sněhové pokrývky nejen z území v oblasti působnosti ORP, ale také z povodí 

horního úseku Labe z Krkonoš a jejich podhůří. Zvlášť nebezpečné je v tomto období spojení všech 

příčinných vlivů pro povodňové průtoky, a to vysoké teploty vzduchu, dešťových srážek a případně i 

teplého proudění vzduchu. 

Vodohospodářská kapacita nádrže vodního díla Les Království i nad ní ležící nádrže vodního díla 

Labská je omezená a je schopná výrazně příznivě ovlivnit, v závislosti na objemu povodňové vlny, 

průtoky cca Q 5. V případě příznivého průběhu povodňové epizody nebude na odtoku z VD Les 

Království překročen odtok Qneš. 

Z pohledu možného zasažení povodněmi je území exponované vůči všem běžným typům povodní 

vyskytujícím se v ČR. V zimním půlroce jsou nebezpečné zejména situace západního až 

jihozápadního proudění se současným výskytem dešťových srážek a ležící sněhové pokrývky. Malé 

lokální toky jsou citlivé zejména na zimní typ situací s návětřím na jižních a jihozápadních svazích a 

na letní přívalové srážky postupující nejčastěji od západu a jihozápadu. Nebezpečnost západního až 

jihozápadního proudění je relativně nejvyšší v jarním období, kdy je hustota sněhové pokrývky 

nejvyšší, a tudíž náchylná k rychlému tání, nebo v období počátku zimy, kdy je akumulováno na velké 

ploše relativně větší množství sněhu (řádově 30 až 100 cm). V letním období je území citlivé zejména 

na cyklonální situace s typickým severním návětřím Krkonoš. Povodně tohoto typu však mohou 

vzniknout i na podzim, přibližně až do poloviny listopadu. Výše uvedené povodňové typy se projevují 

především ve vzestupech toku Labe. 

Posledním nebezpečným jevem jsou přívalové srážky vyskytující se v letní bouřkové sezóně trvající 

od května do srpna, ojediněle do září, s cca 25 bouřkami. V případě přívalových srážek dochází občas 

ke krátkodobému překročení kapacity koryt a k vybřežení vody, zejména je-li srážkou zasaženo 

povodí drobného vodního toku. Proti těmto povodním se nelze prakticky účinně bránit, ke škodám 

však dochází většinou pouze místně. 

Další urbanizace území musí být podmíněna realizací retenčních a eventuelně sedimentačních nádrží 

pro zmírnění povodňových jevů. Povodňová ochrana vychází ze zákona č. 254/2001 Sb. V každé 

obci, kde hrozí byť jen teoretická možnost povodně, by měla být jmenována povodňová komise obce. 

Starosta/ka je vždy předsedou této povodňové komise. Pokud není komise jmenována, její úkoly 

přebírá starosta a zastupitelé. Obec by měla mít zpracován povodňový plán, kde jsou uvedeny 
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všechny právní a technické údaje pro ochranu před povodněmi. Tento povodňový plán musí mít 

vyjádření souladu s povodňovým plánem Města Dvůr Králové jako obce s rozšířenou působností. 

Koryto Labe je od Dvora Králové upraveno na průtok Q1 až Q10. Další významné vodní toky, včetně 

drobných toků, mají podobnou ochranu, v některých obcích i vyšší. Pro další rozvoj zastavěného a 

zastavitelného území v blízkosti vodních toků by mělo platit: 

− vymezit v územním plánu nezastavitelné území v okolí příslušného toku podle největší známé 

povodně, pokud není k dispozici navržené nebo vyhlášené záplavové území, 

− projektovat výstavbu v blízkosti vodních toků takovým způsobem, aby 1. NP bylo například 

technologické a ne obytné. 

 

Vodní nádrže 

Na Labi je pouze jedno významné vodní dílo  Les Království v říčním km 316,840 s plochou při 

hladině v úrovni zásobního prostoru 36,8 ha, při maximální hladině 84,9 ha. Zásobní objem je 

1,1 mil. m3, ochranný ovladatelný 4,8 mil. m3 a ochranný neovladatelný 1,2 mil. m3. Dále je na 

sledovaném území registrováno pouze 10 rybníků, a to: 

− na přítocích do Labe: 

− Dubina – plocha 4,1 ha, 

− Druhák – plocha 1,3 ha, 

− Bahňák – plocha 1,0 ha, 

− Rabiš – plocha 7,0 ha, 

− Ježkův –  plocha 5,7 ha, 

− Stachův – plocha 2,6 ha, 

− Vlčkovický – plocha 2,5 ha, 

− na Trotině a jejích přítocích: 

− Velkovřešťovský – plocha 26,0 ha, 

− Velký – plocha 2,5 ha, 

− Budínský – plocha 1,7 ha. 

Největší nádrž – VD Les Království – je provozována na základě podmínek povoleného nakládání 

s vodami, které jsou rozpracovány ve schváleném manipulačním řádu. Manipulace zajišťuje správce, 

kterým je Povodí Labe, státní podnik. Účinnost této nádrže při ochraně před povodněmi je omezená a 

nepřesahuje Q5. Neškodný odtok Qneš z nádrže byl stanoven na 90 m3.s-1. 

Pro výše jmenované rybníky se nepodařilo dohledat povolení k nakládání s vodami a je 

pravděpodobné, že většina z nich platné povolení nemá. V dosavadním provozu se však neobjevily 

žádné problémy při převádění povodní ani v obdobích sucha při nízkých průtocích. 

V případě potřeby vody z důvodů veřejného zájmu, např. odběr vody pro pitné účely, příp. pro 

průmyslové využití, je nutné vyhledat vhodnou lokalitu. Podhorské území není příliš vhodné pro 

budování nádrží s trvalým vzdutím hladiny pouze z důvodu vytvoření krajinotvorného prvku. Nové 

vodní nádrže by měly být víceúčelové. Jeden z vhodných profilů je nádrž Vestřev na Olešnickém 

potoce, o které je uvažováno již 30 roků. 
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Čištění odpadních vod 

Z hlediska čistíren odpadních vod není situace v území příliš příznivá. Čistírnou jsou vybaveny pouze 

Dvůr Králové a obce Bílá Třemešná a Mostek. Podle údajů z internetu nemají vlastní čistírnu obce 

Bílé Poličany, Borovnice, Borovnička, Dolní Brusnice, Doubravice, Dubenec, Horní Brusnice, 

Hřibojedy, Choustníkovo Hradiště, Kocbeře, Kohoutov, Kuks, Lanžov, Litíč, Nemojov, Stanovice, 

Trotina, Třebihošť, Velký Vřeštov, Vilantice, Vítězná, Vlčkovice v Podkrkonoší, Zábřezí-Řečice a 

Zdobín. 

Dvůr Králové je zařazen mezi aglomerace s nevyhovující čistírnou odpadních vod s tím, že ani 

neprobíhá příprava na realizaci projektu pro zlepšení současné situace. 

 

Pitná a průmyslová voda 

Zásobování pitnou vodou je zajišťováno podzemní vodou z místních pramenů, jejichž vydatnost je pro 

uspokojení stávajících potřeb dostatečná. Rovněž zásobní funkce nádrže Les Království je z hlediska 

významu a důležitosti zajišťovaných potřeb dostatečná. 

Dostatek podzemní vody společně s možností nadlepšovat průtok v Labi ze zásoby vody v nádrži Les 

Království v suchých obdobích jsou nesporně základními podmínkami dalšího rozvoje ORP. 

Pro stávající počet obyvatel bylo orientačně spočítáno nutné množství kvalitní vody. Jako jednotka 

bylo stanoveno množství 300 l.den -1/osoba a rezerva 50 %.  Vzhledem k tomu, že není znám počet 

obyvatel, kteří jsou zásobováni z vlastních zdrojů, bylo stanoveno, že rezerva 50 % je kryta z těchto 

privátních zdrojů. 

Z těchto orienta čních výpo čtů vyplývá nutnost zajistit cca 250 l.s -1 pro krytí pot řeb. 

Sledované území ORP Dvůr Králové zasahuje na celkem 4 hydrogeologické rajóny: 

− 4240 – Královédvorská synklinála (převážná část ORP), 

− 4250 – Hořicko-miletínská křída (významná část ORP), 

− 5151 – Podkrkonošský permokarbon (částečně), 

− 4221 – Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje (okrajově). 

Značná část území ORP spadá do Chráněné oblasti přirozené akumulace vody Východočeská křída. 

V současné době je podle evidence VÚV TGM k dispozici povolených 39 odběrů podzemní vody o 

celkové kapacitě cca 282 l.s-1. Toto množství je v sou časné dob ě nadbyte čné a umož ňuje další 

rozvoj a není t řeba jej vy čerpávat.  

Přes dostatečné množství vody v současné době lze tvrdit, že další udržitelný rozvoj je bez 

značných a významných investic nerealistický.  Snížení vydatnosti pramenů se děje v dlouho 

trvajících extrémně suchých obdobích. Proto je potřeba zajistit další hydrogeologický průzkum s cílem 

získání dalších zdrojů podzemní vody a jejich průběžná ochrana. S ohledem na časovou náročnost 

přípravy a realizace vodohospodářských investic je nezbytné již nyní připravovat výstavbu dalších 

rezervoárů pitné vody pro využití v období snížené vydatnosti zdrojů v době sucha. 

Povrchová voda pro pitné účely v současné době není využívána. Oblast má dostatečné zásoby 

podzemní vody, které jsou využívány obcemi jednotlivě, ale i skupinově. Hlavní tok Labe je v dané 

oblasti z hlediska kvality vody řazen do skupiny mírně znečištěné až znečištěné vody, a to již na 

přítoku na území ORP. Zde se projevuje nepříznivý vliv zejména městských aglomerací Vrchlabí a 

Hostinné. Pod nádrží Les Království je největším znečišťovatelem Teplárna Dvůr Králové. Na 
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ostatních tocích v územní působnosti ORP pravidelné sledování kvality vody není prováděno. Podle 

zpracovatele patří do kategorie toků s neznečištěnou vodou nebo mírně znečištěnou. 

Využití vody z nádrže Les Království by pro její malou zásobu ohrozilo dodržování minimálního 

zůstatkového průtoku v toku pod nádrží, a tím pravděpodobně oslabilo míru zabezpečenosti odběrů 

z vodního toku. 

Současnými nejvýznamnějšími odběrateli průmyslové vody z vodního toku Labe jsou: 

− Tiba – závod Vorlech/59 l.s-1, 

− SLEZAN Frýdek-Místek, a.s. – závod 06 Zálabí/62 l.s-1, 

− Teplárna Dvůr Králové/550 l.s-1, 

− MALUS, s.r.o., Choustníkovo Hradiště/8 l.s-1. 

Při budování odběrných zařízení na vodních tocích nesmí být ohroženy vodní a na vodu vázané 

biotopy. Problémem zůstává upravitelnost vody na vodu průmyslovou, pokud kvalita vody v toku 

nevyhovuje požadavkům. 

Případný odběr vody z nádrže Les Království by vyžadoval ekonomický rozbor z hlediska nákladů 

nezbytných na dosažení potřebné kvality vody. Dále by musely být posouzeny dopady značného 

kolísání hladiny v nádrži (cca 10 m) na vodní a vlhkomilná společenstva, případně i vliv na krajinný ráz 

a rekreační využití lokality. 

 

B.1.2.3 Hygiena životního prost ředí 

Klima a ovzduší 

Čistota ovzduší v daném území je závislá na množství emisí v území i jeho širším okolí a na 

meteorologické situaci. Území obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem spadá do šesti 

klimatických oblastí, jedná se o mírně teplé oblasti MT2, MT3, MT7, MT9 a MT11, členění dle Quitta. 

Jejich rozložení na území ORP zachycuje obrázek za následující tabulkou, kde jsou uvedeny 

klimatické charakteristiky oblastí. 

 

Klimatické charakteristiky oblastí 

klimatická charakteristika MT2 MT3 MT7 MT9 MT11 

počet letních dní 20-30 20-30 30-40 40-50 40-50 

počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140-160 120-140 140-160 1 40-160 140-160 

počet dní s mrazem 110-130 130-160 110-130 110-130 110-130 

počet ledových dnů 40-50 40-50 40-50 30-40 30-40 

průměrná lednová teplota -3 až -4 -3 až -4 -2 až -3 -3 až -4 -2 až -3 

průměrná červencová teplota 16-17 16-17 16-17 17-18 17-18 

průměrná dubnová teplota 6-7 6-7 6-7 6-7 7-8 

průměrná říjnová teplota 6-7 6-7 7-8 7-8 7-8 

průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120-130 110-120 100-120 100-120 90-100 

suma srážek ve vegetačním období 450-500 350-450 400-450 400-450 350-400 

suma srážek v zimním období 250-300 250-300 250-300 250-300 200-250 

počet dní se sněhovou pokrývkou 80-100 60-100 60-80 60-80 50-60 

počet zatažených dní 150-160 120-150 120-150 120-150 120-150 

počet jasných dní 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50 

Zdroj: Atlas podnebí Česka, 2007 
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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). 

Problematika ochrany ovzduší je legislativně upravena zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a 

o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Prováděcí předpis, který stanoví imisní limity, je 

nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. 

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 
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REZZO 4 se v území uplatňují zejména silniční vozidla na frekventovaných silnicích I. a II. třídy (např. 

komunikace č. I/37). 

 

REZZO 1 – velké stacionární zdroje 

provozovna činnost umístění emise 

TIBA, a.s., závod 01 Mostek tkaní bavlnářských tkanin  Mostek TZL, SO2, NOx, CO, 
org. slouč. 

SSŽ, a.s. – obalovna asfaltových 
směsí 

stavba komunikací, letišť a 
sportovních areálů 

Dvůr Králové nad 
Labem, Tyršova 

TZL, NOx, CO, org. 
slouč., TCE 

PETER-GFK, s.r.o. výroba dílů a příslušenství 
dvoustopých motorových vozidel 

Kocbeře TZL, SO2, NOx, CO, 
org. slouč. 

Slévárna přesného lití, s.r.o. odlévání kovů Dvůr Králové nad 
Labem, Roháčova 

TZL, org. slouč. 

Rýcholka, s.r.o. rostlinná výroba kombinovaná se 
živočišnou výrobou/smíšené 

Choustníkovo Hradiště TZL, SO2, NOx, NH3  

Výkrm Hradecko, s.r.o. – výrobní 
provoz Choustníkovo Hradiště 

chov drůbeže Choustníkovo Hradiště NH3 

LIPRA, a.s. – středisko Vlčkovice chov vepřového dobytka Vlčkovice 
v Podkrkonoší 

NH3 

ZD Dubenec a.s. – Lhotka, ustájení 
hospodářských zvířat 

rostlinná výroba kombinovaná se 
živočišnou výrobou/smíšené 

Lhotka NH3 

PROAGRO Nymburk – výkrmna 
brojlerů a odchovna kuřic Dubenec 

živočišná výroba Dubenec NH3 

ZD Dubenec, a.s. – Hřibojedy rostlinná výroba kombinovaná se 
živočišnou výrobou/smíšené 

Hřibojedy NH3 

ZD Dubenec, a.s. – Litíč rostlinná výroba kombinovaná se 
živočišnou výrobou/smíšené 

Litíč NH3 

ČEZ, a.s. Praha, OJ Elektrárny 
Poříčí – provoz Teplárna Dvůr 

výroba a rozvod elektřiny Dvůr Králové nad 
Labem, 28. října 

TZL, SO2, NOx, CO  

PRO-COMPOSITE, s.r.o. náhradní díly pro automobily Dolní Brusnice – Bílá 
Třemešná 

Styren 

STROJTEX, a.s., strojírna Dvůr 
Králové nad Labem 

výroba ostatního kovového zboží Dvůr Králové nad 
Labem, Sylvárovská 

TZL, NOx, org. slouč. 

TZL – tuhé emise 
SO2 – oxid siřičitý 
NOx – oxidy dusíku 
CO – oxid uhelnatý 
org. slouč. – organické sloučeniny – směs 
TCE – trichlorethylen 

Zdroj: ČHMÚ ÚOČO – Emisní bilance za rok 2006 (http://www.chmu.cz/uoco/emise/embil/06embil/06embil.html, 
http://www.chmu.cz/uoco/data/emise/gnavemise.html) 

 

Nejvýznamnějším zdrojem znečišťování ovzduší je pro ohlašovací rok 2006 v daném území podle 

Integrovaného registru znečišťování ČEZ, a.s. – Teplárna Dvůr Králové. 
Zdroj: IRZ http://www.irz.cz/vyhledavani-v-registru 

 

Imisní limity znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu lidského zdraví a přípustné četnosti jejich překročení 

znečišťující látka doba průměrování imisní limit přípustná četnost překročení 
za kalendářní rok 

oxid siřičitý (SO2) 1 hodina 350 µ.m-3 24 

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

oxid uhelnatý maximální denní 
osmihodinový průměr 

10 mg.m-3 - 

PM10 24 hodin 50 µ.m-3 35 

PM10 1 kalendářní rok 40 µ.m-3 - 
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olovo 1 kalendářní rok 0,5 µ.m-3 - 

oxid dusičitý (NO2) 1 hodina 200 µ.m-3 18 

oxid dusičitý (NO2) 1 kalendářní rok 40 µ.m-3 - 

benzen 1 kalendářní rok 5 µ.m-3 - 

 

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 µ.m-3 

oxidy dusíku (NOx) 1 kalendářní rok 30 µ.m-3 

 

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). Sdělení, 

zveřejňované prostřednictvím Věstníku MŽP ČR, nejaktuálnější ve Věstníku MŽP ČR č. 4/2008, 

obsahuje procenta území, kde došlo k překročení některého z imisních limitů pro ochranu zdraví lidí, 

cílového imisního limitu pro ochranu zdraví a cílového imisního limitu pro troposférický ozon pro 

ochranu vegetace. Pro toto vymezení jsou Úsekem ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ vytvářeny mapy 

OZKO se sítí 1x1 km. 

Výsledky měření za rok 2007 z reprezentativní stanice ČHMÚ Velichovky (HVEL): 

Oxid dusičitý (NO2) – hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky (µg.m-3), rok 2007 

 
 

Oxid siřičitý (SO2) – hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky (µg.m-3), rok 2007 

 
 

Částice PM10 – hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky (µg.m-3), rok 2007 

 
Vysvětlivky: 
4 MV, 19 MV, 25 MV, 36 MV 4., 19., 25., 36. nejvyšší hodnota v kalendářním roce pro daný časový interval 
50% Kv, 95% Kv, 98% Kv 50% kvantil, 95% kvantil, 98% kvantil 
C1q, C2q, C3q, C4q počet hodnot, ze kterých je spočítán aritmetický průměr za dané čtvrtletí 
dv doba trvání nejdelšího souvislého výpadku 
LV limitní hodnota 
Mc měsíční četnost měření 
MT mez tolerance 
N počet měření v roce 
S směrodatná odchylka 
SG standardní geometrická odchylka 
VoL počet překročení limitní hodnoty LV 
VoM počet překročení meze tolerance LV+MT 
X roční aritmetický průměr 
X1q, X2q, X3q, X4q čtvrtletní aritmetický průměr 
XG roční geometrický průměr 
Xm měsíční aritmetický průměr 
Datum datum výskytu MAX 
MAX hodinové, 8hodinové nebo denní maximum v roce 

Zdroj: ČHMÚ (http://www.chmu.cz/uoco/isko/tab_roc/2007_enh/cze/index.html) 
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Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2006 

 

 

Na základě těchto dat lze říci následující: 

− Imisní limity pro ochranu zdraví lidí: 

− v území ORP Dvůr Králové nad Labem byl v roce 2006 překročen imisní limit na přibližně 28 % 

území, imisní limit zvýšený o mez tolerance nebyl překročen nikde, 

− v území ORP Dvůr Králové nad Labem byl v roce 2006 překročen cílový imisní limit (pro arsen, 

kadmium, nikl a bezno(a)pyren) na cca 4,3 % území, 

− v území ORP Dvůr Králové nad Labem byl v roce 2006 překročen cílový imisní limit pro 

přízemní (troposférický) ozon na 100 % území. 

− Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace: 

− v území ORP Dvůr Králové nad Labem byl v roce 2006 cílový imisní limit pro troposférický ozon 

překročen na 100 % území. 
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− Jednotlivé znečišťující látky: 

− oxid siřičitý (SO2): imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí v roce 2006 nebyl překročen, 

− oxid dusičitý (NO2): imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí v roce 2006 nebyl překročen, 

− oxidy dusíku (NOx): imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí v roce 2006 nebyl překročen, 

− prach (PM10): imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM10 nebyl v roce 2006 překročen; 

imisní limit pro 24hodinové koncentrace PM10 byl překročen na 28 % řešeného území, jedná se 

o oblast Dvůr Králové nad Labem a okolí, Lipnice a Žirec; hlavním zdrojem je automobilová 

doprava, zejména komunikace č. I/37, lokální zdroje REZZO III, 

− přízemní ozon (O3): cílový imisní limit O3 pro ochranu zdraví lidí (maximální denní osmihodinový 

průměr) i cílový imisní limit O3 pro ochranu ekosystémů a vegetace (AOT40) byly v roce 2006 

překročeny na 100 % území, 

− benzo(a)pyren: pomocí benzo(a)pyrenu jsou vyjadřovány všechny polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU), jejichž nebezpečí spočívá především v karcinogenitě a ohrožení zdravého 

vývoje plodu; cílový imisní limit benzo(a)pyrenu pro ochranu zdraví lidí byl překročen na 4,4 % 

území, jedná se o oblast Dvůr Králové nad Labem a okolí, Lipnice a Žirec; nejvýznamnějšími 

zdroji z hlediska imisí BaP jsou automobilová doprava a lokální topeniště na tuhá paliva, proto 

jsou nejvyšší roční průměry koncentrací soustředěné přímo do měst, 

− benzen: imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí nebyl v roce 2006 překročen, 

− arsen (As): imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí nebyl v roce 2006 překročen, 

− kadmium (Cd): imisní limit vyhlášený pro ochranu zdraví lidí nebyl v roce 2006 překročen. 

Celkové zhodnocení: 

Kvalitu ovzduší v řešeném území lze označit za dobrou, hlavními zdroji znečištění jsou malé a mobilní 

zdroje, jako nejvíce znečištěná se jeví oblast Dvůr Králové nad Labem a okolí, Lipnice a Žirec. Mezi 

další významné zdroje patří ČEZ, a.s. Praha, OJ Elektrárny Poříčí – provoz Teplárna Dvůr Králové 

nad Labem (oxidy dusíku a síry; teplárna značnou část energie vyrábí spalováním čisté biomasy – 

rostlinné peletky, dřevní štěpky a piliny) a zemědělské zdroje (amoniak). Dle Návrhu integrovaného 

krajského Programu snižování emisí a Návrhu krajského Programu ke zlepšení kvality ovzduší 

Královéhradeckého kraje – příloha Rozptylová studie současného stavu k roku 2001 a výhled k roku 

2010 – přílohy 6: Prokazatelné podíly zdrojů na vybraných referenčních bodech v Královéhradeckém 

kraji pro oxid siřičitý a přílohy 7: Prokazatelné podíly zdrojů na vybraných referenčních bodech 

v Královéhradeckém kraji pro oxid siřičitý se na znečištění uvedenými škodlivinami významně podílí i 

dálkový přenos ze zdrojů, jako jsou elektrárny Opatovice, Chvaletice, Počerady, Tušimice, Prunéřov II, 

Mělník I, Poříčí či Synthesia – teplárna. Nezanedbatelný podíl na imisích v řešeném území mají i 

zdroje za hranicemi České republiky. Cílové imisní limity přízemního ozonu jsou překročeny na celém 

území, ale toto je v současné době celorepublikový jev. 

Pro detailnější seznámení se s kvalitou ovzduší v širším okolí ORP Dvůr Králové nad Labem lze 

doporučit Integrovaný krajský program snižování emisí a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší 

Královéhradeckého kraje (únor 2003 a aktualizace). 
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Povrchové a podzemní vody 

Legislativu v oblasti ochrany a nakládání s vodami upravují zákony č. 254/2001 Sb., vodní zákon a 

zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích a vyhláška č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a 

hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 

Mezi významné vodní toky, které protínají území ORP Dvůr Králové nad Labem, patří Labe, 

Borovnický, Brusnický a Kocbeřský potok, dále Netřeba, Trotina a Drahyně. Většími vodními plochami 

v území jsou pak např. vodní nádrž Les Království, Stachův a Velkovřešťovský rybník. Téměř celé 

území ORP se nachází ve vymezené chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída. 

V celé oblasti Východočeské křídy se vytvářejí zásoby kvalitních podzemních vod v cenomanských a 

turonských sedimentech, zvrásněných do systému zlomových vrás a tektonických příkopů. 

Nejvydatnější zdroje jsou v oblasti Podorlické křídy, zasahující do povodí Úpy, Metuje, Dědiny a 

Divoké Orlice. Z tohoto důvodu jsou na značné části území ochranná pásma vodních zdrojů (OP II. st. 

Východočeská křída či Královédvorská synklinála), mezi Malým Vřešťovem a Jeřičkami je pak 

vymezeno ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje. Na území ORP Dvůr Králové nad Labem se 

nenachází žádná z navrhovaných přehrad v rámci Plánu hlavních povodí, několik jich je ale v blízkém 

okolí (Hořice a Vidoň na Bystřici a Vestřev na Kalenském potoku). 

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. Hodnoty naměřené ve 

vybraných profilech jsou uvedeny v následujících tabulkách (data za období 2005-2006, 

www.voda.gov.cz). 

Na přibližně 75 % území OPR Dvůr Králové nad Labem je vymezena zranitelná oblast dle 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. Zranitelné oblasti jsou 

území, kde se vyskytují a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako 

zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této 

hodnoty dosáhnout, nebo b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze 

zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. 
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Profil Debrné – Labe (ČHMÚ) 

 

 

Profil Verdek – Labe (ČHMÚ) 

 

 

Profil Dolní Brusnice – Brusnický potok (ZVHS) 

 

 

Profil Dolní Vlčkovice – Vlčkovický potok (ZVHS) 
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Profil Kuks (u Kuksovského mlýna) – Drahyně (Kladrubský potok) (ZVHS) 

 

 

Profil Mostek – Borecký potok (ZVHS) 

 

 

Profil u Velkého Vřešťova – Od Vlčích (ZVHS) 

 
třída I. – neznečištěná voda: stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností, při kterém ukazatele jakosti 
vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v tocích, 

třída II. – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují 
hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému, 

třída III. – znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují 
hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému, 

třída IV. – silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují 
hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému, 

třída V. – velmi silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody 
dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému (ČSN 75 7221). 

 

V roce 2002 bylo z celkového počtu trvale bydlících obyvatel zásobeno vodou na Trutnovsku celkem 

91,8 % obyvatel (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, 2004), což byl 

nadprůměrný stav oproti průměru v České republice. 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. Obce napojené na existující vodovody (často ovšem nejsou napojeny 

všechny místní části) jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Obce napojené na vodovod v ORP Dvůr Králové nad Labem (Plán rozvoje VaK Královéhradeckého kraje, 2004) 

 

 

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 a Zdobín, 

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. 

Dle Plánu rozvoje VaK mají všechny obce nad 5 000 EO čistírnu odpadních vod, v kategorii nad 2 000 

EO je několik výjimek, mimo území ORP Dvůr Králové nad Labem. Seznam obcí s kanalizací uvádí 

následující tabulka. 
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Obce s kanalizací v ORP Dvůr Králové nad Labem (Plán rozvoje VaK Královéhradeckého kraje, 2004) 

 

 

Obce s ČOV jsou tyto: Dvůr Králové nad Labem, Mostek, Bílá Třemešná a Kuks. Dle cílů v Plánu 

rozvoje VaK mají být do roku 2015 realizovány kanalizace a ČOV v obcích nad 500 EO. V řadě 

menších sídel bude pravděpodobně zachován individuální způsob likvidace splaškových vod, jejich 

seznam je v tomtéž dokumentu. 

Další informace k této tematické oblasti poskytne např. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje či zpráva Stav životního prostředí v Královéhradeckém kraji. 

 

Hluk 

Problematika ochrany před hlukem je legislativně řešena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví. Hygienické limity pro hluk jsou stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a jsou vztaženy k chráněným venkovním 

prostorům, chráněným venkovním prostorům staveb a chráněným vnitřním prostorům dle definice 

v zákoně č. 258/2000 Sb. Prioritní je tedy ochrana veřejného zdraví. 

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. 

Dle NV č. 148/2006 Sb. se hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou 

hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, stanoví součtem základní hladiny 

akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a 

denní a noční době. Hygienický limit v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním 

prostoru staveb je následující: 

− hluk v okolí komunikací I. a II. třídy: 

− denní doba: LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB, 

− noční doba: LAeq,16h = 50 + 10 - 10 = 50 dB, 

− hluk v okolí komunikací I. a II. třídy v případě staré hlukové zátěže: 

− denní doba: LAeq,16h = 50 + 20 = 70 dB, 

− noční doba: LAeq,16h = 50 + 20 - 10 = 60 dB. 
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Hluková mapa pro řešené ani širší (např. okres) území neexistuje. Ministerstvo zdravotnictví pořizuje 

podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, strategické hlukové mapy pro hlavní pozemní komunikace, hlavní 

železniční tratě, hlavní letiště a pro hlavní aglomerace definované směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. II. 

etapa projektu strategického hlukového mapování byla rozdělena na následující oblasti: strategické 

hlukové mapy vybraných úseků hlavních komunikací, po kterých projede více než 6 milionů vozidel 

ročně; hlavní letiště (letiště s více než 50 tisíci pohybů ročně, v případě České republiky jde o letiště 

Praha-Ruzyně); strategické hlukové mapy pro aglomerace čítající více než 250 tis. obyvatel (v případě 

České republiky jde o Prahu, Brno a Ostravu). 

Hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty podle vyhlášky č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování: 

− den-večer-noc (Ldvn) je hlukovým ukazatelem pro celodenní obtěžování hlukem, 

− den (Ld) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během dne, 

− večer (Lv) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během večera, 

− noc (Ln) je hlukovým ukazatelem pro rušení spánku. 

Pro hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se stanoví tyto mezní hodnoty: 

− pro silniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 60 dB, 

− pro železniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 65 dB, 

− pro leteckou dopravu Ldvn se rovná 60 dB a Ln se rovná 50 dB, 

− pro integrovaná zařízení Ldvn se rovná 50 dB a Ln se rovná 40 dB. 

Na strategické hlukové mapy podle evropské legislativy 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, Ministerstvo dopravy ČR již vypořádalo došlé 

připomínky. Strategická hluková mapa řešené území nepokrývá, zmiňovaný akční plán je rovněž 

neřeší, pouze jsou zmíněna protihluková opatření na komunikacích R 11 a I/37. 
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Ukázka výřezu z hlukové mapy (mimo území ORP Dvůr Králové nad Labem) 

 

 

Specifikem akčních plánů je povinnost stanovit tzv. tiché oblasti, a to na základě § 80, odst. 1 písm. t) 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tiché oblasti jsou dvojího druhu: tiché oblasti 

v aglomeraci vymezené krajskými úřady právě v akčních plánech a tiché oblasti ve volné krajině 

stanovené Ministerstvem životního prostředí. Tichou oblastí v aglomeraci se rozumí oblast, která není 

vystavena hluku většímu, než je mezní hodnota hlukového ukazatele nebo než je nejvyšší přípustná 

hodnota hygienického limitu hluku stanoveného podle § 34 uvedeného zákona. Tichou oblastí ve 

volné krajině se rozumí oblast, která není rušena hlukem z dopravy, průmyslu nebo rekreačních 

aktivit. Z dostupných zdrojů (webové stránky MŽP ČR, návrhy akčních plánů s působností na území 

Královéhradeckého kraje) se nepodařilo zjistit naplnění této povinnosti. 

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. Za nejvýznamnější zdroje hluku lze považovat dopravu, hlavně 
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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. R11. 

Možnosti opatření pro snížení hlukové zátěže ze silniční dopravy zahrnují opatření u zdroje hluku, na 

dráze šíření hluku a u příjemce resp. na budovách. Základní přístupy k protihlukovým opatřením lze 

strukturovat následovně: a) urbanisticko-architektonická opatření, b) urbanisticko-dopravní opatření, 

c) dopravně-organizační opatření, d) stavebně-technická opatření. Ad a) Hlavní zásady opatření se 

mohou uplatňovat právě v rámci územního plánování: komplexním řešením obytných souborů 

z hlediska funkčního uspořádání – vhodná je např. bloková zástavba; plánování nové chráněné 

zástavby v dostatečné vzdálenosti od hlavních pozemních komunikací; využití bariérového efektu 

ochrany území pomocí staveb nevyžadujících protihlukovou ochranu; vhodné architektonické řešení 

budov – dispoziční i tvarové. Ad b) Navrhovaný systém dopravního řešení by měl preferovat: nové 

trasy komunikací vést vždy v dostatečné vzdálenosti od chráněných budov; rychlostní komunikace, 

dálnice a vysokointenzitní komunikace I. třídy vést mimo obytná území a území s vyššími nároky na 

hlukovou ochranu; optimalizovat přepravní nároky a zefektivnit přepravní vztahy, vyloučit resp. 

minimalizovat tranzitní dopravu z centra a obytných území; vyloučit těžkou nákladní dopravu 

v blízkosti obytných souborů; jednotlivé druhy dopravy soustředit do hlavních tras a koridorů 

s možností vytvoření protihlukových opatření; ve městech vytvořit podmínky pro preferenci městské 

hromadné dopravy a minimalizaci individuální dopravy; novou akusticky citlivou výstavbu plánovat a 

povolovat v dostatečné odstupové vzdálenosti od zatížených komunikací, resp. nepovolovat v území 

s již existující nebo výhledovou předpokládanou vysokou akustickou expozicí; parkoviště a další 

dopravní plochy navrhovat v dostatečné vzdálenosti od chráněných objektů a území typu obytných, 

zdravotnických, školních, rekreačních; organizovat klidové zóny s vyloučením automobilové dopravy a 

s časově omezeným vjezdem vozidel pro zásobování v centrálních částech měst a sídel. 

Pro další informace lze doporučit strategické hlukové mapy dostupné na http://hlukovemapy.mzcr.cz/ 

a Akční plány dostupné na http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Akcni_plany/akcni_plany.htm. 

 

Odpady 

Problematika odpadového hospodářství je legislativně upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a navazujícími právními předpisy, zejména se jedná o vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 

jejich využívání na povrchu terénu a č. 382/2001 Sb., katalog odpadů. 

Odpady se dle kategorie dělí na nebezpečné a ostatní, zařazování odpadu do konkrétní skupiny 

odpadů se provádí podle katalogu odpadů. Současná hierarchie nakládání s odpady je následující: 

předcházení vzniku odpadů, jejich využívání, odstraňování. Příloha č. 3 zákona č. 185/2001 Sb. 

definuje 13 způsobů využívání odpadů, příloha č. 4 pak 15 způsobů odstraňování odpadů. Největší 

podíl na nakládání s odpady má v současné době v České republice skládkování. Skládky se dělí 

podle technického zabezpečení na několik skupin: skupina S-IO – určená pro inertní odpady; skupina 

S-OO – určená pro odpady kategorie ostatní odpad; skupina S-OO1 – skládky nebo sektory skládek 

určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky 

rozložitelných látek a odpadů z azbestu; skupina S-OO2 – skládky nebo sektory skládek určené pro 

ukládání odpadů kategorie ostatní odpad s nízkým obsahem organických biologicky rozložitelných 

látek, nereaktivních nebezpečných odpadů a odpadů z azbestu; skupina S-OO3 – skládky nebo 
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sektory skládek určené pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad včetně odpadů s podstatným 

obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich 

vodného výluhu, a odpadů z azbestu, na tyto skládky nebo sektory nesmějí být ukládány odpady na 

bázi sádry; skupina S-NO – určená pro nebezpečné odpady. 

Data o produkci odpadů v ORP Dvůr Králové nad Labem byla získána z Informačního systému 

odpadového hospodářství, VÚV TGM, v.v.i. (ISOH). V roce 2006 bylo vyprodukováno 61 983,456 tun 

ostatních odpadů a 597 tun nebezpečných odpadů. Směsného komunálního odpadu bylo v tomto 

období 11 539,977 tun. Pro složky z odděleného sběru byla získána data pro papír 789 tun, sklo 33,6 

tun, plasty 22,5 tun, baterie a akumulátory 12,7 tun, biologicky rozložitelný odpad 0 tun, odpady 

z elektrického a elektronického zařízení 7 tun, kovy 3185,5 tun. 

Dle přehledu zařízení k nakládání s odpady v Královéhradeckém kraji, provozovaných podle § 14 

odst. 1 zákona o odpadech (stav k 30. 6. 2008), spadají do řešeného území tato zařízení ke sběru a 

výkupu odpadů: separační dvůr – TS města Dvůr Králové nad Labem (Dvůr Králové nad Labem), 

zařízení pro sběr a výkup – Josef Jirouš (Dvůr Králové nad Labem), zařízení pro sběr a výkup – Josef 

Jiráček (Dvůr Králové nad Labem), zařízení pro sběr a výkup – Lukas trade, s.r.o. (výkup kovových 

odpadů, vč. autovraků bez zbavených nebezpečných součástí, Dvůr Králové nad Labem). Jediným 

zařízením k odstraňování odpadů provozovala společnost SK-EKO Pardubice, s.r.o. v Dubenci – 

jednalo se o využívání stavebních a demoličních odpadů k terénním úpravám (povolení bylo vydáno 

do 31. 12. 2007, skládka S-IO, kapacita 60 000 m3). Podle seznamu skládek odpadů (ISOH, stav 

k červnu 2007) se v území nenachází žádná skládka. Teplárna ve Dvoře Králové nad Labem 

provozuje již od roku 1955 odkaliště. 

V Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje (04/2004), část staré ekologické zátěže 

v okrese Trutnov, byly nalezeny údaje o několika bývalých skládkách (skládka Rycholka, s.r.o. – 

Choustníkovo Hradiště, skládka v bývalém lomu – Kocléřov-Vítězná, Elišákova cihelna – Dvůr Králové 

nad Labem). Černé skládky byly evidovány v obcích Choustníkovo Hradiště, Žirec, Zboží, Vlčkovice 

v Podkrkonoší a Dvůr Králové nad Labem-Chaloupky. V širším území se nenachází žádná spalovna 

odpadů ani třídicí linka, jediná kompostárna je v obci Vlčkovice v Podkrkonoší. Sběrnými dvory je 

vybavena pouze Vítězná a Dvůr Králové nad Labem, zde se nachází i překládací stanice směsného 

komunálního odpadu. Na území ORP, stejně jako celého kraje, jsou realizovány mobilní svozy 

odpadu. Recyklace stavební suti je prováděna v areálu kamenolomu Kocbeře, KOKAM, s.r.o. Data o 

existenci bioplynových stanic se nepodařilo získat. 

Pro další vývoj v oblasti odpadového hospodářství je podstatný přístup Královéhradeckého kraje, který 

v závazné části POH konstatuje cíle v maximální možné míře využívat stávající systémy nakládání 

s odpady, pokud vyhovují požadavkům právního řádu, nová zařízení navrhovat v souladu s nejlepšími 

dostupnými technikami a technologiemi a podmínkami zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a preferovat integrované systémy nakládání s odpady, tzn. komplexní regionální systémy za 

předpokladu zajištění logistiky a odbytu výstupů a za předpokladu jejich ekonomické rentability. 

Další informace k této problematice lze najít zejména v Plánu odpadového hospodářství 

Královéhradeckého kraje. 
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B.1.2.4 Ochrana p řírody a krajiny 

Stručná charakteristika přírodních podmínek – zařazení do širšího rámce. 

 

Geomorfologie 

Provincie: 

Česká Vysočina 

Podprovincie: 

Krkonošsko-jesenická soustava 

Česká tabule 

Celek: 

Krkonošská oblast 

Severočeská tabule 

Východočeská tabule 

Podcelek: 

Krkonošské podhůří 

Orlická tabule 

Jičínská pahorkatina 

Východolabská tabule 

 

Zdroj.www.geoportal.cenia.cz 
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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. 

 

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 

 

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz 
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Biogeografické členění 

Podprovincie: 

Hercynská 

Bioregion: 

1.37 Podkrkonošský 

1.9 Cidlinsko-chrudimský 

 

Zdroj: www.nature.cz 

 

Cidlinsko-chrudimský bioregion  je tvořen křídovou tabulí a je typickým přechodem 2. buko-

dubového vegetačního stupně do 3. dubo-bukového stupně. Dominuje zde teplejší varianta hájové 

bioty. V depresích se vyskytují acidofilní druhy doubrav a lipové březiny. Netypické části bioregionu 

jsou bučiny, které tvoří přechod do okolních vrchovin. V současné době zde převažuje orná půda a 

lesy s velkým zastoupením dubů a kulturních smrčin. 

Podkrkonošský bioregion  je tvořen pahorkatinou s ochuzenou podhorskou biotou, převážně 

odpovídající 4. vegetačnímu stupni. Masiv Zvičiny, kde vystupuje ostrov paleozoických fylitů, je méně 

typickou částí bioregionu s členitým reliéfem. Přirozenou vegetací jsou bučiny a v okolí vodních toků 

luhy nebo bažinné olšiny. Dnes převažuje orná půda a kulturní smrčiny. 
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Biochory 

Biochora je typologická jednotka členění území bioregionu na základě kombinace vegetačního stupně, 

substrátu a reliéfu. Biochory mají heterogení ráz, svébytné zastoupení, uspořádání, složitost a 

kontrastnost kombinací skupin typů geobiocénů a liší se většinou i zastoupením aktuálních biocenóz. 

V posuzovaném území se vyskytují následující typy biochor: 

− 5. vegetační stupeň jedlobukový: 

5VS – vrchoviny na kyselých metamorfitech, 

− 4. vegetační stupeň bukový: 

4BW – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na pískovcích, 

4VW – vrchoviny na pískovcích, 

4UW – údolí (výrazná zaříznutá) na pískovcích, 

4BE – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na spraších (a sprašových hlínách), 

4SS – svahy na kyselých metamorfitech, 

4BL – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na neutrálních permských sedimentech, 

4BJ – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na (slabě) bazickém krystaliniku, 

4VL – vrchoviny na neutrálních permských sedimentech, 

4VJ – vrchoviny na (slabě) bazickém krystaliniku, 

− 3. vegetační stupeň dubobukový: 

3Nh – užší nivy na hlinitých nivních sedimentech, 

3BD – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na opukách, 

3BE – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na spraších (sprašových hlínách), 

3BW – rozřezané plošiny (s mělkými údolími) na pískovcích. 

 

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 dobravy. 

 



83 

Zdroj: www.geoportal.cenia.cz 

Legenda: 

1 střemchová jasanina v komplexu mok řadní 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 dubohab řina  (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 ky čelnicí 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 bu čina  (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. 

 

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). 

 

                                                 
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). 

1 

18 

24 

36 

7 
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Zdroj: www.geoportal.cenia.cz 

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 roz řezaných údolí (r ůžová 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 
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Typ sídelních krajin: vrcholně středověká sídelní krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny vrchovin Hercynika 

Krajiny výrazných svah ů a skalnatých horských h řbetů (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 m ěst (červená barva) 

Kód: 5L19 
Typ dle využití: lesní krajiny 
Typ sídelních krajin: pozdně středověká krajina Hercynica 
Typ dle reliéfu: krajiny skalních měst 

 

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. 

Vzhledem k rozsahu práce Typologie zaujímající území celé republiky bude nutné pro další využití na 

regionální úrovni zohlednit pro zpřesnění řadu místních podmínek. 

 

Ochrana přírody a krajiny 

V ORP dvůr Králové se nevyskytuje žádné území zařazené do soustavy Natura 2000 a nezasahuje 

sem ani žádné velkoplošné chráněné území. Z chráněných území jsou přítomna následující: 

Přírodní památka (PP)  – přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, 

naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním 

ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou 

činností člověk, může orgán ochrany přírody vyhlásit za přírodní památku; stanoví přitom také její 

bližší ochranné podmínky. 

Čertovy hrady  – Přírodní památka zahrnující skalnatý hřeben (pískovcové sklaní útvary, skalní 

výchozy, bloky a balvanová moře) ukrytý v lesním porostu v katastrálním území Lipnice. Pískovcové 

podloží a sekundární smrčiny jsou příčinou druhově chudých podrostů. Ze vzácnějších druhů zde 

roste například plavuň vidlačka a bradáček vejčitý, hnízdí zde sýkora parukářka, strakapoud velký, 

brhlík lesní a další. 

Kalské údolí  – Přírodní památka Kalské údolí zasahuje na hranici k.ú. Horní Brusnice. Jde o 

podhorské údolí potoka, kde se v hojné míře vyskytuje bledule jarní. Dalšími významnými druhy jsou 

žluťucha lesklá, ostřice nedošáchor nebo řebříček bertrám. Z fauny se vyskytují ještěrka živorodá, 

konipas horský,skorec vodní a střízlík obecný. Pro zachování charakteru území je třeba louky v okolí 

potoka pravidelně kosit, aby nedocházelo k jejich zarůstání rákosinami. Břehové porosty je nutno 

udržovat tak, aby byla zajištěna průtočnost koryta. 

Přírodní rezervace (PR)  – menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením 

ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast může orgán ochrany přírody 

vyhlásit za přírodní rezervace; stanoví přitom také jejich bližší ochranné podmínky. 
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Vřešťovská bažantnice  – Přírodní rezervace byla původně zřízena k ochraně staré lužní doubravy 

s bohatým bylinným podrostem. Přirozené složení lesních porostů však poskytuje vhodný biotop i řadě 

obratlovců a i bezobratlých. V PR se vyskytuje lužní les v nejníže položených místech a na sušších 

okrajích společenstva dubohabřin. Z rostlinných druhů se zde vyskytuje například lýkovec jedovatý, 

konvalinka vonná, lilie zlatohlávek a prvosenky. Charakteristickými druhy fauny jsou slepýš křehký, 

užovka obojková, holub hřivnáč, hrdlička divoká a ledňáček říční. 

 

Památné stromy 

 
kód název typ objektu počet vyhl. počet součet okres datum vyhlášení 

1250 Dub letní - Quercus robur 4ks stromořadí 4 4 Trutnov 12. 9. 2002 

1254 Dub letní - Quercus robur jednotlivý strom 1 1 Trutnov 13. 9. 2002 

1255 Dub - Quercus Robur jednotlivý strom 1 1 Trutnov 4. 5. 2002 

1259 Dub zimní - Quercus Petraea jednotlivý strom 1 1 Trutnov 18. 6. 1999 

4964 Jasan ztepilý jednotlivý strom 1 1 Trutnov 8. 9. 1983 

1246 Lípa srdčitá - Tilia cordata  jednotlivý strom 1 1 Trutnov 17. 2. 2003 

1252 Lípa srdčitá - Tilia cordata  jednotlivý strom 1 1 Trutnov 19. 9. 2002 

1247 Lípa srdčitá - Tilia cordata jednotlivý strom 1 1 Trutnov 20. 12. 1996 

1248 Lípa srdčitá - Tilia cordata jednotlivý strom 1 1 Trutnov 27. 12. 1996 

1258 Lípa srdčitá - Tilia cordata jednotlivý strom 1 1 Trutnov 29. 6. 1999 

1280 Lípa srdčitá - Tilia cordata jednotlivý strom 1 1 Trutnov 15. 3. 1994 

1256 Lípa srdčitá 3 ks skupina stromů 3 3 Trutnov 7. 2. 2002 

1253 Lípa u Stanovic jednotlivý strom 1 1 Trutnov 1. 10. 2002 

1251 Lípa velkolistá - Tilia platyphyllos 2 ks skupina stromů 2 2 Trutnov 18. 9. 2002 

 

Významné krajinné prvky - registrované 

Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo 

přispívající k udržení její stability (§ 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 

Sb.). 

Zákonem jsou za VKP prohlášeny veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 

VKP registrovaným se může podle zákona stát jiná část krajiny (zejména mokřad, stepní trávník, 

remíz, mez, trvalá travní plocha, naleziště nerostů a zkamenělin, umělý i přirozený skalní útvar, 

výchoz či odkryv, cenná plocha porostů v sídelním útvaru včetně historických zahrad a parků). VKP 

jsou kategorií ochrany částí volné krajiny, které nedosahují parametrů pro vyhlášení za zvláště 

chráněnou část přírody. 

Katastrální území Dvůr Králové: 

− městský park Žíreč, 

− prameniště a mokřad Ždírecká Podstráň – městský park, 

− lipová alej 28. října a 5. května, 

− lipová alej Benešovo nábřeží, 

− březová alej Spojených národů, 

− městský park Schulzovy sady. 
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Koeficient ekologické stability 

 
plocha výměra (ha) 

orná půda 9 397,7 

chmelnice 0 

zahrady 962 

ovocné sady 206,6 

trvalé travní porosty 3 749,1 

zemědělská půda 14 315,5 

lesní pozemky 8 655,2 

vodní plochy a toky 328 

zastavěná plocha  427,5 

ostatní plochy 1 711,2 

celkem 25 437,5 

 

plocha (položka Ostatní plochy) výměra (ha) 

dráha  92,2 

dálnice 0,5 

silnice  220,5 

ostatní komunikace 545,4 

ostatní dopravní plocha 3,2 

zeleň 69,9 

sportovní a rekreační plochy 61,3 

kulturní a osvětová plocha 0,4 

hřbitovy 15 

manipulační plocha 183,6 

dobývací prostor 183,6 

jiná plocha 311,2 

neplodná půda 185,3 

celkem 1 711,2 

Zdroj: ČÚZK,ÚHDP Královéhradecký kraj, 2007: 

 

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 2007. 

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 
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rozmezí KES charakteristika  

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

1 < KES < 3 území (krajina) relativně vyvážené 

KES ≥ 3 území (krajina) přírodní a přírodě blízké 

 

Stabilní plochy: 18 965,3 ha. 

Nestabilní plochy: 11 550,7 ha. 

KES = stabilní plochy/nestabilní plochy = 1,2. 

Hodnota koeficientu ekologické stability pro ORP Králův Dvůr je rovna 1,2. Území tedy patří do 

kategorie krajiny relativn ě vyvážené.  Oproti statistickým údajům z roku 2003 došlo k malému 

zlepšení koeficientu ekologické stability z 1,1 na 1,2, což je pravděpodobně způsobeno úbytkem 

plochy orné půdy a nárůstem ploch TTP v ORP. 

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. 
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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. 

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 %). 
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ÚSES 

Definice ÚSES je obsažena v § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 

„......vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 

které udržují přírodní rovnováhu.“ 

Systém je tvořen jednotlivými skladebnými prvky. Jsou jimi biocentra, biokoridory a interakční prvky. 

ÚSES se vymezuje ve 3 základních úrovních, a to nadregionální, regionální a lokální (místní). 

Jednotlivé skladebné prvky ÚSES definuje Maděra (2005): 

Biocentrum (BC)  je biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou 

existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

Biokoridor (BK)  je významný segment krajiny, který propojuje biocentra a umožňuje migraci, šíření a 

vzájemné kontakty organismů. Biokoridory nemusí umožňovat trvalou existenci všech druhů 

zastoupených společenstev. 

Interak ční prvky  jsou skladebnými částmi ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné 

krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky rostlinám 

a živočichům, významně ovlivňujícím fungování ekosystémů kulturní krajiny. 

Na území ORP Dvůr Králové zasahuje dle VÚC Trutnovsko-Náchodsko: nadregionální biocentrum 45 

Les království (k upřesnění). Na severní část zasahují biokoridory NRBK 36 (Les království – K37) a 

NRBK 35 (Příhrazské sály – 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 Kašov, RBC 984 Vřešťovská 

bažantnice, RBC 1645 Pod hrází, RBC 1644 Žírec, RBC 1647 Zvičina (k založení). 

Regionální biokoridory jsou: RBK 740 Les království – Pod hrází, RBK 750 Pod hrází – Polesí 

Hradiště, RBK 741 Žírec – Pod hrází (část k založení), RBK 742 Heřmanice – Žírec (k založení), RBK 

745 Zvičina – K 35 (část k založení), RBK 746 Čertovy hrady – Zvičina, RBK 747 Čertovy hrady – 

Kašov, RBK 1256 Kašov – Vřešťovská bažantnice (část k založení), RBK 1255 Vřešťovská bažantnice 

– Smolník, RBK 1257 Vřešťovská bažantnice – Skalka, RBK 1260 Vřešťovská bažantnice – Údolí 

Trotiny. 

Regionální biokoridory vymezené v ÚPD jednotlivých obcí (digitalizováno GEPRO) překračují 

maximální délkové parametry doporučené metodikou, resp. nejsou v nich vložena příslušná biocentra 

lokální úrovně v požadovaných vzdálenostech a počtu. Regionální biocentra jsou vymezena ve 

větších plochách než minimálních doporučených. 

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. 
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Zdroj: GEPRO, upraveno 

 

nespojitá místa ÚSES 

k.ú. 

není schválená ÚPD 
(platí ÚTP ÚSES, VÚC, ZUR, 
případně generel) 

k.ú. 

Hřibojedy Borovnička 

Zvičina Borovnice 

Vilantice Horní Brusnice 

Dubenec Zdobín 

Horní Dehtov Zábřezí 

Velký Vřešťov Lanžov 

Litič Bílé Poličany 

Hřibojedy Sedlec u Lanžova 

nenavazující prvky 
v sousedních katastrech 

Vilantice/Dubenec Huntířov 

Hubenec/Hřibojedy/Hvězda Kašov 

Doubravice/Dubenec Kocléřov 

Stanovíce u Kuksu 

 

U katastrálních území, 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.1.2.5 Půdní fond 

Charakteristika struktury 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 
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5 6 7 8 9 10 5/10 6/10 (8+9)/10 

Bílá Třemešná   326 198 24 17 44 609 53,5% 32,5% 10,1% 

Bílé Poličany 330 162 3 5 37 538 61,3% 30,2% 7,9% 

Borovnice u Staré Paky   560 330 8 9 68 975 57,4% 33,9% 7,9% 

Borovnička   247 294 4 5 29 579 42,7% 50,8% 5,9% 

Debrné u Mostku   73 155 5 3 17 252 28,8% 61,2% 7,9% 

Dolní Brusnice   256 91 5 7 27 386 66,2% 23,7% 8,7% 

Dolní Nemojov   78 59 5 3 26 172 45,4% 34,5% 17,0% 

Dolní Vlčkovice   510 131 12 8 40 700 72,8% 18,7% 6,8% 

Doubravice u Dvora Králové   352 73 2 8 29 464 76,0% 15,7% 7,9% 

Dubenec   914 209 5 16 69 1 214 75,3% 17,2% 7,0% 

Dvůr Králové nad Labem   864 298 56 140 307 1 664 51,9% 17,9% 26,9% 

Horní Brusnice   953 358 8 14 76 1 409 67,6% 25,4% 6,4% 

Horní Dehtov   195 342 2 4 20 562 34,7% 60,8% 4,2% 

Horní Nemojov   20 76 0 0 3 100 20,1% 76,2% 3,2% 

Horní Vlčkovice   405 33 5 7 31 481 84,1% 6,9% 7,9% 

Hřibojedy   321 58 0 5 23 407 78,9% 14,3% 6,7% 

Huntířov   362 83 10 8 28 490 73,7% 16,9% 7,3% 

Hvězda   148 0 1 2 11 162 91,4% 0,0% 8,0% 

Choustníkovo Hradiště   653 473 21 16 87 1 250 52,2% 37,8% 8,3% 

Kašov   191 176 0 3 18 388 49,1% 45,4% 5,4% 

Kladruby u Kohoutova   239 81 1 2 15 338 70,8% 23,8% 5,0% 

Kocbeře   343 699 5 10 36 1 093 31,3% 64,0% 4,2% 

Kocléřov   532 657 4 13 55 1 261 42,2% 52,1% 5,4% 

Kohoutov   445 243 11 8 35 742 60,1% 32,8% 5,7% 

Komárov u Dvora Králové   76 4 1 3 6 89 85,1% 5,0% 9,0% 

Kuks   65 6 2 4 16 93 69,3% 6,5% 21,6% 

Lanžov   374 135 18 7 28 563 66,5% 24,0% 6,2% 

Libotov   348 52 0 5 20 425 81,8% 12,1% 6,0% 

Lipnice u Dvora Králové   174 206 0 6 29 416 41,9% 49,6% 8,5% 

Litíč   367 53 1 7 25 452 81,2% 11,6% 6,9% 

Mostek   97 443 3 11 41 594 16,2% 74,5% 8,8% 

Nové Lesy   279 59 4 6 36 383 72,8% 15,4% 10,9% 
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5 6 7 8 9 10 5/10 6/10 (8+9)/10 

Nový Nemojov   13 340 7 1 8 369 3,6% 91,9% 2,6% 

Sedlec u Lanžova   183 29 5 3 10 230 79,5% 12,8% 5,5% 

Souvrať   109 344 6 4 22 484 22,6% 71,0% 5,2% 

Stanovice u Kuksu   178 62 6 3 23 272 65,6% 23,0% 9,4% 

Starobucké Debrné   51 115 0 2 6 174 29,6% 66,1% 4,2% 

Sylvárov   86 107 0 4 25 223 38,8% 48,0% 13,1% 

Trotina   131 16 0 3 8 158 82,7% 10,1% 7,1% 

Třebihošť   380 115 1 7 30 532 71,4% 21,6% 6,8% 

Velký Vřešťov   443 323 38 8 38 850 52,1% 38,0% 5,4% 

Verdek   191 241 7 5 22 465 41,0% 51,8% 5,8% 

Vilantice   351 107 5 8 21 492 71,3% 21,8% 5,8% 

Záboří u Dvora Králové   311 286 1 3 33 634 49,0% 45,1% 5,6% 

Zábřezí   163 62 3 4 13 245 66,7% 25,5% 6,7% 

Zálesí u Dvora Králové   81 18 0 1 3 102 78,7% 17,4% 3,8% 

Zboží u Dvora Králové   244 59 3 5 16 325 74,8% 18,0% 6,3% 

Zdobín   61 136 2 3 9 210 29,2% 64,6% 5,5% 

Zvičina   150 105 0 2 16 274 55,0% 38,2% 6,7% 

Žirecká Podstráň   149 4 0 4 31 188 79,3% 1,9% 18,7% 

Žireč Městys   109 0 4 5 23 141 77,4% 0,1% 19,9% 

Žireč Ves   120 15 4 3 18 159 75,1% 9,6% 12,9% 

ORP Dvůr Králové celkem 14 601 8 722 318 438 1 702 25 781 56,6% 33,8% 8,3% 

Královéhradecký kraj  * * * * * * 58,7% 31,0% 8,8% 

Česká republika * * * * * * 53,9% 33,6% 10,4% 

 

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 (56,6 %) se 

příliš neodchyluje od pr ůměrných hodnot královéhradeckého kraje (58,7 %) a ČR (53,9 %). Více 

než 500 ha zemědělské půdy je v katastrálních územích Borovnice u Staré Paky (560 ha – 57,4 %), 

Dolní Vlčkovice (510 ha – 72,8 %), Dubenec (914 ha – 75,3 %), Dvůr Králové (864 ha – 51,9 %), 

Horní Brusnice (953 ha – 67,6 %), Choustníkovo Hradiště (653 ha – 52,2 %) a Kocléřov (532 ha – 

42,2 %). Více než 75 % z celkové výměry tvoří zemědělská půda v katastrálních územích (Doubravice 

(352 ha – 76 %), Horní Vlčkovice (405 ha – 84,1 %), Hřibojedy (321 ha – 78,9 %), Hvězda (148 ha – 

91,4 %), Libotov (348 ha – 81,8 %), Litíč (367 ha – 82,2 %), Sedlec (183 ha – 79,5 %), Trotina (131 ha 

– 82,7 %). Naopak výrazně nízký rozsah a podíl zemědělské půdy mají katastrální území Debrné 

(73 ha – 28,2 %), Dolní Nemojov (78 ha – 45,4 %), Horní Nemojov (20 ha – 20,1 %), Komárov (76 ha 

– 85,1 %), Kuks (65 ha – 69,3 %), Mostek (97 ha – 16,2 %), Nový Nemojov (13 ha – 3,6 %), 

Starobucké Debrné (51 ha – 29,6 %), Sylvárov (86 ha – 38,8 %), Zálesí (81 ha – 78,7 %), Zdobín 

(61 ha – 29,2 %). 
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Lesnatost území 

Podíl lesa z celkové výměry území bývá označován jako lesnatost. Z tabulky vyplývá, že lesnatost 

ORP Dvůr Králové (33,8 %) se výrazněji neliší od pr ůměrných hodnot uvedených pro srovnání,  tj. 

královéhradecký kraj (31,0 %) a ČR (33,6 %). Více než 500 ha lesa je zastoupeno v katastrálních 

územích Kocbeře (699 ha – 64 %), Kocléřov (657 ha – 52,1 %). Více než 75 % z celkové výměry tvoří 

les v katastrálních územích Horní Nemojov (76 ha – 76,2 %), Mostek (443 ha – 74,5 %), Nový 

Nemojov (340 ha – 91,9 %). Naopak výrazně nízký rozsah a podíl lesa mají katastrální území Zálesí 

(18 ha – 17,4 %), Zboží (59 ha – 18 %), Ždírecká Podstráň (4 ha – 1,9 %), Žírec Městys (méně než 

0,5 ha) a Žírec Ves (15 ha – 9,6 %). 

 

Podíl povrchových vod 

U podílu povrchových vod lze sledovat výrazněji nižší podíl v ORP Dvůr Králové (1,2 %) ve srovnání 

s průměrem v ČR (2,0 %). Rozdíl od krajského průměru (1,5 %) je méně výrazný. Vyšší podíl (nad 

3 %) mají vodní plochy v katastrálních územích Bílá Třemešná (3,9 %), Dolní Nemojov (3,1 %), Dvůr 

Králové (3,3 %), Lanžov (3,2 %), Velký Vřešťov (4,4 %). Jedná se zejména o katastrální území. 

kterými protéká Labe. Naopak pouze 0,1 % z celkové výměry tvoří vodní plochy v katastrálních 

územích Hřibojedy, Kašov, Libotov, Lipnice, Starobucké Debrné, Trotina, Třebihošť, Zálesí, Zvičina, 

Ždírecká Podstráň. Těchto 10 katastrálních území představuje necelých 8 % z celkové výměry ORP. 

 

Míra urbanizace území 

Podíl zastavěných ploch a nádvoří představuje rámcové dílčí kritérium míry urbanizace území. Ani 

tato průměrná hodnota za ORP (8,3 %) se výraznějií neliší od krajského průměru (8,8 %). O více než 

2 % je tato hodnota nižší oproti celorepublikovému průměru (10,4 %). Ten je překročen 

v následujících katastrálních územích: Dolní Nemojov (17 %), Dvůr Králové (26,9 %), Kuks (21,6 %), 

Nové Lesy (10,9 %), Sylvárov (13,1 %), Ždírecká Podstráň (18,7 %), Žírec Městys (19,9 %), Žírec Ves 

(12,9 %). Naopak výrazně nízké hodnoty (poloviční a nižší hodnota než je u ORP) mají katastrální 

území Horní Dehtov (4,2 %), Horní Nemojov (3,2 %), Kocbeře (4,2 %), Nový Nemojov (2,6 %), 

Starobucké Debrné (4,2 %), Zálesí (3,8 %). 

 

Koeficient ekologické stability (KES) 

Koeficient ekologické stability je podrobněji komentován v kapitole Ochrana přírody a krajiny. Jeho 

výpočet vychází ze struktury půdního fondu, z evidovaných hodnot druhů pozemků. Proto je KES také 

komentován v této kapitole věnované půdnímu fondu. Za relativně vyvážená jsou považována území, 

kde je KES roven 1 a vyšší. Průměrná hodnota za celé ORP 1,15 svědčí o relativně vyváženém 

území. Území s KES vyšším než 1 představuje téměř 60 % celkové výměry ORP. K ekologicky 

nejlabilnějším územím s KES nižším než 0,3 (velmi intenzivně využívané území) patří katastrální 

území Horní Vlčkovice (0,184), Hvězda (0,222), Libotov (0,292), Litíč (0,289). 
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B.1.2.5.a Zemědělský p ůdní fond 

Základní charakteristika 

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). 

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, Litohoř) 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. 

 

Ochrana ZPF 

Oblastně nejcennější, nadprůměrně hodnotné půdy, chráněné podle zvláštního předpisu – v I. a II. 

třídě ochrany – jsou střípkovitě přítomny ve většině k.ú., 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. 

V oblasti ORP Dvůr Králové zemědělským půdám citelně hrozí eroze vodní. Do kategorie 6/6 – půdy 

nejohrožen ější  v rámci ČR patří půdy k.ú.: Debrné u Mostku, Nový Nemojov, Kuks, Kašov. Do 

kategorie 5/6 – půdy siln ě ohrožené  patří ZPF k.ú.: Souvrať, Dolní Nemojov, Dolní Brusnice, 

Třebihošť, Lipnice u Dvora Králové, Sylvárov, Žierecká podstráň, Stanovice. 
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Stupeň 4/6 (půdy ohrožené)  vykazují téměř všechny půdy severně od spojnice Třebihošť, Nové Lesy, 

Verdek, Záboří u Dvora Králové. Půda jižně od jmenované spojnice je až na shora jmenované výjimky 

ohrožena na stupni 3/6 – mírné ohrožení.  

 

Kvantitativní kritéria 

V posuzovaném území se eviduje 14 061 ha zemědělské půdy, což představuje 56,6 % jeho výměry. 

Podíl orné půdy z výměry zemědělské půdy vyjadřuje rámcovou míru intenzity jejího využití. Průměrná 

hodnota za ORP (67,4 %) nedosahuje ani průměru ČR (71,4 %). Podíl trvalých travních porostů 

v ORP (24,4 %) koresponduje s průměrnými hodnotami kraje (25,2 %) a ČR (22,9 %) Údaje za 

jednotlivá katastrální území uvádí následující tabulka. 

 

Charakteristika struktury zemědělské půdy ve správním území ORP Dvůr Králové 
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1 2 3 4 5 1/5 4/5 

Bílá Třemešná   227 38 17 44 326 69,6% 13,6% 1,113 

Bílé Poličany 230 15 0 85 330 69,7% 25,6% 0,974 

Borovnice u Staré Paky   304 13 2 241 560 54,3% 43,0% 1,561 

Borovnička   97 14 1 136 247 39,1% 55,0% 3,431 

Debrné u Mostku   1 5 0 67 73 1,3% 92,2% 11,033 

Dolní Brusnice   132 17 1 106 256 51,6% 41,5% 1,333 

Dolní Nemojov   22 20 0 36 78 28,2% 45,5% 2,352 

Dolní Vlčkovice   411 10 4 84 510 80,6% 16,5% 0,527 

Doubravice u Dvora Králové   279 28 2 45 352 79,1% 12,6% 0,471 

Dubenec   725 49 0 141 914 79,3% 15,4% 0,499 

Dvůr Králové nad Labem   396 186 2 280 864 45,8% 32,4% 0,975 

Horní Brusnice   465 27 2 460 953 48,8% 48,2% 1,540 

Horní Dehtov   154 12 0 29 195 79,1% 14,9% 2,165 

Horní Nemojov   6 2 0 13 20 28,3% 62,6% 10,257 

Horní Vlčkovice   368 12 0 24 405 90,9% 6,0% 0,184 

Hřibojedy   257 20 0 45 321 79,8% 13,9% 0,435 

Huntířov   256 40 0 66 362 70,8% 18,3% 0,680 

Hvězda   120 10 0 18 148 80,8% 12,2% 0,222 

Choustníkovo Hradiště   454 36 124 38 653 69,6% 5,9% 1,242 

Kašov   154 11 0 26 191 81,0% 13,5% 1,216 

Kladruby u Kohoutova   194 10 0 36 239 80,9% 15,1% 0,606 

Kocbeře   285 21 0 36 343 83,1% 10,6% 2,304 

Kocléřov   347 30 1 155 532 65,2% 29,1% 2,041 

Kohoutov   321 19 0 105 445 72,1% 23,5% 1,038 

Komárov u Dvora Králové   49 13 0 14 76 64,9% 18,3% 0,557 

Kuks   35 11 0 18 65 53,8% 28,5% 0,697 
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Lanžov   183 19 1 172 374 48,8% 45,8% 1,586 

Libotov   304 11 0 33 348 87,3% 9,4% 0,292 

Lipnice u Dvora Králové   122 16 0 36 174 70,1% 20,7% 1,645 

Litíč   319 17 6 25 367 87,1% 6,9% 0,289 

Mostek   4 16 0 77 97 4,3% 79,4% 9,551 

Nové Lesy   198 14 0 67 279 70,9% 24,2% 0,599 

Nový Nemojov   1 5 0 8 13 6,9% 58,3% 34,361 

Sedlec u Lanžova   150 9 0 24 183 82,2% 13,1% 0,411 

Souvrať   30 21 0 58 109 27,8% 53,2% 7,681 

Stanovice u Kuksu   141 5 0 32 178 78,8% 18,2% 0,637 

Starobucké Debrné   18 11 0 22 51 34,7% 43,1% 5,917 

Sylvárov   55 12 0 19 86 63,6% 21,9% 1,651 

Trotina   103 11 0 17 131 78,5% 12,9% 0,389 

Třebihošť   272 20 0 87 380 71,7% 23,0% 0,725 

Velký Vřešťov   286 12 0 144 443 64,5% 32,6% 1,561 

Verdek   137 11 0 43 191 71,7% 22,7% 1,839 

Vilantice   291 17 2 41 351 82,9% 11,8% 0,539 

Záboří u Dvora Králové   211 12 0 89 311 67,8% 28,5% 1,571 

Zábřezí   139 11 0 13 163 85,2% 8,2% 0,573 

Zálesí u Dvora Králové   74 4 0 3 81 91,3% 3,8% 0,322 

Zboží u Dvora Králové   164 10 50 20 244 67,2% 8,3% 0,768 

Zdobín   49 6 0 7 61 79,3% 10,6% 2,497 

Zvičina   90 3 0 57 150 60,1% 37,9% 1,516 

Žirecká Podstráň   78 22 1 48 149 52,4% 32,2% 0,660 

Žireč Městys   52 6 0 51 109 47,6% 46,7% 0,762 

Žireč Ves   86 6 1 28 120 71,6% 23,2% 0,499 

ORP Dvůr Králové celkem 9 841 976 216 3 569 14 601 67,4% 24,4% 1,152 

Královéhradecký kraj  * * * * * 69,1% 25,2% * 

Česká republika * * * * * 71,4% 22,9% * 

 

Kvalitativní kritéria 

Kvalitu zemědělské půdy ve správním území ORP Dvůr Králové dokládá následující tabulkový 

přehled. 

 

Kvalita zemědělské půdy ve správním území ORP Dvůr Králové 

katastrální území 
procentický 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 27,34 43,82 71,16 10,82 16,32 1,70 326 53,5% 
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katastrální území 
procentický podíl tříd ochrany ZPF dle k.ú. zemědělská půda 

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

Bílé Poličany 12,25 50,37 62,62 13,47 13,59 10,33 330 61,3% 

Borovnice u Staré Paky 29,32 11,07 40,40 7,73 27,44 24,44 560 57,4% 

Borovnička 19,29 0,00 19,29 10,50 21,91 48,30 247 42,7% 

Debrné u Mostku 4,83 2,76 7,60 0,00 44,75 47,65 73 28,8% 

Dolní Brusnice 14,81 34,80 49,60 29,37 7,30 13,73 256 66,2% 

Dolní Nemojov 0,00 6,66 6,66 0,00 69,22 24,13 78 45,4% 

Dolní Vlčkovice 45,86 24,69 70,56 13,15 9,58 6,72 510 72,8% 

Doubravice u Dvora Králové 13,79 22,57 36,35 12,75 0,74 50,15 352 76,0% 

Dubenec 55,27 17,24 72,51 0,89 3,44 23,16 914 75,3% 

Dvůr Králové nad Labem 39,19 30,61 69,79 15,84 1,43 12,94 864 51,9% 

Horní Brusnice 19,40 18,72 38,12 13,66 19,44 28,79 953 67,6% 

Horní Dehtov 56,15 8,02 64,17 1,44 20,94 13,45 195 34,7% 

Horní Nemojov 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20 20,1% 

Horní Vlčkovice 48,58 23,72 72,30 15,84 6,21 5,65 405 84,1% 

Hřibojedy 30,64 46,79 77,43 10,79 3,66 8,12 321 78,9% 

Huntířov 14,06 59,91 73,97 14,43 0,30 11,29 362 73,7% 

Hvězda 55,71 29,35 85,05 5,10 2,38 7,47 148 91,4% 

Choustníkovo Hradiště 43,01 28,35 71,36 8,30 8,29 12,05 653 52,2% 

Kašov 32,47 35,61 68,08 18,55 4,68 8,70 191 49,1% 

Kladruby u Kohoutova 5,01 26,65 31,66 38,32 9,29 20,73 239 70,8% 

Kocbeře 17,38 52,94 70,33 9,03 10,67 9,97 343 31,3% 

Kocléřov 42,77 16,11 58,88 9,27 24,15 7,70 532 42,2% 

Kohoutov 23,38 26,15 49,53 37,76 4,52 8,19 445 60,1% 

Komárov u Dvora Králové 24,17 67,46 91,63 4,74 0,00 3,63 76 85,1% 

Kuks 69,65 2,93 72,58 19,93 0,00 7,50 65 69,3% 

Lanžov 14,30 3,10 17,39 43,98 31,25 7,38 374 66,5% 

Libotov 35,08 50,74 85,81 5,11 1,20 7,88 348 81,8% 

Lipnice u Dvora Králové 52,38 27,84 80,22 18,60 0,00 1,18 174 41,9% 

Litíč 66,49 32,61 99,10 0,39 0,00 0,51 367 81,2% 

Mostek 2,19 2,43 4,62 65,69 0,00 29,68 97 16,2% 

Nové Lesy 56,44 22,46 78,90 12,71 0,02 8,37 279 72,8% 

Nový Nemojov 0,00 0,00 0,00 77,78 0,00 22,22 13 3,6% 

Sedlec u Lanžova 13,01 6,64 19,65 34,78 42,33 3,24 183 79,5% 

Souvrať 0,00 8,60 8,60 39,30 9,63 42,47 109 22,6% 

Stanovice u Kuksu 29,52 12,91 42,42 14,37 15,60 27,61 178 65,6% 

Starobucké Debrné 0,00 93,38 93,38 0,00 0,00 6,62 51 29,6% 

Sylvárov 0,00 55,86 55,86 26,63 12,23 5,28 86 38,8% 

Trotina 12,28 25,84 38,12 30,20 2,00 29,69 131 82,7% 

Třebihošť 25,43 13,75 39,18 5,73 15,88 39,21 380 71,4% 

Velký Vřešťov 27,26 21,21 48,47 25,08 18,87 7,58 443 52,1% 

Verdek 37,62 13,50 51,12 32,80 7,89 8,19 191 41,0% 

Vilantice 66,54 17,88 84,42 8,98 3,08 3,53 351 71,3% 

Záboří u Dvora Králové 54,08 11,33 65,40 5,53 19,61 9,46 311 49,0% 

Zábřezí 14,96 8,28 23,24 15,46 23,39 37,91 163 66,7% 

Zálesí u Dvora Králové 43,91 0,00 43,91 0,00 0,00 56,09 81 78,7% 

Zboží u Dvora Králové 36,68 33,17 69,85 17,58 5,63 6,94 244 74,8% 

Zdobín 7,72 31,75 39,47 20,08 34,31 6,14 61 29,2% 
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katastrální území 
procentický podíl tříd ochrany ZPF dle k.ú. zemědělská půda 

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

Zvičina 1,20 0,87 2,07 17,43 0,00 80,49 150 55,0% 

Žirecká Podstráň 1,01 57,37 58,38 19,42 16,81 5,38 149 79,3% 

Žireč Městys 52,66 46,38 99,03 0,00 0,00 0,97 109 77,4% 

Žireč Ves 8,89 51,60 60,49 34,44 4,41 0,65 120 75,1% 

Poznámka: Vyjádřeno procentickým podílem tříd ochrany v jednotlivých katastrálních územích. 

 

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. Bílá Třemešná (71,2 %), Dolní Vlčkovice 

(70,6 %), Dubenec (72,5 %), Horní Nemojov (100 %), Horní Vlčkovice (72,3 %), Hřibojedy (77,4 %), 

Huntířov (74 %), Hvězda (85 %), Choustníkovo Hradiště (71,4 %), Kocbeře (70,3 %), Komárov 

(91,6 %), Kuks (72,6 %), Libotov (85,8 %), Lipnice (80,2 %), Litíč (99,1 %), Nové Lesy (78,9 %), 

Starobucké Debrné (93,4 %), Vilantice (84,4 %), Žírec Městys (99 %). Na celkové výměře se tyto 

katastry podílejí 41,5 procenty. Lze odůvodněně předpokládat, že případné změny ve využití ploch 

v těchto k.ú. se dostanou do třetu s principy ochrany ZPF. 

 

B.1.2.5.b Pozemky ur čené k pln ění funkcí lesa 

Všeobecná charakteristika lesů 

Lesy na území ORP Dvůr Králové náleží do přírodní lesní oblasti 23 – Podkrkonoší. 

Lesy jsou soustředěny do několika větších komplexů. Největší je lesní komplex na severu území, 

provázející Kocléřovský hřbet, a ve střední části území je další lesní komplex, pokrývající Zvičinský a 

Libotovský hřbet. Několik menších lesních celků se nachází na jihu území. 

Z hlediska geomorfologického členění je severní polovina území součástí Zvičinsko-kocléřovského 

hřbetu a jižní polovina spadá do Bělohradské pahorkatiny. Severozápadní cíp území zasahuje do 

Podkrkonošské pahorkatiny a jihovýchod území náleží do Chlumecké tabule. 

Nejvýše položená místa jsou ve Zvičinském hřbetu. Nejvyšším bodem území je Zvičina (671 m n.m.). 

Naopak nejnižší polohy jsou podél toku Labe. Nejníže položené místo se nachází na jihovýchodním 

okraji území na Labi v obci Kuks (267 m n.m.). 

 

Lesnatost 

Lesnatost je dána poměrem lesní půdy k celkové rozloze území. 

 

Porovnání lesnatosti území ORP Dvůr Králové, Královéhradeckého kraje a ČR 

území 
výměra (ha) 

lesnatost (%) 
PUPFL celková 

ORP Dvůr Králové* 8 760,96 25 782,41 33,98 

Královéhradecký kraj** 147 316 475 840 31,0 

ČR** 2 649 147 7 886 699 33,6 

Zdroj: 
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*ÚHDP ČSÚ pro rok 2007 
**Statistická ročenka půdního fondu České republiky; Český úřad zeměměřický a katastrální; Praha 2007 

 

Lesnatost území ORP Dvůr Králové dosahuje 33,98 %, což je více než průměrná lesnatost 

Královéhradeckého kraje (31,0 %) i celé ČR (33,6 %). 

 

Lesní společenstva a zastoupení lesních vegetačních stupňů 

Lesní vegetační stupně vyjadřují vztahy mezi klimatem a biocenózou, v níž vedle kombinace 

rostlinných druhů (většinou málo výrazné) je rozhodující složení přirozené dřevinné složky 

(edifikátoru). 

 

Zastoupení lesních vegetačních stupňů  

zastoupení lesních vegetačních stupňů PUPFL (LVS) (%) 

LVS* 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

celkem 
bory DB bkDB dbBK BK jdBK smBK bkSM SM kleč 

zastoupení 7,10 - 10,00 44,80 16,76 18,43 2,90 0,01 - - 100,0 

* Vymezení LVS podle systému ÚHÚL. 

 

V lesích na území ORP Dvůr Králové výrazně převládá 3. lesní vegetační stupeň – dubobukový 

(44,80 %), charakteristický pro oblast pahorkatin. Méně je zastoupen 5. LVS – jedlobukový (18,43 %), 

typický pro oblast vrchovin, a přechodné postavení má 4. LVS – bukový (16,76 %). Nejnižším 

polohám a slunným expozicím v tomto území odpovídá 2. LVS – bukodubový (10,00 %). 6. LVS – 

smrkobukový (2,90 %) je jakýmsi spodním stupněm pozvolného přechodu jedlových bučin do smrčin, 

v hornatině přecházející na svahy Krkonoš. Zonální přirozené smrčiny se zde nevyskytují, avšak 

ojediněle se v této oblasti nacházejí malé zbytky azonálních reliktních smrčin na rašeliništích – 7. LVS 

bukosmrkový (0,01 %). 

0. stupeň (stupeň borů) zaujímá 7,10 % plochy lesní půdy na území ORP Dvůr Králové. Vázán je, 

kromě reliktních zbytků na skalních výchozech, především na kvádrové křídové pískovce a písky na 

Libotovském hřbetu (okolí Dehtova) a Kocléřovském hřbetu (Mostek, Choustníkovo Hradiště). Tato 

půdně výrazná stanoviště překrývají svou specifickou povahou rozdíly klimatu, a proto tvoří 

v typologickém systému ÚHÚL samostatný stupeň, mimo rámec klimaticko-vegetační stupňovitosti. 

 

Zastoupení cílových hospodářských souborů 

Cílové hospodářské soubory jsou vymezeny soubory lesních typů (příloha č. 2 k vyhlášce č. 83/1996 

Sb.), případně jejich částmi, které jsou hospodářsky příbuzné a pro které lze stanovit základní 

hospodářská doporučení (přílohy č. 3 a 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb.). 

 

Zastoupení cílových hospodářských souborů 

cílový hospodářský soubor (CHS) (vyhl. č. 83/1996 Sb.) 
základní hospodářská dřevina zastoupení (%) 

označení název 

13 přirozená borová stanoviště BO 7,03 

19 lužní stanoviště DB, TP, OŘČ, JS 0,27 
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cílový hospodářský soubor (CHS) (vyhl. č. 83/1996 Sb.) 
základní hospodářská dřevina zastoupení (%) 

označení název 

21 exponovaná stanoviště nižších poloh BO, DB 0,18 

23 kyselá stanoviště nižších poloh BO, DB 9,48 

25 živná stanoviště nižších poloh DB 7,12 

29 olšová stanoviště na podmáčených půdách OLL 0,42 

41 exponovaná stanoviště středních poloh SM, BK, (BO) 6,64 

43 kyselá stanoviště středních poloh SM, BO, BK 33,60 

45 živná stanoviště středních poloh SM, BK, DB 10,19 

47 oglejená stanoviště středních poloh SM, DB, BK, (BO) 4,22 

51 exponovaná stanoviště vyšších poloh SM, BK 0,41 

53 kyselá stanoviště vyšších poloh SM, BK 10,26 

55 živná stanoviště vyšších poloh SM, BK 2,19 

57 oglejená stanoviště vyšších poloh SM, BK, (BO) 7,10 

59 podmáčená stanoviště vyšších a středních poloh SM, DB 0,56 

01 mimořádně nepříznivá stanoviště přirozená druhová skladba dle SLT 0,33 

celkem 100,00 

 

S výše uvedeným zastoupením lesních vegetačních stupňů v lesích na území ORP Dvůr Králové 

souvisí i zastoupení cílových hospodářských souborů. Výrazné převaze 3. lesního vegetačního stupně 

odpovídají cílové hospodářské soubory se smrkovým nebo bukovým, alternativně i borovým a 

dubovým hospodářstvím. Plošně převažuje cílový hospodářský soubor 43 – Kyselá stanoviště 

středních poloh (33,60 %) a významně je zastoupen CHS 45 – Živná stanoviště středních poloh 

(10,19 %). V těchto polohách je dále zastoupen CHS 41 – Exponovaná stanoviště středních poloh 

(6,64 %). Periodicky vodou ovlivňovaným lokalitám odpovídá CHS 47 – Oglejená stanoviště středních 

poloh (4,22 %). 

Polohám 5. lesního vegetačního stupně odpovídají cílové hospodářské soubory se smrkovým nebo 

bukovým hospodářstvím. Největší zastoupení zde má CHS 53 – Kyselá stanoviště vyšších poloh 

(10,26 %), dále je zastoupen CHS 55 – Živná stanoviště vyšších poloh (2,19 %), exponovaným 

lokalitám odpovídá CHS 51 – Exponovaná stanoviště vyšších poloh (0,41 %) a periodicky vodou 

ovlivňovaným lokalitám odpovídá CHS 57 – Oglejená stanoviště vyšších poloh (7,10 %). Trvale 

podmáčené lokality jsou řazeny do CHS 59 – Podmáčená stanoviště vyšších a středních poloh 

(0,56 %). 

Polohám 2. lesního vegetačního stupně odpovídají cílové hospodářské soubory s borovým nebo 

dubovým hospodářstvím. Zastoupení má CHS 23 – Kyselá stanoviště nižších poloh (9,48 %), dále 

CHS 25 – Živná stanoviště nižších poloh (7,12 %) a CHS 21 – Exponovaná stanoviště nižších poloh 

(0,18 %). 

Dále jsou zde zastoupeny CHS 29 – Olšová stanoviště na podmáčených půdách (0,42 %) a CHS 19 – 

Lužní stanoviště (0,27 %). 

Relativně vysoké zastoupení má CHS 13 – Přirozená borová stanoviště (7,03 %), který je vázán na 

písčité podloží křídových kvádrových pískovců. 

Pouze malé zastoupení má CHS 01 – Mimořádně nepříznivá stanoviště (0,33 %), vázaný na skalnaté 

a suťové svahy a skalní výchozy. Na mimořádně nepříznivých stanovištích je nutné vzhledem 

k zajištění maximální stability lesních porostů dodržet druhovou skladbu odpovídající přirozené 

druhové skladbě podle příslušných SLT. 
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Druhová skladba lesních porostů 

Přirozená druhová skladba 

Přirozená druhová skladba byla rekonstruována jako skladba přirozených lesních společenstev, která 

by se v daných přírodních podmínkách vyvinula za současného klimatu, kdyby člověk během 

historické doby nezasahoval do přírody. Byla odvozena podle druhové skladby dochovaných zbytků 

přirozených lesů a podle popisů přirozených lesů před jejich smýcením. 

Vysoké zastoupení listnatých dřevin v přirozené druhové skladbě (76,50 %), z toho buku 44,24 % a 

dubu 23,64 %, a nízké zastoupení jehličnatých dřevin (23,50 %), z toho jedle 14,28 %, borovice 

6,15 % a smrku 3,07 %, je výrazem přírodních podmínek tohoto území, vyjádřených zastoupením 

lesních vegetačních stupňů (viz tab.) a je charakteristické pro polohy vyšších pahorkatin a vrchovin. 

Poměrně vysoké zastoupení borovice je dáno existencí borů na písčitých substrátech. 

Cílová druhová skladba 

Cílová druhová skladba je zastoupení dřevin v mýtném věku porostu, vyjádřené v procentech, které je 

z hlediska zabezpečení produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů v dané přírodní lesní oblasti 

optimální (§ 1, odst. 7, písm. a, vyhlášky č. 83/96 Sb.). Jinak řečeno, cílová druhová skladba 

představuje ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku 

porostu, které odpovídá přírodním podmínkám hospodářského souboru jako jednotky diferenciace 

hospodaření v lesích. 

V cílové druhové skladbě převažují jehličnaté dřeviny (61,10 %). Z nich smrk by měl mít zastoupení 

33,15 %, borovice 16,95 %, modřín 5,21 % a jedle 3,58 %. Dřeviny listnaté by měly mít zastoupení 

38,90 %, z toho buk 19,41 % a dub 11,59 %. 

Současná druhová skladba 

Současná druhová skladba zachycuje aktuální stav druhové skladby lesních porostů. Převážnou 

měrou je odrazem hospodaření v lesích v minulosti. 

V současné druhové skladbě zcela převládají jehličnaté dřeviny (87,58 %), z toho smrk 62,29 %, 

borovice 17,02 % a modřín 7,88 %, nad dřevinami listnatými (12,42 %), z nichž je významněji 

zastoupen dub 3,83 % a bříza 3,50 %, méně buk 1,85 %. Současné zastoupení dřevin je výsledkem 

dlouhodobějšího používání holosečného hospodářství, rozsáhlé mniškové kalamity, zalesňování 

nelesních půd a v menší míře větrných a jiných biotických kalamit z konce 19. století. 

Druhová skladba dřevin v lesích na území ORP Dvůr Králové je uvedena v následující tabulce a grafu. 

 

Současná, cílová a přirozená druhová skladba 

dřevina 
druhová skladba (%) 

současná* cílová přirozená 

smrk 62,29 33,15 3,07 

jedle 0,10 3,58 14,28 

borovice 17,02 16,95 6,15 

modřín 7,88 5,21 0,00 

douglaska 0,20 1,83 0,00 

ostatní jehličnaté 0,09 0,38 0,00 

dub 3,83 11,59 23,64 
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dřevina 
druhová skladba (%) 

současná* cílová přirozená 

dub červený 0,21 0,26 0,00 

buk 1,85 19,41 44,24 

habr 0,21 1,44 1,70 

jasan 0,60 0,50 0,51 

javor 0,38 0,94 0,93 

jilm + 0,10 0,17 

akát 0,03 0,03 0,00 

bříza 3,50 1,60 1,63 

lípa 0,16 2,47 2,61 

olše 1,12 0,45 0,40 

osika  0,18 0,11 0,59 

topol 0,17 + 0,00 

vrba 0,05 + 0,01 

ostatní listnaté 0,13 + 0,07 

jehličnaté celkem 87,58 61,10 23,50 

listnaté celkem 12,42 38,90 76,50 

dřeviny celkem 100,00 100,00 100,00 

* Zdroj: SLHP(O) platné k 31. 12. 2006; ÚHÚL Brandýs nad Labem 

 

Graf: Porovnání přirozené, současné a cílové druhové skladby lesních porostů na území ORP Dvůr Králové 
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Kategorizace a funkční zaměření lesa 

Deklarované veřejné zájmy, které se vztahují k lesním pozemkům, jsou vyjádřeny ustanovením 

zákonů (např. lesní zákon, vodní zákon, zákon o ochraně přírody apod.) a jejich prováděcích 

vyhlášek, vládních nařízení, směrnicemi a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy, včetně 

územního systému ekologické stability (ÚSES). 

Deklarované veřejné zájmy jsou podkladem pro kategorizaci lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o 

lesích. 

Přehled vyhlášených kategorií a subkategorií lesa na území ORP Dvůr Králové je uveden 

v následující tabulce. 

 

Základní údaje podle kategorií a subkategorií 

kategorie subkategorie podíl plochy PUPFL (%) 

les hospodářský  93,20 93,20 

les ochranný mimořádně nepříznivá stanoviště (§ 7/1a) 0,22 0,22 

les zvláštního určení 

ochranná pásma zdrojů léčivých a minerálních vod (§ 8/1b) 0,17 

6,58 
1. zóny CHKO, přírodní rezervace, přírodní památky (§ 8/2a) 0,14 

lesy příměstské a rekreační (§ 8/2c) 6,22 

lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou (§ 8/2e) 0,05 

úhrnem 100,0 

Zdroj: SLHP(O) platné k 31. 12. 2006; ÚHÚL Brandýs nad Labem + mapový server ÚHÚL 

 

Na území ORP Dvůr Králové zaujímají lesy hospodářské 93,20 % celkové plochy lesů. Kategorie lesů 

ochranných, zastoupená subkategorií podle § 7, odst. 1, písm. a) – lesy na mimořádně nepříznivých 

stanovištích, zaujímá 0,22 % plochy. 

 

Dopravní zpřístupnění lesa 

Pro charakteristiku území z hlediska vybavenosti zpevněnými cestami byla použita délka a hustota 

lesních odvozních cest. 

Kategorie lesních cest upravuje ČSN 736108. Lesní cesty se označují číselným a písmenným 

znakem, charakterizujícím dopravní důležitost cesty. Číselný znak označuje třídu cesty, písmenný 

znak „L“ značí, že se jedná o lesní cestu. 

Hlavní charakteristika lesních odvozních cest: 

1L – odvozní cesty s parametry a vybavením umožňujícím celoroční provoz s vyšší návrhovou 

rychlostí a vozovkou z několika vrstev, s bezprašným povrchem a podélným odvodněním, 

2L – odvozní cesty se sezónním až trvalým provozem se člení na kategorie: 

2L1 – cesty s trvalým provozem opatřené jednoduchou zpevněnou vozovkou, převážně s prašným 

povrchem nebo asfaltovým povrchem s parametry neodpovídajícími zařazení do cest třídy 1L, 

2L2 – cesty se sezónním provozem s prašným povrchem a pomístním zpevněním nebo 

nezpevněné. 
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Odvozní cesty veřejné jsou cesty třídy 1L a 2L1 (nebo jejich části), které lesními komplexy procházejí 

nebo se jich dotýkají. 

 

Délka a hustota lesních odvozních cest na území ORP Dvůr Králové 

plocha 
území (ha) kategorie lesní cesty délka (km) podíl (%) 

hustota (m/ha) 

současná modelová 

8 760,96 

lesní 
L1L 16,6 

143,8 
9,0 

77,9 
1,9 

16,4 

17,4 

L2L 127,2 68,9 14,5 

veřejná 
V1L 40,8 

40,8 
22,1 

22,1 
4,7 

4,7 
V2L 0,0 0,0 0,0 

celkem 184,6 100,0 21,1 

Zdroj: OPRL PLO 23, ÚHÚL Brandýs nad Labem 

 

Současná hustota lesních odvozních cest na území ORP Dvůr Králové je 21,1 m/ha, což je podstatně 

více než modelová hustota, odpovídající členitosti tohoto území – 17,4 m/ha. Převažují cesty se 

sezónním až trvalým provozem (kategorie 2L) – celkem 68,9 %. Odvozní cesty s parametry a 

vybavením umožňujícím celoroční provoz s vyšší návrhovou rychlostí a vozovkou z několika vrstev, 

s bezprašným povrchem a podélným odvodněním (kategorie 1L), zaujímají 31,9 % z celkové délky 

cest, z toho lesní cesty (kategorie L1L) 9,0 % a veřejné cesty (kategorie V1L) 22,1 %. Poměrně 

vysoký podíl veřejných cest je charakteristický pro území s větším množstvím spíše menších lesních 

komplexů. Vysoká hustota lesních odvozních cest na území ORP Dvůr Králové zaručuje vysokou 

prostupnost celého území. 
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B.2 HODNOTY ÚZEMÍ 

B.2.1 Hodnoty ekonomického pilí ře 

− Hlavní hodnotou města Dvůr Králové nad Labem je jeho relativně dobrá dostupnost (blízkost osy 

R11) do Hradce Králové a dalších měst, která mohou kooperovat a kompenzovat výkyvy na trhu 

práce. 

− Tradiční vysoká prostorová mobilita pracovních sil. 

− Průmyslová tradice a středoškolská vzdělanost navzdory vysoké dominanci zaměstnanosti 

v textilním průmyslu. 

− Atraktivní cíle a prostředí pro cestovní ruch. 

− Potenciál ve formě brownfieldů – k využití pro tercier  (široké spektrum – vybavenost, 

administrativa, lehká výroba, rekreační aktivity apod.) 

 

B.2.2 Hodnoty sociálního pilí ře 

− Obvod ORP Dvůr Králové nad Labem je dosud populačně stabilizovaný (úbytky jsou zatím 

nevýznamné), zejména díky zázemí, které kompenzuje malé úbytky vlastního města. 

− Dvůr Králové nad Labem má zásobu relativně kvalitních bytů s dobrou sociální a technickou 

infrastrukturou, je atraktivní pro bydlení. 

− Zázemí města (zejména v severní části obvodu ORP) nabízí atraktivní lokality pro rozvoj bydlení 

nebo rekreaci. 

− Vyjížďka za prací – zejména do Hradce Králové – zvyšuje zaměstnanost a kupní sílu obyvatel. 

− Město Dvůr Králové nad Labem a jeho zázemí má relativně vyšší zastoupení pracovních sil 

v produktivním věku, s vyšším zastoupením manuálních a řemeslných profesí. 

− Dvůr Králové nad Labem má relativně velmi dobrou sociální infrastrukturu (školství, zdravotnictví). 

− Oblast se vyznačuje nízkou úrovní sociálně negativních jevů a udržuje vysokou míru sociální 

stability. 

 

B.2.3 Hodnoty environmentálního pilí ře 

− V posuzovaném území se vyskytuje unikátní krajinný typ Krajiny skalních měst. Významná je i 

Krajina výrazných svahů a skalnatých horských hřbetů. Tyto dva krajinné typy jsou výjime čné 

v rámci ČR, a je tedy třeba je zachovat a věnovat jim zvýšenou pozornost při stanovování změn 

v území. 

− Lesy ochranné a lesy zvláštního určení představují zvýšenou hodnotu vyplývající z jejich 

zvýšených mimoprodukčních funkcí, které jsou ve veřejném zájmu. 

− Akumulace podzemních vod v sedimentech české křídové pánve. 
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− Území je dostatečně vláhově zabezpečeno. Průměrné roční srážkové úhrny v zájmové oblasti 

dosahují 720 až 800 mm a rostou spolu s průměrnou nadmořskou výškou od jihu, od údolí Labe, 

směrem k severu. 

− Geologicky významné lokality: 

− skaliska a balvaniště Čertovy hrady  na severním svahu Záleského vrchu v k.ú. Dvůr Králové 

a Lipnice; ukázka destrukce křídových sedimentů na zvičinském zlomu; přírodní památka, 

− opuštěný lom v křídových pískovcích na jižním okraji obce Stanovice  v k.ú. Stanovice, při 

silnici ze Stanovic do Kuksu; typová lokalita stanovického pásma křídových vrstev, z pískovců 

spodní části korycanských vrstev byly vytesány známé skulptury barokního sochaře Matyáše 

Brauna na Kuksu; registrováno ČGS jako „zajímavá geologická lokalita“. 

− Vysoká hustota lesních odvozních cest na území ORP Dvůr Králové zaručuje vysokou prostupnost 

celého území. 

− Pro zemědělství je nejpříznivější částí 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). 

− Z hlediska vysokého zastoupení zemědělské půdy mají pro zemědělství význam zejména 

katastrální území Borovnice u Staré Paky (560 ha – 57,4 %)2, Dolní Vlčkovice (510 ha – 72,8 %), 

Dubenec (914 ha – 75,3 %), Dvůr Králové (864 ha – 51,9 %), Horní Brusnice (953 ha – 67,6 %), 

Choustníkovo Hradiště (653 ha – 52,2 %), Kocléřov (532 ha – 42,2 %), Doubravice (352 ha – 

76 %), Horní Vlčkovice (405 ha – 84,1 %), Hřibojedy (321 ha – 78,9 %), Hvězda (148 ha – 

91,4 %), Libotov (348 ha – 81,8 %), Litíč (367 ha – 82,2 %), Sedlec (183 ha – 79,5 %), Trotina 

(131 ha – 82,7 %). 

− Z hlediska kvality zemědělské půdy mají vysokou hodnotu katastrální území s rozhodujícím 

podílem nadprůměrně kvalitní zemědělské půdy. Jedná se zejména o dále uvedená katastrální 

území, kde je více než 70 % zemědělské půdy zařazeno do I. nebo II. třídy ochrany: Bílá 

Třemešná (71,2 %), Dolní Vl čkovice 3 (70,6 %), Dubenec  (72,5 %), Horní Nemojov (100 %), 

Horní Vlčkovice (72,3 %), Hřibojedy  (77,4 %), Huntířov (74 %), Hvězda (85 %), Choustníkovo 

Hradišt ě (71,4 %), Kocbeře (70,3 %), Komárov (91,6 %), Kuks (72,6 %), Libotov  (85,8 %), 

Lipnice (80,2 %), Litíč (99,1 %), Nové Lesy (78,9 %), Starobucké Debrné (93,4 %), Vilantice 

(84,4 %), Žírec Městys 99 %). Na celkové výměře ORP se katastry s nadprůměrně kvalitní ZPF 

podílejí 41,5 procenty. 

− 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 dostupných dat celá její 

                                                 
2 V závorce uvedena výměra zemědělské půdy a její podíl z celkové výměry katastrálního území. 
3 Tučně jsou zvýrazněna katastrální území s vysokým podílem zemědělské půdy a současně vysoký podíl I.a II. třídy ochrany. 
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část ležící severně nad osou Choustníkovo Hradiště–Dvůr Králové nad Labem–Bílé Poličany (viz 

obrázek vymezení OZKO). 

− Za hodnotná lze považovat taková území, kde dochází k jímání podzemních vod, kde bylo 

vymezeno pásmo hygienické ochrany, chráněná oblast přirozené akumulace vod či zranitelná 

oblast. Z tohoto pohledu se jedná de facto o celé území ORP Dvůr Králové nad Labem. Dále sem 

lze zahrnout území vodních toků a ploch využívaných pro rekreaci obyvatelstva. 

− Z hlediska hluku lze za hodnotná území považovat taková, jež byla vymezena jako tzv. tiché 

oblasti v aglomeraci či ve volné krajině. Toto vymezení ale zřejmě fakticky ještě nebylo provedeno. 

Proto lze na základě dat o sčítání intenzit dopravy prováděném Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 

(2005) pro ORP Dvůr Králové nad Labem konstatovat, že se jedná o území hlukově poměrně 

nezatížené, a to až na okolí komunikace č. I/37 Jaroměř–Trutnov. 

 

B.2.4 Architektonické, urbanistické a kulturn ě spole čenské hodnoty 

Jednou z nejdůležitějších funkcí územně analytických průzkumů je specifikace podstatných 

architektonických, urbanistických a kulturně společenských hodnot. Zohlednění těchto hodnot bude 

jedním z dílčích cílů řešení územních plánů. 

Výčet hodnot architektonických, urbanistických a stavebních je dokumentován v tabulkách pro 

jednotlivé obce v kapitole „Závěry urbanistických průzkumů…“; hodnoty jevů č. 5-10 jsou 

specifikovány v samostatných tabulkách; hodnoty civilizační – občanské vybavenosti jsou 

konkretizovány v kapitole „Veřejná vybavenost“. 

Ve smyslu stavebního zákona byly v těchto územně analytických podkladech určeny následující 

hodnoty v území: 

− hodnoty v území získané z odborných průzkumů na území ORP Dvůr Králové nad Labem, 

− hodnoty údajů o území z předaných dat od poskytovatelů jevů. 

 

Kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty 

Pozn.: V řešeném území se vyskytují jen označené položky. 

 

5.  památková rezervace včetně ochranného pásma 

6.  památková zóna v četně ochranného pásma 

7.  krajinná památková zóna 

8.  nemovitá kulturní památka, pop řípadě soubor, v četně ochranného pásma 

9.  nemovitá národní kulturní památka, pop řípadě soubor, v četně ochranného pásma 

10. památka UNESCO včetně ochranného pásma 

 

11.  urbanistické hodnoty  

Označena zachovalá urbanistická struktura návsi, typická řadová zástavba, seskupení objektů, atd. 
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12.  region lidové architektury  

V daném území náleží hodnotné stavby lidové architektury vesměs k Podkrkonošskému regionu. Toto 

označení není u žádné stavby speciálně použito (zatřídění je do konkrétních kategorií: 8, 11, 13, 14).  

 

13.  historicky významná stavba, soubor  

Území nebo stavby spojené s určitou významnou fází historie země. 

 

14.  architektonicky cenná stavba, soubor  

Označení staveb, souborů staveb se mnohde kryje s vyznačením kulturní nemovité památky. Do 

tohoto jevu náleží i památky průmyslového dědictví; specifikace v níže uvedených tabulkách. 

 

15.  významná stavební dominanta  

Uvedeny jsou lokální a celoměstské dominanty na území města Dvůr Králové n. L., na území vně 

města uvedeny dominanty sídla. Vyznačeny jsou i negativně působící dominanty. 

 

19. místo významné události 

Ojedinělý jev v území, jsou vyznačeny jen podstatné lokality důležitých událostí v kontextu země. 

 

20. významný vyhlídkový bod 

Označeny rozhledny, terénní hrany, vyvýšeniny s příznivým nebo dalekým výhledem, jiná místa 

s hodnotnými panoramatickými výhledy.   

 

Civilizační hodnoty 

 

3.  plochy ob čanského vybavení  

Zakresleny byly pouze podstatná větší, většinou samostatná zařízení členěná podle funkce 

s označením: 

− zdravotnická zařízení – nemocnice, polikliniky, samostatná zdravotní střediska, léčebny, sanatoria 

apod., 

− školská zařízení – samostatné objekty mateřských, základních, základních uměleckých, středních, 

vyšších odborných a vysokých škol, učilišť, 

− kulturní zařízení – divadla, kina, kulturní domy, muzea, knihovny, výstavní síně, 

− sportovní zařízení – samostatné sportovní areály, hřiště, tělocvičny, sokolovny, koupaliště; nebyla 

sledována drobná sportoviště, jako malá dětská hřiště, 

− správní a centrální administrativní zařízení – městské a obecní úřady, finanční úřady, bankovní 

domy, úřad práce, správa CHKO, Policie ČR, 
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− církve a náboženské společnosti, kostely, farní úřady, modlitebny, (pozn.: kostely se většinou 

budou krýt s památkami), dále hřbitovy, pomníky obětem válek apod., 

− obchody, restaurace a podobná zařízení, 

− ubytovací zařízení – hotely, rekreační lůžková zařízení, penziony, motely. 

 

Přírodní hodnoty 

Pozn.: V řešeném území se vyskytují jen označené položky. Pro specifikaci a zhodnocení jevů č. 17 a 

18 a dále 37 – 39 nebyly předány podklady od poskytovatele. 

 

17.  oblast krajinného rázu a její charakteristika  

18.  místo krajinného rázu a jeho charakteristika  

22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud nen í vyjád řen jinou položkou 

23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není v yjád řen jinou položkou 

24. přechodně chráněná plocha 

25. národní park včetně zón a ochranného pásma 

26. chráněná krajinná oblast včetně zón 

27. národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 

28. přírodní rezervace v četně ochranného pásma 

29. národní p řírodní památka v četně ochranného pásma 

30. přírodní park 

31. přírodní památka v četně ochranného pásma 

32. památný strom v četně ochranného pásma 

33. biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO 

34. NATURA 2000 - evropsky významná lokalita 

35. NATURA 2000 - ptačí oblast 

36. lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 

37. lesy ochranné 

38. lesy zvláštního určení 

39. lesy hospodářské 

47. vodní útvar povrchových, podzemních vod 

48. vodní nádrž 

 

Nemovité kulturní památky, soubory 

 
Číslo rejst říku u

z 
Sídelní útvar  Část obce  čp. Památka  Ulice,nám./umíst ění 

35115 / 6-5050 S Bílá Třemešná Bílá Třemešná   kostel sv. Jakuba   
23950 / 6-3434 S Bílá Třemešná Bílá Třemešná   pomník Jana Amose 

Komenského 
  

16343 / 6-5110 S Bílá Třemešná Bílá Třemešná   pomník obětem I. a II. sv. války   
13254 / 6-6019 P Bílá Třemešná Bílá Třemešná čp.33 fara   
27869 / 6-3436 S Bílá Třemešná Bílá Třemešná čp.150 venkovský dům za železničním mostem 
24486 / S Bílá Třemešná Bílá Třemešná čp.236 vodní elektrárna - přehrada Les 

Království, u samoty Těšnov 
V lese Království, u 
samoty Těšnov 

24754 / 6-3439 S Bílé Poličany Bílé Poličany čp. sýpka JV od zámecké zdi 
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Číslo rejst říku u
z 

Sídelní útvar  Část obce  čp. Památka  Ulice,nám./umíst ění 

24868 / 6-3437 S Bílé Poličany Bílé Poličany čp.1 zámek SZ okraj vsi 
25768 / 6-3438 S Bílé Poličany Bílé Poličany čp.76 venkovský dům v obci 
16696 / 6-4579 S Borovnice Borovnice   venkovský dům   
17919 / 6-5051 S Borovnice Borovnice   kostel sv. Víta   
26227 / 6-3443 S Borovnice Borovnice   socha P. Marie poblíž pošty 
17520 / 6-3440 S Borovnice Borovnice čp.22 venkovská usedlost u železničního přejezdu 
33295 / 6-3441 S Borovnice Borovnice čp.27 venkovská usedlost 1989: neexistuje 
68916 / 6-4580 S Borovnice Borovnice čp.29 venkovský dům - sroubek býv. čp. 261 
28343 / 6-3442 S Borovnice Borovnice čp.? větrný mlýn v poli na vršku 
27399 / 6-3513 S Brusnice Hajnice   kostel sv. Mikuláše   
101116 P Brusnice Hajnice čp.6 venkovský dům   
17411 / 6-3516 S Brusnice Hajnice čp.154 kovárna   
33005 / 6-4939 S Debrné Debrné   hrad - hrádek, zřícenina vrch Bradlo, na 

vysokém ostrohu 
41398 / 6-4561 S Debrné Debrné čp.7 venkovská usedlost   
35542 / 6-3449 S Debrné Debrné čp.12 venkovský dům   
20370 / 6-3452 S Dolní Brusnice Dolní Brusnice čp.11 vodní mlýn   
19657 / 6-3453 S Dolní Brusnice Dolní Brusnice čp.77 venkovská usedlost   
34436 / 6-5128 S Doubravice Doubravice   hrob Františka Haka a společný 

hrob Rudoarmějců 
hřbitov 

17941 / 6-3468 S Doubravice Doubravice   smírčí kříž před hřbitovem 
22137 / 6-5139 S Doubravice Doubravice   pomník obětem I. a II. světové 

války 
v obci, nad křižovatkou 

30560 / 6-3470 S Doubravice Doubravice čp.18 venkovský dům střed obce 
52245 / 6-3471 Y Doubravice Doubravice čp.88 kovárna   
14768 / 6-3474 S Dubenec Dubenec   kostel sv. Josefa   
26990 / 6-5150 S Dubenec Dubenec   pomník obětem II. světové 

války 
  

32829 / 6-3475 S Dubenec Dubenec čp.1 fara   
18086 / 6-3476 R Dubenec Dubenec čp.40 venkovská usedlost, s 

omezením: bez chlévů 
křižovatka silnic od 
Libotova a od Lanžova 

49999 / 6-6055 P Dubenec Dubenec čp.158 venkovská usedlost u kostela 
31454 / 6-3478 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   kostel Povýšení sv. Kříže 5. května 
23273 / 6-3477 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   kostel sv. Jana Křtitele   
54244 / 6-3479 Y Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   kaple   
14556 / 6-5132 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   hřbitov, z toho jen: hroby 

rudoarmějců a čestná podkova 
- hroby obětí fašismu 

Nový hřbitov - Podhart 

34130 / 6-3483 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   hřbitov, z toho jen: náhrobek 
rodiny Kratochvílovy, hrobka 
rodiny Sochorovy, pomníky 

Nový hřbitov - Podhart, 
hrob č. 916, 2085, 2086 

33708 / 6-3507 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   městské opevnění   
100983 P Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   socha sv. Matěje původně na parc. č. 

1897/1 
31601 / 6-3480 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   sousoší P. Marie nám. T. G. Masaryka 
33501 / 6-3481 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   sousoší Svatojánské nám. Republiky 
15364 / 6-4571 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   smírčí kříž lokalita zv. Harta, v lese 

při sil. Kocbeře - Dvůr 
Kr. 

10804 / 6-3490 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   pomník - 11 ks, z války r. 1866 ? 
28222 / 6-5120 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   pomník obětem fašizmu Zimní stadion 
37380 / 6-3487 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   pomník obětem květnové 

revoluce 1945 
nábř. J. Wolkera 

28314 / 6-3486 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   pomník osvobození nám. Odboje 
36434 / 6-5118 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   pomník padlým 1939 - 1943 na nádvoří závodu 

TIBA 
29899 / 6-3491 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   pomník Václava Hanky Šulcovy sady 
53338 / 6-5138 Y Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   sousoší pionýrů   
28912 / 6-3485 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L.   kašna se sochou Záboje   
20130 / 6-3493 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.1 radnice nám. T. G. Masaryka 
14653 / 6-5039 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.2 měšťanský dům nám. T. G. Masaryka 
15523 / 6-4570 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.3 spořitelna nám. T. G. Masaryka 
32892 / 6-5041 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.22 měšťanský dům Havlíčkova 
15891 / 6-5040 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.38 měšťanský dům nám. T. G. Masaryka 
101608 P Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.57 měšťanský dům nám. T. G. Masaryka 
101607 P Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.58 měšťanský dům nám. T. G. Masaryka 
12715 / 6-5662 P Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.63 činžovní dům Revoluční 
101691 P Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.72 městský dům Revoluční 
41845 / 6-3495 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.85 měšťanský dům nám. T. G. Masaryka 
26019 / 6-3496 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.86 měšťanský dům nám. 
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Číslo rejst říku u
z 

Sídelní útvar  Část obce  čp. Památka  Ulice,nám./umíst ění 

19147 / 6-3497 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.87 měšťanský dům Palackého 
27568 / 6-5042 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.88 měšťanský dům Palackého 
24556 / 6-5043 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.89 měšťanský dům Palackého 
15417 / 6-3504 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.99 děkanství Palackého 
30898 / 6-5046 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.105 měšťanský dům Palackého 
14528 / 6-5044 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.108 měšťanský dům Palackého 
26431 / 6-3499 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.132 škola průmyslová textilní nábř. Jiřího Wolkera 
41367 / 6-3500 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.299 měšťanský dům Hankův, s 

omezením: bez pamětní desky 
1. máje 1890 

náměstí Odboje 

14417 / 6-4940 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.304 střední škola - gymnasium nám. Odboje 
29011 / 6-3501 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.400 měšťanský dům   
52827 / 6-3502 Y Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.413 hospoda pivovarská   
14398 / 6-5047 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.457 měšťanský dům Preslova 
16100 / 6-3503 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.478 rodinný dům Přemyslova, 

Rooseweltova 
53857 / 6-3506 Y Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.500 celnice   
27821 / 6-3489 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.509 jiná obytná stavba, z toho jen: 

pamětní deska Otty Gutfreunda 
Tylova 

35803 / 6-3498 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.530 venkovská usedlost - 
předměstská 

  

12939 / 6-3492 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.598 rodinný dům Antonína Pavla 
Wagnera, z toho jen: pamětní 
deska sochaře A. Wagnera 

ul. Ant. Wagnera 

101765 P Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.776 městský dům Jiráskova 
49089 / 6-5991 P Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.1029 vila továrnická Štefánikova 
101385 P Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.1100 měšťanský dům Libušina 
102353 P Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.1136 městský dům Čechova 
37120 / 6-5048 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.1174 měšťanský dům nábř. Dukelských 

bojovníků, Na Špačáku 
101387 P Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.1234 banka Legionářská 
29604 / 6-3505 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.1534 rodinný dům - Sochorova 

kolonie 
  

17266 / 6-5045 S Dvůr Král. n. L. Dvůr Král. n. L. čp.1620 vila Gočárova pro rodinu 
Sochorových 

Spojených národů 

11621 / 6-3563 Y Grunt Choustníkovo 
Hradiště 

čp.127 rodinný dům   

102144 P Horní Brusnice Horní Brusnice   kostel sv. Mikuláše   
25894 / 6-3526 S Horní Brusnice Horní Brusnice   socha sv. Josefa s Ježíškem křižovatka, JZ okraj 

obce 
53316 / 6-3525 Y Horní Brusnice Horní Brusnice čp.38 venkovská usedlost   
27895 / 6-3527 S Horní Brusnice Horní Brusnice čp.90 venkovský dům S okraj obce 
27985 / 6-3528 S Horní Brusnice Horní Brusnice čp.94 venkovská usedlost   
34897 / 6-3529 S Horní Brusnice Horní Brusnice čp.114 venkovská usedlost   
24711 / 6-3530 S Horní Brusnice Horní Brusnice čp.134 venkovský dům   
35571 / 6-3531 S Horní Brusnice Horní Brusnice čp.150 venkovská usedlost   
36023 / 6-3532 S Horní Brusnice Horní Brusnice čp.169 venkovská usedlost   
10682 / 6-4564 S Horní Brusnice Horní Brusnice čp.206 venkovská usedlost, s 

omezením: bez stodoly 
  

23554 / 6-4565 S Horní Brusnice Horní Brusnice čp.248 venkovská usedlost   
102958 P Horní Vlčkovice Hor. Vlčkovice   kostel sv. Josefa   
26185 / 6-3727 S Horní Vlčkovice Hor. Vlčkovice čp.21 kovárna při silnici 
51131 / 6-6243 P Horní Vlčkovice Hor. Vlčkovice čp.52 venkovská usedlost   
30723 / 6-3728 S Horní Vlčkovice Hor. Vlčkovice čp.73 vodní mlýn   
52685 / 6-3552 Y Hřibojedy Hřibojedy čp.15 venkovská usedlost   
34409 / 6-3716 S Huntířov Huntířov   smírčí kříž přemístěn z Komárova, 

za kostelem u cesty 
31853 / 6-5144 S Huntířov Huntířov   pomník obětem 1. a 2. světové 

války 
u kostela 

38890 / 6-3715 S Huntířov Huntířov čp.46 venkovská usedlost náves 
34144 / 6-1915 S Chotěborky Chotěborky   kostel Nanebevzetí P. Marie V strana obce, na 

návrší 
30758 / 6-1917 S Chotěborky Chotěborky   sloup se sochou sv. Jana 

Nepomuckého 
náves 

13833 / 6-1918 S Chotěborky Chotěborky čp.3 venkovská usedlost - rodný 
dům F. X. Duška 

proti kostelu 

40624 / 6-3554 S Choustníkovo 
Hradiště 

Choustníkovo 
Hradiště 

  hrad, zřícenina   

46232 / 6-3555 S Choustníkovo 
Hradiště 

Choustníkovo 
Hradiště 

  kostel sv. Kříže, s farou a 
hřbitovem 
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27988 / 6-3560 S Choustníkovo 
Hradiště 

Choustníkovo 
Hradiště 

  hřbitov nový, z toho jen: pomník 
Pochod smrti 

  

53730 / 6-3559 Y Choustníkovo 
Hradiště 

Choustníkovo 
Hradiště 

  boží muka při cestě do Krkonoš 

26795 / 6-3557 S Choustníkovo 
Hradiště 

Choustníkovo 
Hradiště 

  socha sv. Jana Nepomuckého při faře 

28330 / 6-3558 S Choustníkovo 
Hradiště 

Choustníkovo 
Hradiště 

  socha sv. Jana z Boha při cestě do Kocbeří 

37742 / 6-3561 S Choustníkovo 
Hradiště 

Choustníkovo 
Hradiště 

  socha - busta hraběte Šporka parčík před hotelem 

19093 / 6-4805 S Kašov Kašov   krucifix náves 
52563 / 6-3581 Y Kašov Kašov   krucifix náves 
37177 / 6-3570 S Kocbeře Kocbeře   kaplička při cestě k "Beranu" 
47124 / 6-5160 S Kocbeře Kocbeře   hrob rudoarmějce ? 
36244 / 6-5114 S Kocbeře Kocbeře   pomník obětem fašizmu   
46485 / 6-3572 S Kocbeře Kocbeře   hraniční kámen   
22869 / 6-4943 S Kocbeře Kocbeře   hraniční kámen šporkovský - 34 

kusů 
na hranicích k. ú. Koc-
beře a Choust. Hradiště 

14563 / 6-4576 S Kocbeře Kocbeře   hraniční kříž - mezní kříž při čp. 116 
16843 / 6-3573 S Kocbeře Kocbeře čp.115 venkovská usedlost   
  0 Kocbeře Kocbeře čp.? textilní továrna Tiba   
41649 / 6-3714 S Kocléřov Kocléřov   kostel sv. Václava   
12994 / 6-5726 P Kohoutov Kohoutov   kostel Nanebevzetí P. Marie   
12214 / 6-6010 P Kohoutov Kohoutov   kaplička   
101107 P Kohoutov Kohoutov   sloup se sochou sv. Jana 

Nepomuckého 
  

35669 / 6-3574 S Kohoutov Kohoutov čp.48 venkovská usedlost pův. čp. 76 
12995 / 6-5795 P Kohoutov Kohoutov čp.72 fara   
12993 / 6-5699 P Kohoutov Kohoutov čp.74 základní škola   
52991 / 6-3718 Y Komárov Komárov   krucifix při čp. 1 
53762 / 6-3717 Y Komárov Komárov   hraniční kříž - mezní kříž při čp. 7 
28915 / 6-3608 S Kuks Kuks   zámek - terasa se schodištěm, 

zámek zbořen, část stojící a 
archeologické stopy 

  

19798 / 6-3580 S Kuks Kuks čp. špitál   
35194 / 6-3582 S Kuks Kuks   boží muka při silnici k Jaroměři 
36551 / 6-3583 S Kuks Kuks   socha sv. Františka 

Serafinského 
v lese nad Labem 

15859 / 6-3588 S Kuks Kuks   socha Diany Betlém 
47736 / 6-3587 S Kuks Kuks   socha Junony   
47740 / 6-4355 S Kuks Kuks   kašna na rozcestí proti čp. 17 
30839 / 6-4347 S Kuks Kuks   inundační most se sochou 

Krista Salvátora 
  

32441 / 6-3591 S Kuks Kuks čp.3 lázeňský dům   
35804 / 6-3591 S Kuks Kuks čp.4 lázeňský dům   
34753 / 6-3592 S Kuks Kuks čp.5 venkovský dům   
25470 / 6-4348 S Kuks Kuks čp.8 venkovský dům u křižovatky ulic na 

příjezdu od Choust. 
Hradiště 

41753 / 6-5339 S Kuks Kuks čp.9 venkovský dům   
46869 / 6-3593 S Kuks Kuks čp.10 venkovský dům   
32853 / 6-3594 S Kuks Kuks čp.15 venkovský dům   
29103 / 6-3595 S Kuks Kuks čp.16 venkovský dům   
16975 / 6-4349 S Kuks Kuks čp.17 venkovský dům   
41080 / 6-3596 S Kuks Kuks čp.19 venkovský dům   
23798 / 6-3597 S Kuks Kuks čp.20 venkovský dům   
30912 / 6-3598 S Kuks Kuks čp.21 venkovský dům   
19091 / 6-4343 S Kuks Kuks čp.24 venkovský dům   
32831 / 6-4350 S Kuks Kuks čp.25 venkovský dům   
15508 / 6-3590 S Kuks Kuks čp.26 hospoda U slunce   
45458 / 6-3599 S Kuks Kuks čp.27 venkovský dům   
18757 / 6-4351 S Kuks Kuks čp.41 venkovský dům   
15499 / 6-3600 S Kuks Kuks čp.42 venkovský dům   
26478 / 6-3601 S Kuks Kuks čp.44 venkovský dům   
24090 / 6-3602 S Kuks Kuks čp.49 venkovský dům   
46110 / 6-4344 S Kuks Kuks čp.50 venkovský dům   
44763 / 6-3603 S Kuks Kuks čp.52 venkovský dům   
35639 / 6-4345 S Kuks Kuks čp.53 venkovský dům   
26723 / 6-4352 S Kuks Kuks čp.54 venkovský dům   
18148 / 6-3604 S Kuks Kuks čp.56 venkovský dům   
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26802 / 6-3605 S Kuks Kuks čp.57 lázeňský dům   
32808 / 6-3606 S Kuks Kuks čp.58 lázeňský dům   
17148 / 6-3607 S Kuks Kuks čp.59 venkovský dům   
18886 / 6-4346 S Kuks Kuks čp.60 venkovský dům   
33484 / 6-4353 Y Kuks Kuks čp.61 venkovský dům   
32373 / 6-3611 S Lanžov Lanžov   kostel sv. Bartoloměje střed obce 
12079 / 6-5576 P Lanžov Lanžov   kaple hřbitovní s branou JV od hřbitova, u lesa, 

nad kostelem sv. 
Bartoloměje 

44764 / 6-5055 S Lanžov Lanžov   boží muka   
46770 / 6-3612 S Lanžov Lanžov   socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem 
12592 / 6-5692 P Lanžov Lanžov čp.1 fara u kostela sv. 

Bartoloměje 
101021 P Lanžov Lanžov čp.21 venkovský dům   
39727 / 6-5090 S Libotov Libotov   kaple P. Marie Sedmibolestné Libotov 
15795 / 6-5163 S Lipnice Lipnice   hrob rudoarmějce hřbitov 
100862 P Litíč Litíč   kostel Nejsvětější Trojice   
  0 Litíč Litíč   hřbitov, z toho jen: portrétní 

miniatury 
  

36057 / 6-1789 S Litíč Litíč čp.47 venkovský dům 2004: neexistuje 
32008 / 6-3627 S Mostek Mostek čp.48 venkovský dům při průjezdní 

komunikaci 
36273 / 6-3610 S Stanovice Stanovice   socha Narození Páně Betlém 
45950 / 6-3610 S Stanovice Stanovice   socha Studně Jakobova Betlém 
16609 / 6-3610 S Stanovice Stanovice   socha sv. Garina poustevníka Betlém 
18396 / 6-3610 S Stanovice Stanovice   socha sv. Jana Křtitele Betlém 
15088 / 6-3610 S Stanovice Stanovice   socha sv. Maří Magdalény Betlém 
18908 / 6-3610 S Stanovice Stanovice   socha sv. Onufria Betlém 
38230 / 6-3610 S Stanovice Stanovice   socha Zjevení sv. Huberta Betlém 
39309 / 6-3610 S Stanovice Stanovice   sousoší Klanění Pastýřů a 

Příchodu Tří králů 
Betlém 

13841 / 6-3609 S Stanovice Stanovice   sousoší Nejsvětější Trojice Betlém 
51579 / 6-6265 P Stanovice Stanovice čp.1 venkovská usedlost   
50496 / 6-6044 P Stanovice Stanovice čp.14 vodní mlýn s vodní elektrárnou   
45214 / 6-5153 S Třebihošť Třebihošť   hřbitov, z toho jen: hrob 

Rudoarmějce 
  

30546 / 6-5137 S Třebihošť Třebihošť   pomník obětem I. a II. světové 
války 

  

36626 / 6-5115 S Třebihošť Třebihošť   pomník obětem I. světové války   
32746 / 6-3469 S Velehrádek Velehrádek   boží muka křižovatka na Bílé 

Poličany 
21653 / 6-3472 S Velehrádek Velehrádek čp.5 vodní mlýn Havlův   
23254 / 6-3710 S Velký Vřešťov Velký Vřešťov   hrad, zřícenina   
28899 / 6-3709 S Velký Vřešťov Velký Vřešťov   kostel Všech svatých   
45991 / 6-5158 S Velký Vřešťov Velký Vřešťov   hrob rudoarmějce ? 
16428 / 6-3711 S Velký Vřešťov Velký Vřešťov   pranýř   
41670 / 6-5147 S Velký Vřešťov Velký Vřešťov   pomník obětem I. světové války   
36054 / 6-3712 S Velký Vřešťov Velký Vřešťov čp.35 měšťanský dům   
11145 / 6-5909 P Verdek Verdek   lávka - dřevěný most JV část obce 
31533 / 6-5059 S Verdek Verdek   lávka - dřevěný most SZ část obce 
27425 / 6-3713 S Verdek Verdek čp.26 venkovská usedlost   
101216 P Vyhnánov Kohoutov   kaple sv. Anny   
101217 P Vyhnánov Kohoutov   krucifix   
31946 / 6-3576 S Vyhnánov Kohoutov   hraniční kříž - mezní kříž okraj lesa 
11618 / 6-3575 S Vyhnánov Kohoutov čp.23 venkovská usedlost, s 

omezením: bez stodoly 
  

14522 / 6-3468 S Zábřezí Zábřezí   smírčí kříž okraj lesa u odbočky do 
Řečice 

36136 / 6-3626 S Zadní Mostek Zadní Mostek čp.4 venkovský dům při průjezdní 
komunikaci 

101108 P Zboží Zboží   sloup se sochou - s kamenným 
křížem 

  

53641 / 6-3743 Y Zboží Zboží čp.8 měšťanský dům   
17862 / 6-3694 S Zvičina Třebihošť   kostel sv. Jana Nepomuckého   
27822 / 6-4572 S Žirecká 

Podstráň 
Žirecká 
Podstráň 

čp.39 venkovská usedlost S od žel. trati, směr 
Dvůr Králové nad 
Labem 

19434 / 6-3758 S Žireč Žireč   kaple Nejsvětější Trojice při silnici do Stanovic 
41174 / 6-3757 S Žireč Žireč   kaple sv. Jana Nepomuckého při silnici na Dvůr 

Král.n.L. 
17490 / 6-3759 R Žireč Žireč   kaple sv. Odilona Starý Žireč 
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27212 / 6-3762 S Žireč Žireč   socha sv. Františka 
Xaverského 

Na mlýnském kopci 

36777 / 6-3763 S Žireč Žireč   sousoší sv. Floriána při cestě do Stanovic 
45124 / 6-3760 S Žireč Žireč   sloup se sochou P. Marie náves 
30757 / 6-3755 S Žireč Žireč čp.1 zámek - bývalá jezuitská 

rezidence 
S část obce 

 

Národní kulturní památky: 

− Kuks, areál hospitalu (č. rejstř. 213, od r. 1995) 

− Stanovice, Betlém v Novém lese u Kuksu (č. rejstř. 270, od r. 2001) 

Městské památkové zóny: 

− Dvůr Králové nad Labem (č. rejstř. 2025, od r. 1990) 

Vesnické památkové zóny: 

- Chotěborky (č. rejstř. 2442, od r. 2004)  

 

 
Další hodnoty území – pietní místa   
 
Pomníky a pamětní desky jsou dokumentovány samostatným seznamem, kromě vlastního průzkumu 
území vycházejí z projektu vojenských pietních míst, prezentovaných Spolkem pro vojenská pietní místa, 
Jednotou čs. obce legionářské a jejich příznivci na webu „Váleční veteráni Kolínska“. Tyto jevy nejsou 
samostatně sledovány ÚAP, ve výkresu hodnot jsou obsaženy souhrnně s ostatními drobnými objekty 
(křížky, božími mukami, kapličkami, smírčími kříži, …). 
 
Smírčí kříže v území jsou obdobně dokumentovány (Bílé Poličany, Doubravice, Dvůr Králové n. L., Horní 
Dehtov, Huntířov, Lanžov, Sedlec, Třebihošť, Zábřezí). 
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B.3 LIMITY ÚZEMÍ 

B.3.1 Limity vyplývající z právních p ředpis ů a správních rozhodnutí 

V úrovni zpracovaných územně analytických podkladů ORP Dvůr Králové n. L.  jsou významné limity 

využití území dané právními předpisy, správními rozhodnutími, popř. limity poskytnuté majitelem či 

správcem údaje o území. Jedná se o limity, které mohou ovlivnit využití území v následných územně 

plánovacích podkladech a dokumentacích, tedy navrhovaný vývoj řešeného území. Graficky 

vyjádřitelné limity jsou shrnuty do výkresu limitů využití území. 

 

 

 

Seznam sledovaných jevů a limitů řešených v ÚAP v daném ORP (graficky vyznačeno ve výkr. č. 2 výkres limitů využití území) 

číslo sledovaný jev vyjádření limitu, ochranná pásma druh limitu 

1. zastavěné území limitem ze zákona územní podmínky 
pro výstavbu 2. plochy výroby  

3. plochy občanského vybavení limitem ze správních rozhodnutí 

4. plochy k obnově nebo opětovnému využití 
znehodnoceného území 

 

5. památková rezervace včetně ochranného 
pásma 

 ochrana památek 

6. památková zóna včetně ochranného pásma limitem ze zákona 

7. krajinná památková zóna  

8. nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, 
včetně ochranného pásma  

limitem ze zákona 

9. nemovitá národní kulturní památka, popřípadě 
soubor, včetně ochranného pásma  

limitem ze zákona 

10. památka UNESCO, včetně ochranného pásma   

11. urbanistické hodnoty   

12. region lidové architektury   

13. historicky významná stavba, soubor   

14. architektonicky cenná stavba, soubor   

15. významná stavební dominanta   

16. území s archeologickými nálezy   

17. oblast krajinného rázu a její charakteristika   

18. místo krajinného rázu a jeho charakteristika   

19. místo významné události   

20. významný vyhlídkový bod   

21. územní systém ekologické stability ÚSES je limitem s ochrannými podmínkami 
užívání dle zákona 

ochrana přírody a 
krajiny 

22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud 
není vyjádřen jinou položkou 

VKP je limitem s ochrannými podmínkami dle 
zákona 

23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud 
není vyjádřen jinou položkou 

lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy 
(ve výkresu limitů nejsou zakresleny) 

24. přechodně chráněná plocha nebyly zjištěny 

25. národní park včetně zón a ochranného pásma  

26. chráněná krajinná oblast včetně zón celé území je limitem s vymezenými zákazy 
dle zákona 

27. národní přírodní rezervace včetně ochranného 
pásma  

celé území je limitem s vymezenými zákazy 
dle zákona 
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číslo sledovaný jev vyjádření limitu, ochranná pásma druh limitu 

28. přírodní rezervace včetně ochranného pásma celé území je limitem s vymezenými zákazy 
dle zákona 

29. národní přírodní památka včetně ochranného 
pásma 

 

30. přírodní park PP je limitem s ochrannými podmínkami 
užívání dle zákona 

31. přírodní památka včetně ochranného pásma PP je limitem s ochrannými podmínkami 
užívání dle zákona 

32. památný strom včetně ochranného pásma je limitem dle správního rozhodnutí; památné 
stromy a jejich ochranná pásma vyhlašuje 
pověřený obecní úřad, případně správa 
národního parku či CHKO rozhodnutím 

33. biosférická rezervace UNESCO, geopark 
UNESCO 

limitem dle podkladů poskytovatele údaje o 
území 

34. NATURA 2000 – evropsky významná lokalita  

35. NATURA 2000 – ptačí oblast 

36. lokality výskytu zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů s národním významem 

37. lesy ochranné limitem ze zákona 

38. lesy zvláštního určení limitem ze zákona 

39. lesy hospodářské limitem ze zákona 

40. vzdálenost 50 m od okraje lesa OP vymezeno zákonným předpisem - dle 
zákona č. 289/1995 Sb. je nutno respektovat 
území v návaznosti na pozemky určené 
k plnění funkcí lesa – do 50 m musí být 
v podrobnější dokumentaci projednány se 
státní správou lesů, zástavba musí být 
obrácena k lesnímu porostu nezastavěnou 
částí pozemku 

41. bonitovaná půdně ekologická jednotka zemědělská půda I. a II. třídy ochrany  

42. hranice biochor   

43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní 
úrodnosti 

např. meliorace úseků vodních toků a plošná 
trubní drenáž 

 

44. vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně 
ochranného pásma 

U povrchových zdrojů: 
– vodárenských nádrží a u dalších nádrží 
určených výhradně pro zásobování pitnou 
vodou tvoří OP I. stupně minimálně plocha 
hladiny nádrže při maximální hladině vzdutí; 
– ostatních nádrží s vodárenskými účely tvoří 
OP I. stupně hladina nádrže s minimální 
vzdáleností 100 m od odběrného zařízení; 
– vodních toků s jezovým vzdutím tvoří OP I. 
stupně obdélník o délce minimálně 200 m nad 
odběrem a 100 m pod odběrem a šířce jedné 
poloviny šířky vodního toku; 
– vodních toků bez jezového vzdutí tvoří OP I. 
stupně obdélník o délce minimálně 200 m nad 
odběrem a 50 m pod odběrem a šířce 15 m, 
ve vodním toku zahrnuje minimálně jednu 
třetinu šířky vodního toku v místě odběru. 
U zdrojů podzemních vod: 
– ochranné pásmo I. stupně tvoří plochu o 
minimální vzdálenosti hranice 10 m od 
odběrného místa;.vodoprávní úřad může 
v odůvodněných případech stanovit OP I. 
stupně v rozsahu menším, než je uvedeno 
výše; 
– ochranné pásmo II. stupně se stanoví vně 
OP I. stupně a může být tvořeno jedním 
souvislým nebo více od sebe oddělenými 
územími v rámci hydrologického povodí nebo 
hydrogeologického rajonu; toto OP, je-li to 
účelné, může vodoprávní úřad stanovit 
postupně po jednotlivých územích. 

ochrana 
podzemních a 
povrchových vod 

45. chráněná oblast přirozené akumulace vod  
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číslo sledovaný jev vyjádření limitu, ochranná pásma druh limitu 

46. zranitelná oblast Na přibližně 75 % území OPR Dvůr Králové 
nad Labem je vymezena zranitelná oblast dle 
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 

47. vodní útvar povrchových, podzemních vod OP vodních toků, které nejsou dopravní 
cestou, nejvýše v šířce do 8 m od břehové 
čáry. 
OP drobných vodních toků lze užívat pozemků 
sousedících s korytem vodního toku nejvýše 
v šířce do 6 m od břehové čáry. 

48. vodní nádrž  

49. povodí vodního toku, rozvodnice    

50. záplavové území limit ze správních rozhodnutí  

51. aktivní zóna záplavového území   

52. území určené k rozlivům povodní   

53. území zvláštní povodně pod vodním dílem   

54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany   

55. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální 
vody včetně ochranných pásem 

Do řešeného území tyto jevy nezasahují  

56. lázeňské místo, vnitřní a vnější území 
lázeňského místa 

  

57. dobývací prostor limitem dle správního rozhodnutí ochrana přírody a 
krajiny 58. chráněné ložiskové území limitem dle správního rozhodnutí 

59. chráněné území pro zvláštní zásahy do 
zemské kůry 

 

60. ložisko nerostných surovin limitem dle správního rozhodnutí 

61. poddolované území limitem dle správního rozhodnutí 

62. sesuvné území a území jiných geologických 
rizik 

limitem dle správního rozhodnutí 

63. staré důlní dílo limitem dle správního rozhodnutí  

64. staré zátěže území a kontaminované plochy –  

65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší   

66. odval, výsypka, odkaliště, halda –  

67. technologický objekt zásobování vodou včetně 
ochranného pásma 

Vodojemy a jejich pozemky se chrání 
oplocením, které je přizpůsobeno místním 
podmínkám. U zemních vodojemů to je 
obvykle 1,0 až 2,0 m od paty svahu násypu, 
ale i více, pokud se při obsluze využívají 
nákladní vozidla. Úpravny vody a čerpací 
stanice mají ochranná pásma specifikována 
v příslušných technických normách. Obecně 
lze konstatovat, že se jedná o oplocené 
areály. S ohledem na situování v blízkosti 
obytné zóny je nutné eliminovat hladinu hluku. 

 

68. vodovodní síť včetně ochranného pásma Ochranná pásma u vodovodních řadů jsou 
vymezena vodorovnou vzdáleností od 
vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu: 
a) do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m; 
b) nad průměr 500 mm jsou 2,5 m; 
c) o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 
1,0 m. 

69. technologický objekt odvádění a čištění odp. 
vod včetně ochranného pásma 

OP čistíren odpadních vod mají vymezena 
ochranná pásma stavebním úřadem 
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číslo sledovaný jev vyjádření limitu, ochranná pásma druh limitu 

70. síť kanalizačních stok včetně ochranného 
pásma 

OP kanalizační stoky jsou vymezena 
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí na každou stranu: 
a) do průměru 500 mm včetně jsou 1,5 m; 
b) nad průměr 500 mm jsou 2,5 m; 
c) o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 
uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 
upraveným povrchem, se vzdálenosti podle 
písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 
1,0 m. 

71. výrobna elektřiny včetně ochranného pásma individuálně ve stavebním povolení 

72. elektrická stanice včetně ochranného pásma Elektrické stanice: 
od zdi nebo oplocení – 20 m; 30 m; 
stožárové transformovny VN – 7 m; 10 m 

73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační 
soustavy včetně ochranného pásma 

Zařízení OP m od 
krajních 
vodičů 

nadzemní vedení: § 19 § 45 

a) u napětí nad 1 kV do 
35 kV včetně  

7 m 10 m 

b) u napětí nad 35 kV do 
110 kV včetně  

12 m 15 m 

c) u napětí nad 110 kV 
do 220 kV včetně  

15 m 20 m 

d) u napětí nad 220 kV 
do 400 kV včetně  

20 m 25 m 

e) u napětí nad 400 kV  30 m 35 m 

podzemní (kabelové) vedení:  

do 110 kV vč. a vedení 
řídicí, měřicí a 
zabezpečovací techniky 

1 m od 
povrchu 
vedení po 
obou stranách 
krajních 
kabelů 

nad 110 kV 3 m od 
povrchu 
vedení po 
obou stranách 
krajních 
kabelů 

 

74. technologický objekt zásobování plynem 
včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

OP: u technologických objektů činí ochranné 
pásmo 4 m na všechny strany od půdorysu. 
BP: 
– regulační stanice vysokotlaké: 10 m; 
– regulační stanice velmi vysokotlaké: 20 m; 
– kompresorové st. (od technologie): 200 m 
– plnírny plynů (od technologie): 100 m; 
– zkapalňovací stanice plynů: 100 m; 
– odpařovací st. zkapalněných plynů: 100 m; 
– plynojemy do 100 m3: 30 m; 
– plynojemy nad 100 m3: 50 m; 
– podzemní zásobníky: 250 m 
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číslo sledovaný jev vyjádření limitu, ochranná pásma druh limitu 

75. vedení plynovodu včetně ochranného a 
bezpečnostního pásma 

OP dle zákona č. 458/2000 Sb., §68: 
a) U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a 
plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn 
v zastavěném území obce, činí ochranné 
pásmo 1 m na obě strany od půdorysu. 
b) U ostatních plynovodů a plynovodních 
přípojek činí ochranné pásmo 4 m na obě 
strany od půdorysu. 
Bezpečnostním pásmem se rozumí prostor 
vymezený vodorovnou vzdáleností od 
půdorysu plynového zařízení měřeno kolmo 
na jeho obrys, která činí pro: 
Vysokotlaké plynovody (VTL): 
– VTL do DN 100: 15 m; 
– VTL do DN 250: 20 m; 
– VTL nad DN 250: 40 m. 
Velmi vysokotlaké plynovody (VVTL): 
– VVTL do DN 300: 100 m; 
– VVTL do DN 500: 150 m; 
– VVTL nad DN 500: 200 m. 

76. technologický objekt zásobování jinými 
produkty včetně ochr. pásma 

– 

77. ropovod včetně ochranného pásma 

78. produktovod včetně ochranného pásma 

79. technologický objekt zásobování teplem 
včetně ochranného pásma 

U výměníkových stanic určených ke změně 
parametrů teplonosného média 
v samostatných budovách je OP vymezeno 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto 
stanic. 

80. teplovod včetně ochranného pásma Šířka OP je vymezena svislými rovinami 
vedenými po obou stranách zařízení na 
výrobu či rozvod tepla ve vodorovné 
vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, 
která činí 2,5 m. 

81. elektronické komunikační zařízení včetně 
ochranného pásma 

OP radiokomunikačních objektů, významných 
TV a rozhlasových vysílačů: poloměr kruhu r = 
500-1000 m; 
OP televizních převaděčů: poloměr r = 30 m; 
horizontální OP rádiového směrového spoje, 
např. páteřní radioreléové trasy: šíře pásu 10-
150 m 

82. komunikační vedení včetně ochranného 
pásma 

OP podzemního komunikačního vedení činí 
1,5 m po obou stranách krajního vedení 

83. jaderné zařízení  

84. objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A 
nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami 

 

85. skládka včetně ochranného pásma limit ze správních rozhodnutí  

86. spalovna včetně ochranného pásma    

87. zařízení na odstraňování nebezpečného 
odpadu včetně ochranného pásma 

  

88. dálnice včetně ochranného pásma   

89. rychlostní silnice včetně ochranného pásma 100 m od osy přilehlého jízdního pásu pozemní 
komunikace 90. silnice I.třídy včetně ochranného pásma 50 m od osy vozovky 

91. silnice II.třídy včetně ochranného pásma 15 m od osy vozovky 

92. silnice III.třídy včetně ochranného pásma 15 m od osy vozovky 

93. místní a účelové komunikace   

94. železniční dráha celostátní včetně ochranného 
pásma1  

60 m od osy krajní koleje dráhy 

95. železniční dráha regionální včetně ochranného 
pásma 

 

96. koridor vysokorychlostní železniční trati  

97. vlečka včetně ochranného pásma 30 m od osy krajní koleje 
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číslo sledovaný jev vyjádření limitu, ochranná pásma druh limitu 

98. lanová dráha včetně ochranného pásma  

99. speciální dráha včetně ochranného pásma 
(lyžařský vlek) 

 

100. tramvajová dráha včetně ochranného pásma  

101. trolejbusová dráha včetně ochranného pásma  

102. letiště včetně ochranných pásem (letiště Dvůr 
Králové n. L) 

OP vzletové a přistávací dráhy; 
OP vzletový a přistávací prostor; 
OP hluku; 
OP zákazu staveb; 
OP výškového omezení staveb; 
OP pro vzdušná vedení VN a VVN; 
OP ornitologické; 
OP vnitřní vodorovné plochy; 
OP vnější vodorovné plochy; 
OP kuželové plochy; 
OP přechodové plochy; 
OP světelných zařízení; 
OP zájmového území 

letecká doprava 

103. letecká stavba včetně ochranných pásem – 

104. vodní cesta   

105. hraniční přechod   

106. cyklostezka, cyklotrasa, hipo a turistická 
stezka 

  

107. objekt důležitý pro obranu státu včetně 
ochranného pásma 

–  

108. vojenský újezd   

109. vymezené zóny havarijního plánování   

110. objekt civilní ochrany stálé úkryty  

111. objekt požární ochrany stanice hasičského záchranného sboru  

112. objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České 
republiky 

–  

113. ochranné pásmo hřbitova, krematoria limit ze správních rozhodnutí  

114. jiná ochranná pásma   

115. ostatní veřejná infrastruktura   

116. počet dokončených bytů k 31. 12. každého 
roku 

  

117. zastavitelná plocha (dle schválené ÚPD)   

118. jiné záměry   

119. další dostupné informace (např. průměrná 
cena stavebního pozemku, průměrná cena 
zemědělské půdy apod.) 

  

 

 

B.3.1.1 Využití území 

Limitem je způsob využití území vyplývající ze schválené (resp. vydané) územně plánovací 

dokumentace. Využití území dle ÚPD není v grafické části ÚAP zakresleno. 

 

B.3.1.8 Ochrana staveb 

− Vyhlášená ochranná pásma staveb, jejich souborů a zařízení (hygienická, bezpečnostní aj.) – 

ochranná pásma veřejných pohřebišť a krematorií. 
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B.3.2 Limity vyplývající ze SWOT analýzy 

B.3.2.1 Limity ekonomického pilí ře 

− Dominance zaměstnanosti v textilním průmyslu. 

− Místní pracovní zdroje jsou znevýhodněny nižším podílem vysokoškoláků. 

− Staré výrobní areály ve městě, rozptýlené provozy s horší dopravní obsluhou, plochy brownfieldů 

a ekologické zátěže v rámci obvodu ORP. 

 

B.3.2.2 Limity sociálního pilí ře 

− Město Dvůr Králové nad Labem a jeho zázemí v obvodu ORP je ohroženo růstem 

nezaměstnanosti. 

− Soudržnost komunit může ohrožovat zejména dlouhodobá nezaměstnanost, nezaměstnanost 

mladých, málo kvalifikovaných a dalších znevýhodněných skupin. 

− V případě dlouhodobé ekonomické recese zesílí úbytky počtu obyvatel a bude se zhoršovat 

sociální skladba například vystěhováním vzdělanější části populace. 

− Stárnutí populace ve městě i jeho zázemí, výrazně vzroste podíl seniorů v místních komunitách. 

Zvýší se nároky na péči o seniory v užším i širším slova smyslu. 

− Existence znevýhodněných lokalit v obvodu ORP (staré dělnické kolonie ve vazbě na brownfield 

areály, odlehlejší a málo atraktivní sídla), které jsou ve zvýšené míře ohroženy „bludným kruhem“ 

sociálního vyloučení. 

 

B.3.2.3 Limity environmentálního pilí ře 

− Plocha katastrálních území s vysokým podílem nadprůměrně kvalitní zemědělské půdy 

představuje více než 40 % výměry ORP. V případě rozsáhlejších změn využití území by došlo ke 

střetu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu. 

− Mezi přírodní limity v území ORP Dvůr Králové zařazujeme veškerá chráněná území – přírodní 

památky, přírodní rezervace, ÚSES, památné stromy a registrované VKP. 

− Z hlediska hluku mezi hlavní limity patří ochranné pásmo letiště Dvůr Králové nad Labem. 

V budoucnu zřejmě přibudou výše uvedené tiché oblasti. Za limitující lze rozhodně považovat i 

existenci frekventovaných komunikací (I/37, II/299 a II/300) a do blízké budoucnosti uvažované 

silnice R11. 

− Znečištění ovzduší nevytváří v území taková omezení, která by limitovala jeho rozvoj. Za slabou 

stránku však lze považovat části území, ve kterých je signalizována naměřenými hodnotami 

zhoršená kvalita ovzduší. 
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− Plošně významné jsou limity vyplývající zejména z ochranných pásem vodních zdrojů, ochranného 

pásma monitorovacího vrtu ČHMÚ a vymezená zranitelná oblast dle NV č. 103/2003 Sb. a 

CHOPAV. 

− Dobývací prostory, chráněná ložisková území. 

− Území ORP je v rámci ČR oblastí se zvýšeným rizikem výskytu sesuvů. S touto skutečností je 

nutno počítat především při navrhování liniových staveb v rizikových oblastech. Dle údajů 

Geofondu ČR je zde registrováno 7 aktivních sesuv ů, 1 stabilizovaný starý sesuv a 24 

potenciálních sesuvných území. Výskyt evidovaných sesuvů je koncentrován do západní 

poloviny zájmového území. Evidované sesuvy se nacházejí v těchto lokalitách: Březina, Debrné, 

Dolní Olešnice, Dv ůr Králové nad Labem, Horní Debrné, Je řičky, Kuks, Lanžov, Nemojov, 

Přední Mostek, Sedlec, Souvra ť, Vlčkovice, Zvi čina.  

− Z hlediska případných změn využití území představuje limit prostor vymezený vzdáleností 50 m od 

kraje lesa. 

− Z hlediska nebezpečných meteorologických podmínek je území zranitelné zejména v zimním a 

jarním období při rychlém tání sněhové pokrývky nejen z území v oblasti působnosti ORP, ale také 

z povodí horního úseku Labe z Krkonoš a jejich podhůří. Zvlášť nebezpečné je v tomto období 

spojení všech příčinných vlivů pro povodňové průtoky, a to vysoké teploty vzduchu, dešťových 

srážek a případně i teplého proudění vzduchu. 

− Cílová druhová skladba představuje ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení 

dřevin v mýtném věku porostu, které odpovídá přírodním podmínkám hospodářského souboru 

jako jednotky diferenciace hospodaření v lesích. Optimalizaci zastoupení dřevin podmiňuje 

zvýšení podílu listnáčů v lesích z 12,4 % na 38,9 %, což je podmíněno snížením podílu jehličnanů 

z 87,58 % na 61,1 %. 
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B.4 REKAPITULACE A VYHODNOCENÍ ZÁM ĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 

B.4.1 Rekapitulace zám ěrů na změny v území  

Záměry, které by mohly mít vliv na životní prost ředí, byly vyhledávány na Informačním systému 

SEA, EIA a ve VÚC Trutnovsko – náchodsko (viz samostatná následující kapitola). Z posuzovaných 

ÚPD obcí (SEA) to jsou:  

- územní plán Bílá Třemešná (stanovisko k návrhu zadání 25. 8. 2008) – posuzuje se 

- územní plán Borovnice (stanovisko k návrhu 25. 8. 2008) – neposuzuje se 

- změna č. 1 ÚPO Borovnice (stanovisko k návrhu 19. 5. 2008) – neposuzuje se 

- územní plán Choustníkovo Hradiště (stanovisko k návrhu 19. 5. 2008) – neposuzuje se 

- změna č. 1 územního plánu Třebihošť (stanovisko k návrhu 8. 1. 2008) – neposuzuje se 

- územní plán Doubravice (stanovisko k návrhu 7. 1. 2008) – neposuzuje se 

Ze záměrů podléhajících zjišťovacímu řízení EIA to jsou: 

- stáj pro chov prasnic Borovnice (2. 12. 2002) – nepodléhá dalšímu posuzování 

- výrobní závod Juta a. s. (2002) – nepodléhá dalšímu posuzování, již realizováno 

- čerpací stanice pohonných hmot Velký Vřešťov (2005) – nepodléhá dalšímu posuzování, již realizováno 

- obchodní centrum Tesco Dvůr Králové (2005) – nepodléhá dalšímu posuzování, již realizováno 

- obchodní dům Kaufland Dvůr Králové (2006) – nepodléhá dalšímu posuzování 

- čistírna odpadních vod Dvůr Králové (2008) – souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 

- Vybudování infrastruktury pro spolehlivé, dostupné a environmentálně příznivé zásobování 

energií pro město Dvůr Králové nad Labem (modernizace soustavy CZT) (2006) – bude 

posuzováno 

- Sběrna, výkupna kovových odpadů a zařízení pro zpracování autovraků, obsahující nebezpečné součásti, firmy 
LUKAS TRADE, s.r.o. ve Slovanech, Dvůr Králové (2007) - nepodléhá dalšímu posuzování 

- Výstavba chovné stanice koní – Horní Brusnice (2007) - nepodléhá dalšímu posuzování 

- Zimoviště pro masný skot Třebihošť (1. 12. 2008) - oznámení 
 

 

Záměry vyplývající z územn ě plánovacích dokumentací a podklad ů:  

Jedná se o vymezení záměrů v území jevu č. 117 ÚAP pouze na základě platných (vydaných) 

územních plánů obcí a platného ÚP VÚC.  Členění ploch podle jednotlivých funkčních využití v grafice 

odpovídá  metodické příručce kraje: 

A – plochy zemědělské 
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 
N – plochy přírodní (naturální) 
O – plochy občanského vybavení 
P – plochy veřejného prostranství 
R – plochy rekreace 

S – plochy smíšené obytné 
T – plochy technické infrastruktury 
V – plochy výroby a skladování 
W – plochy vodní a vodohospodářské 
X – plochy specifické 
Z – plochy systému sídelní zeleně 

Posouzením těchto záměrů došli zpracovatelé k následujícím závěrům: 

- rozvojové záměry jsou v ÚPD zaměřeny v převážné míře na nové plochy pro bydlení, jež ne 

vždy vyjadřují skutečnou potřebu sídel po nových plochách (nepřiměřený rozvoj v malých 

sídlech) 
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- část ploch leží na třídách ochrany I. a II. dle BPEJ (tyto půdy by měly být využívány 

k zástavbě jen výjimečně, přesto byly zábory v ÚPD schváleny) 

- při uvažovaném rozvoji obcí není někdy zohledněna původní urbanistická struktura (návrhové 

plochy nevyjadřují sevřené nebo rozvolněné uspořádání, často reagují jen na vlastnické 

vztahy) 

- zemědělské výrobní plochy jsou často navrženy k rozšíření, v některých případech bez 

předchozího účelného využití stávajících areálů 

- obecně by rozvojové záměry pro ekonomické aktivity měly v první řadě využívat plochy 

brownfieldů (nevyužité či devastované areály a objekty), rozvoj na zelené louce by měl být 

umožněn až po vyčerpání jiných vhodných ploch 

 

.  

B.4.2 Rekapitulace zám ěrů vyplývajících z ÚP VÚC Trutnovsko - náchodsko 
směřujících do řešeného území 

doprava: 

- rychlostní silnice R11 (se všemi objekty a souvisejícími stavbami vč. mimoúrovňových 

křižovatek a napojením na stávjící silniční síť) 

- přeložky silnic II/299 a II/300 ve Dvoře Králové nad Labem 

 

technická infrastruktura: 

- uvedené energetické stavby (transformovna Lipnice u Dvora Králové vč. přípojky, VTL 

plynovod pro připojení RS Stanovice a RS Doubravice) již byly realizovány. 

 

V této souvislosti zpracovatelé upozorňují na dosud nezahájené koncepční řešení dopravy ve Dvoře 

Králové n. L. (stabilizované platným územním plánem (2001), potvrzeným v ÚP VÚC. Vzhledem ke 

stoupajícím dopravním zátěžím v okolí města (např. i vlivem větší atraktivity po výstavbě několika 

nových nadmístních obchodních zařízení) a s přibližující se realizací R11 by dlouhodobé odkládání  

zásadních dopravních staveb ve městě mohlo vyvolat větší komplikace. 
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C .  ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ  
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C.1 VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SLEDOVANÝCH TÉMATIC KÝCH 
OBLASTÍ  

C.1.1 Sociodemografické podmínky 

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Vývoj počtu obyvatel v celém obvodu ORP 

Dvůr Králové nad Labem je po roce 2000 

ještě vcelku stabilizován kolem 27 tisíc 

obyvatel. Jediné větší centrum – město Dvůr 

Králové nad Labem (16,2 tisíce obyvatel, 

2007) – po roce 1990 mírně populačně 

ztrácí. Jeho úbytky ale kompenzuje mírný 

růst zázemí (a to navzdory podprůměrné 

výstavbě nových bytů). 

− Po roce 2004 pozitivní migrační saldo 

s rostoucím migračním obratem. Od roku 

2007 (dočasně) i pozitivní přirozená měna. 

− Ve věkové struktuře je zatím dočasně 

stabilizován podíl postproduktivní věkové 

skupiny a mírně roste podíl produktivní 

skupiny. 

− Tzv. sociálně negativní ukazatele mají ve 

městě i zázemí podprůměrnou úroveň, je 

zde nízké zastoupení sociálně 

problematických nebo vyloučených komunit. 

− Klesající podíl dětské věkové skupiny, velmi 

nepříznivý výhled stárnutí populace, růst 

počtu seniorů. 

− Rostoucí obrat migrace (zejména od r. 2001) 

svědčí o sílící funkci města Dvora Králové na 

Labem k přechodnému bydlení a 

pravděpodobně ztráty osob, které hledají 

zaměstnání v okolních centrech a v Praze. 

− Některá malá sídla v zázemí mají vysoký 

podíl seniorů s riziky pro udržitelnost těchto 

sídel. 

− Ve vzdělanostní struktuře jsou podprůměrně 

zastoupeni vysokoškoláci (proti průměru kraje 

a ČR), vzdělanostní struktura je horší 

zejména v zázemí. 

− Životní úroveň domácností nepříznivě 

ovlivňuje dominance hůře placených 

pracovních příležitostí v textilním průmyslu a 

nezaměstnanost mírně nad průměrem kraje. 

− „Rozdrobená“ sídelní struktura v zázemí 

(kromě města Dvora Králové nad Labem je 

vysoký počet velmi malých sídel, která tvoří 

často malé obce se slabými lidskými zdroji 

pro svůj rozvoj). 
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Příležitosti Hrozby 

− Zlepšení technického a sociálního vybavení 

Dvora Králové nad Labem a obcí v zázemí 

v případě úspěšného čerpání fondů EU. 

− Využití krajinných hodnot pro stabilizaci 

populace v kvalitním prostředí jak ve Dvoře 

Králové, tak v jeho zázemí. 

− Malé obce nebudou schopny využít poslední 

významnou příležitost čerpat vnější kapitálové 

zdroje z fondů EU na svůj rozvoj. 

− Nevyhnutelný brzký nástup demografického 

stárnutí (růst podílu postproduktivní věkové 

skupiny), soustředění seniorů v některých 

věkově a sociálně podobných lokalitách, 

nezvládnutí vyšších nároků na sociální péči. 

− Výraznější emigrace části populace s vyšší 

vzdělaností do okolních center (Hradce 

Králové, Prahy či úspěšnějších 

konkurenčních malých měst v okolí). 

− Masová imigrace z méně rozvinutých zemí a 

posuny v sociální skladbě města. 

− Sociální a fyzická degradace některých částí 

Dvora Králové a slabě vybavených malých 

sídel v zázemí, zvláště v případě nástupu 

dlouhodobé ekonomické recese, depopulace 

a poklesu image města a jeho zázemí. 

− Vznik sociálně vyloučených komunit 

v některých ohrožených malých sídlech 

v zázemí a nezvládnutí jejich problémů. 

 



 129

C.1.2 Hospodá řské podmínky 

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Blízkost Hradce Králové a dalších malých 

pracovních center spolu s vysokou mobilitou 

obyvatel kompenzuje výkyvy a nerovnováhy 

pracovního trhu ve Dvoře Králové a jeho 

zázemí. 

− Vyšší míra ekonomické aktivity obyvatel díky 

dosud vysokému a stabilnímu podílu 

populace v produktivním věku. 

− Relativně diverzifikovaná průmyslová 

základna (cca 20 podniků s 50 a více 

zaměstnanci převážně ve Dvoře Králové), 

poměrně velký počet průmyslových provozů 

je i ve venkovských sídlech v zázemí. 

− Průmyslová tradice a dobrá kvalifikace 

pracovních sil na středoškolském stupni. 

− Významné atraktivity pro cestovní ruch, 

zejména ZOO Safari ve městě a areál 

v Kuksu. 

− Vysoký podíl zaměstnanosti v textilních 

výrobách, kde pracuje téměř polovina 

zaměstnaných v průmyslu (cca 1,7 z 3,5 

tisíce). 

− Omezená nabídka pracovních příležitostí, 

převažují místa pro málo kvalifikované 

pracovní síly, chybí příležitosti pro 

vysokoškoláky. 

− Chybí kapitálově silný investor. 

− Plochy typu brownfield, ekologické zátěže a 

případně zájmy památkové ochrany, staré 

výrobní fondy s náročným provozem a 

údržbou, někde špatné dopravní napojení, a 

to ve Dvoře Králové i v zázemí. 

− Registrovaná nezaměstnanost ve městě i 

zázemí mírně nad průměrem ČR i kraje. 

− Poměrně malý a slabý spotřebitelský trh a 

kupní síla obyvatelstva. 

− Poloha města těsně mimo hlavní tah R11, 

excentrická poloha železničního nádraží ve 

Dvoře Králové. 

Příležitosti Hrozby 

− Zlepšující se dostupnost Prahy 

dokončováním dálnice D11 do Hradce 

Králové. 

− Rezervy v brownfield plochách, pokud se 

podaří vyřešit jejich slabé stránky, mj. 

s využitím strukturálních fondů EU. 

− Realizace investic v dopravní infrastruktuře. 

− Silní průmysloví investoři. 

− Potenciál pro růst cestovního ruchu a lepší 

využití návštěvnosti hlavních atraktivit 

v místě. 

− Podlehnutí tlaku investorů do výroby na 

zelené louce a neřešení brownfield ploch. 

− Dlouhodobá recese a krize textilního 

průmyslu, exploze nezaměstnanosti málo 

kvalifikovaných či znevýhodněných osob. 

− Vystěhování vysoce kvalifikovaných a 

vzdělaných osob, které nenajdou uplatnění ve 

Dvoře Králové. 
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C.1.3 Bydlení 

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Velmi dobrá obytná kvalita ve Dvoře 

Králové, přehledné zónování města, 

možnosti pro každodenní rekreaci, kvalitní 

přírodní zázemí města v obvodu ORP. 

− Poměrně kapacitní a kvalitní veřejné 

vybavení a služby ve městě, atraktivní 

centrum Dvora Králové, přijatelná 

dostupnost města ze zázemí. 

− Nižší ceny a nájmy bytů ve srovnání 

s většími a exponovanějšími centry. 

− Většina nových rodinných domů 

dokončených zejména po roce 2000 se staví 

na území města Dvůr Králové. 

− Ve Dvoře Králové přijatelný podíl bytů 

připojených na technické sítě, nízký stupeň 

zalidnění. 

− Aktivní samosprávy ke zlepšení obytné 

kvality Dvora Králové. 

− Příznivý vliv „chalupářů“ na udržení 

stavebních fondů v zázemí ORP. 

− Velmi nízká intenzita výstavby bytů od 80. let 

a zejména po roce 1990, zanedbatelná 

výstavba nových bytů v zázemí. 

− Kontakt některých obytných ploch 

s průmyslovými areály a plochami brownfield 

ve Dvoře Králové i v některých sídlech 

v zázemí. 

− Snížená kvalita obytného prostředí některých 

částí Dvora Králové nad Labem – místně 

vysoké hustoty zalidnění, neudržované 

plochy, poddimenzované plochy pro 

parkování. 

− Existence potenciálně problémových starých 

dělnických bytových kolonií v návaznosti na 

výrobní plochy. 

− Méně atraktivní venkovská sídla v jižní části 

obvodu ORP, vyšší podíly neobydlených 

domů. 

Příležitosti Hrozby 

− V budoucnosti již neopakovatelné využití 

fondů EU pro zlepšení technického a 

sociálního vybavení Dvora Králové nad 

Labem a sídel v zázemí. 

− Příprava nových rozvojových ploch pro 

bydlení. 

− Kooperace města a okolních obcí při 

výstavbě bytů, udržení vyvážené a stabilní 

demografické struktury. 

− Růst zájmu o bydlení ve městě v případě 

prosperity města. 

− V souvislosti se stárnutím populace možnost 

nabízet cenově přijatelné bydlení pro seniory 

v kvalitním prostředí a s kvalitními službami. 

− Nevyužití fondů EU v období 2007-2013 pro 

rozvoj města a zázemí. 

− Chátrání bytových domů v některých částech 

(sídlištních) Dvora Králové nad Labem, nízká 

schopnost vlastníků bytů a domů zajišťovat 

jejich údržbu, nezájem obyvatel o stav 

obytného prostředí. 

− Zhoršování obytné kvality některých malých 

sídel v zázemí, růst podílu nákladů na chod 

domácností, vznik bludného kruhu „vnitřních 

periférií“. 

− Nevhodný rozvoj lokalit individuálního bydlení 

v zázemí Dvora Králové nad Labem, 

zaostávání jejich technického a občanského 

vybavení, konflikt s rekreačními funkcemi 

krajiny. 
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C.1.4 Dopravní infrastruktura  

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Stabilizovaná trasa silnice R11 zajistí 

v blízké budoucnosti optimální spojení 

s rozhodujícími centry (Hradec Králové, 

Trutnov, potažmo Praha).  

− Rovnoměrně rozložená síť silnic II. třídy 

zajišťující obsluhu většiny sídel v území. 

− Dobré autobusové spojení Dvora Králové n. 

L. dálkovými spoji díky poloze na trase 

Praha - Krkonoše. 

− Existence celostátní železniční tratě 

v poloze doplňujících směrů (Liberec – 

Turnov – Jaroměř). 

− Existence veřejného vnitrostátního letiště. 

 

− Vlivem dosud neexistujícího silniční napojení 

na víceproudé komunikace jsou i pro těžkou 

dopravu užívány šířkově nevyhovující silnice 

nižších tříd. 

− Nevyhovující parametry a kvalita silnic II. a 

III. tř. zajišťujících veškerou obsluhu území 

působí problémy zejména v zimním období 

(námrazy, sněhové kalamity). 

− Nevhodná poloha nádraží ve Dvoře Králové 

(odlehlost), nízká četnost spojů a ne zcela 

optimální vedení tratě (do méně 

frekventovaných směrů) způsobují celkově 

malé využívání železnice. 

− Související nízká úroveň železniční dopravy 

(stav tratě, úroveň infrastruktury,vozidel, 

přetrvávající nespolehlivost) způsobuje odliv 

cestujících. 

− Dosud nerealizované (ani nezahájené)  

silniční stavby ve Dvoře Králové n. L. dle 

koncepce ÚPN (východní propojení, 

východní přivaděč, sev. a záp. propojení). 

 

Příležitosti Hrozby 

− Kvalitní silniční spojení pomocí R11. 

− Vyloučení většiny těžké nákladní dopravy 

ze silnic II. a III. tř. a ze zastavěných území 

sídel v souvislosti s realizací silnice R11  

− Vyšší využívání železniční osobní dopravy 

vlivem jejího zkvalitňování, případně i 

realizací dalších podnětů (např. využití 

vlečky do TDK pro osobní dopravu do ZOO 

a do centra Dvora Králové – stabilizováno 

v ÚPN). 

− Systémově řešit cyklotrasy a cyklostezky 

v území pro rekreaci, příp. i v návaznosti na 

dojížďku obyvatel do zaměstnání. 

 

− Oddalování výstavby silničních staveb dle 

koncepce ÚPN vyvolá v území ještě 

zásadnější problémy po zprovoznění R11. 

− Odklad modernizace železniční trati může 

způsobit další odliv cestujících, včetně 

nežádoucího zastavení provozu 
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C.1.5 Technická infrastruktura 

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Vydatné a kvalitní vodní zdroje v území 

(Královédvorská synklinála) 

− Vlivem koncentrace většiny osídlení do 

města Dvůr Králové n. L. a dalších několika 

větších obcí je zajištěno většinové napojení 

obyvatelstva na veřejný vodovod, 

kanalizaci, plyn, příp. teplo (týká se jen části 

Dvora Králové n. L.). 

− Existence vlastního kogeneračního 

energetického zdroje (Teplárna Dvůr 

Králové) – výroba tepla + elektřiny. 

− Vnitřní část Dvora Králové n. L. má 

nadstandardní možnost výběru z několika 

topných médií  (teplovod, plyn, elektřina).  

− Dostatečné pokrytí území v oblasti 

zásobování elektrickou energií. 

 

− Obecně starší zástavba menších sídel je 

hůře vybavena (někde neexistují možnosti 

napojení na veřejný vodovod, kanalizaci, 

plyn). 

− Existence řady obcí (přestože malých) bez 

vybavení splaškovou kanalizací.  

− Několik obcí nemá veřejný vodovod. 

− Plynofikace je kromě Dvora Králové pouze 

ve 4 dalších obcích. 

− Řešení odvodu dešťových vod při nárůstu 

zpevněných ploch v rámci nové výstavby 

(platí pro Dvůr Králové n. L. a některé další 

lokality s větší koncentrací zástavby). 

 

Příležitosti Hrozby 

− Zaměření na energetické využívání 

biomasy, bioplynu pro rozvoj malého a 

středního podnikání. 

− Využívání termosolárních systémů 

s akumulací tepla, geotermální energie, 

biomasy pro stavby na bydlení a malé a 

střední podnikání. 

− Podpora využívání obnovitelných zdrojů 

energie ze strany měst a obcí. 

− Snižování tepelných ztrát při obnově 

bytového fondu (zateplování obytných 

budov). 

− Podpora výstavby pasivních domů, tzn. při 

dosažení minimálních tepelných ztrát u 

nových budov. 

− Využívání systémů rekuperace tepla 

(recyklace tepla z odpadního vzduchu a 

vody). 

 

− Zvýšení cen elektrické energie a zemního 

plynu ve vazbě na zhoršení životního 

prostředí v lokalitách individuální bytové 

zástavby  

− Při nevyužití možností obcí čerpat dotace 

z fondů EU na rozvoj technické vybavenosti 

hrozí, že v budoucnu (až tato možnost 

skončí) obce nebudou schopny zajistit 

financování a realizovat potřebný rozvoj 
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C.1.6 Veřejná infrastruktura 

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Silné centrum obvodu (město Dvůr Králové 

nad Labem) se vyznačuje poměrně širokým 

spektrem vybavenosti sloužící mnohdy pro 

širší spádové území. 

− V území funguje několik forem zajišťujících 

sociální a zdravotní služby (státní, obecní, 

nestátní, církevní, soukromé) 

− Existence základní vybavenosti i ve většině 

malých obcí (pošta, škola, zdravotnické 

zařízení). 

− Většina obcí je zapojena do některého z 

mikroregionů 

− Ekonomicky náročné udržet svébytnost 

malých obcí pomocí vlastních samospráv. 

 

Příležitosti Hrozby 

− udržení vlastní samosprávy malých obcí je 

do budoucna asi neefektivní, pro zajištění 

svébytnosti obcí by mohlo být řešením 

dobrovolné sdružování obcí na bázi 

mikroregionů, s možnou postupnou 

transformací 

− Nepříznivá demografická.situace, ekonomické 

podmínky a daňové předpisy mohou způsobit 

tlak na omezování veřejného vybavení, 

zejména v nejmenších obcích 

 

 

C.1.7 Rekreace 

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Celé území se vyznačuje kvalitním 

potenciálem pro rekreační využití 

− Významným faktorem zajišťujícím uchování 

značného množství staveb lidové 

architektury, je chalupaření. 

− Značné množství kulturně historických 

památek (včetně NKP Kuks a Betlém), 

přírodních hodnot a jiných zajímavostí 

− Nedostatečné rozložení služeb a jejich úroveň 

(stravování, ubytování, různý servis, sporty) . 

− Sezónně se projevující občasná přetíženost 

území rekreací, při nedostatku samostatně 

vedených cyklotras dochází při smíšeném 

provozu na silnicích ke kolizím, případně je 

jízda na kole v silničním provozu nepříjemná 

− U pobytové rekreace se v řadě lokalit 

projevuje nevhodnost chatové zástavby mezi 

tradičními lidovými stavbami. 
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Příležitosti Hrozby 

− Rozmanitost území a konkrétní místní 

podmínky předurčují využití pro letní i zimní 

rekreaci, indoorové i outdoorové aktivity. 

− Využití některých brownfieldů pro rodinnou 

rekreaci a jiná ubytovací zařízení 

− Větší rozvoj zařízení sloužících cestovnímu 

ruchu a rekreaci (v rozmanitých formách) 

bude mít příznivý vliv na vývoj 

zaměstnanosti v regionu 

− Charakter krajiny a její měřítko vyžadují 

rozvoj řady menších zařízení různého typu, 

úměrných místním podmínkám, v případě 

vzniku velkokapacitních rekreačních areálů 

hrozí znehodnocení potenciálu území (nutno 

stanovit podmínky samostatně pro konkrétní 

záměry, resp. lokality) 

− Oddalování realizace záměrů spojených 

s využitím brownfieldů by mohlo na dlouho 

zakonzervovat současný nepříznivý dojem 

z některých sídel 

   

C.1.8 Horninové prost ředí a geologie 

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Existence vydatných zdrojů kvalitní 

podzemní vody v prostředí křídových 

sedimentů. 

− Velmi malé postižení regionu negativními 

důsledky těžby nerostů. Ani v dohledné 

budoucnosti nelze očekávat rozsáhlé 

těžební aktivity. 

Slabé stránky lze rekapitulovat následujícím 

způsobem: 

− Zvýšené riziko sesuvů v části zájmového 

území. 

− Nedostatek některých stavebních surovin 

(štěrkopísek, stavební kámen). Není zde 

předpoklad zajištění většího množství těchto 

surovin, bude nutné je i nadále dovážet 

z okolí. 

Příležitosti Hrozby 

Mezi příležitosti z hlediska horninového 

prostředí a geologie lze zařadit: 

− Obnova těžby pískovců jako dekoračního 

kamene. V případě zvýšeného zájmu 

dostatek zásob kvalitní suroviny. 

Hrozby jsou formulovány následujícím 

způsobem: 

− Nevhodně lokalizované stavební práce a další 

zásahy do krajiny mohou vyvolat aktivaci 

sesuvů. 
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C.1.9 Vodní režim 

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Území patří k oblastem ČR 

s nadprůměrnými ročními srážkovými úhrny, 

které dosahují v průměru 720-800 mm. 

− V současné době je podle evidence VÚV 

TGM v území k dispozici povolených 39 

odběrů podzemní vody o celkové kapacitě 

cca 282 l.s-1. Toto množství je v současné 

době nadbytečné a umožňuje další rozvoj  

a není třeba jej vyčerpávat. 

− Z pohledu možného zasažení povodněmi je 

území exponované vůči všem běžným typům 

povodní vyskytujícím se v ČR. 

− Vodní nádrže zaujímají pouze cca 0,5 % 

celkové plochy území, z toho rybníky 0,2 %. 

Příležitosti Hrozby 

− Jeden z vhodných profilů na vybudování 

vodního díla je nádrž Vestřev na Olešnickém 

potoce, o které se uvažuje již 30 roků. 

− Zvlášť nebezpečné je v zimním a jarním 

období spojení všech příčinných vlivů pro 

povodňové průtoky, a to vysoké teploty 

vzduchu, dešťových srážek a případně i 

teplého proudění vzduchu. 

− Nebezpečným jevem jsou přívalové srážky 

vyskytující se v letní bouřkové sezóně. Proti 

těmto povodním se nelze prakticky účinně 

bránit, ke škodám však dochází většinou 

pouze místně. 

− Přes dostatečné množství vody v současné 

době lze tvrdit, že další udržitelný rozvoj je 

bez značných a významných 

vodohospodářských investic nerealistický. 

− Dvůr Králové je zařazen mezi aglomerace 

s nevyhovující čistírnou odpadních vod. 

V současné době dosud neprobíhá ani 

projektová příprava pro zlepšení této situace. 
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C.1.10 Životní prost ředí 

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Není překračována většina imisních limitů 

vyhlášených pro ochranu zdraví a ochranu 

vegetace a ekosystémů. 

− Z hlediska kvality ovzduší se celkově jedná 

o čistší oblast, zejména severně od Dvora 

Králové nad Labem. 

− Prakticky celé území je dobře provětrávané. 

− Poměrně nízká celková produkce odpadů. 

− Velký počet sídel napojených na vodovod 

− Nadbytek množství pitné vody jímané 

z podzemních zdrojů. 

− Vodní nádrž Les Království. 

− Vymezená CHOPAV (Východočeská křída), 

zranitelná oblast (Královéhradecká 

synklinála) a pásma hygienické ochrany, 

které ukazují, že se z hlediska zásobování 

vodou jedná o velice cenné území. 

− Dle ukazatelů jakosti povrchových vod 

(biochemická spotřeba kyslíku, amoniakální 

a dusičnanový dusík, celkový fosfor) se až 

na Labe jedná o území s mírně znečištěnými 

vodotečemi. 

− Většinou se jedná o hlukově nezatížené 

území. 

− Radonový index stavebních pozemků je na 

většině území nízký nebo přechodný (oblast 

křídových sedimentů). 

− Překračování imisních limitů pro PM10, 

přízemní ozon, benzo(a)pyren. 

− Přibližně 28 % území ORP Dvůr Králové nad 

Labem v OZKO. 

− Existence velkých zdrojů znečišťování na 

území ORP, ale i v okolí (vliv elektráren za 

hranicemi ČR). 

− Řídká infrastruktura odpadového 

hospodářství, a to i v širším okolí. 

− Žádné zařízení pro nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem (kompostárny, 

bioplynové stanice). 

− Pouze jedno zařízení pro recyklaci 

stavebního a demoličního odpadu. 

− Spalování odpadů v lokálních topeništích. 

− Existence černých skládek, i většího rozsahu 

(např. v bývalých lomech a cihelnách). 

− Velmi nízký podíl vytříděných odpadů. 

− Kvalita vody v některých vodovodech, např. 

Zábřeží-Řečice, Zdobín. 

− Část posuzovaného území je zatížena 

hlukem z komunikace č. I/37. 
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Příležitosti Hrozby 

− Realizace Programu opatření a projektů, 

který je součástí Integrovaného krajského 

programu snižování emisí a Krajského 

programu ke zlepšení kvality ovzduší 

Královéhradeckého kraje. 

− Dokončení realizace záměru „Vybudování 

infrastruktury pro spolehlivé, dostupné a 

environmentálně příznivé zásobování 

energií pro město Dvůr Králové“. 

− Podpora veřejné hromadné dopravy. 

− Požadování moderních technologií 

v průmyslové výrobě a elektrárnách (BAT). 

− Podpora obnovitelných zdrojů energie 

včetně domácností, případně podpora 

obměny zastaralé technologie lokálních 

topenišť. 

− Účelová výsadba vegetace s cílem snížit 

množství polétavého prachu. 

− Zvýšení třídění odpadů, zvýšení počtu 

kontejnerů pro separovaný odpad a 

vytvoření dalších sběrných dvorů. 

− Zavedení třídění a využívání biologicky 

rozložitelných odpadů. 

− Předcházení vzniku odpadů. 

− Zkvalitnění infrastruktury odpadového 

hospodářství v návaznosti na širší okolí. 

− Využití dotací pro budování nových 

kanalizací a ČOV v obcích. 

− Vymezení tichých oblastí v aglomeracích 

(vymezuje krajský úřad) a ve volné krajině 

(vymezuje MŽP ČR). 

− Velký počet sídel napojených na vodovod. 

− Nadbytek množství pitné vody jímané 

z podzemních zdrojů. 

− Vodní nádrž Les Království. 

− Vymezená CHOPAV (Východočeská křída). 

− Zvýšení účinností separovaného sběru 

odpadů. 

− Sanace starých ekologických zátěží. 

− Rozvoj průmyslu při použití zastaralých 

technologií. 

− 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. R11. 

− Lokální topeniště na tuhá paliva 

s nedostatečnou technologií spalování. 

− Odkaliště teplárny ve Dvoře Králové nad 

Labem. 

− Spalování odpadů v lokálních topeništích a 

jeho vliv na kvalitu ovzduší. 

− Neexistence systému separace biologicky 

rozložitelného odpadu, tudíž nedochází ke 

snižování podílu jeho ukládání na skládky 

odpadů. 

− Černé skládky. 

− Nedodržování režimu zranitelné oblasti a 

podmínek pro pásma hygienické ochrany. 

− Neodstraňování zdrojů znečištění vodních 

toků. 

− Ohrožení zdrojů pro jímání vody, například 

povolením nevhodných změn využití území. 

− Realizace komunikace č. R11, dojde 

k interferenci s komunikací č. I/37. 

− Možnost vzniku nových zdrojů hlukové 

zátěže, zejména bodových (plochy výroby a 

skladování, i v návaznosti na R11). 

− Nižší kvalita vody v některých vodovodech, 

(např. Zábřeží-Řečice, Zdobín). 
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C.1.11 Ochrana p řírody a krajiny 

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Dostatečný podíl lesních porostů v ORP – 

kolem 34 %. 

− Reprezentativnost krajinných prostorů 

v rámci ČR, jedinečné prostory (krajiny 

skalních měst). 

− Dobrá prostupnost krajiny – síť cyklostezek 

a turistických tras. 

− Existence a dostupnost ploch využitelných 

pro rekreaci, poloha v blízkosti Krkonoš a 

Orlických hor. 

− Nízká fragmentace krajiny dopravou. 

− K.ú. Horní Vlčkovice, Hvězda a Libotov jsou 

ekologicky nejlabilnějšími katastry (KES < 

0,1). 

− Síť ÚSES nespojitá, nenavazující prvky (viz 

tabulku v kapitole ÚSES). 

− Překročeny maximální délky biokoridorů 

regionální úrovně, resp. nejsou vymezena 

lokální biocentra vložená v příslušných 

parametrech. 

Příležitosti Hrozby 

− Propojení a dovymezení sítě ÚSES. 

− Založení prvků ÚSES vymezených na 

neodpovídajících biotopech (např. na orné 

půdě) v parametrech doporučených 

metodikou. 

− Zvýšení ekologické stability území 

v katastrech Horní Vlčkovice, Hvězda a 

Libotov zvětšením podílu ekologicky 

stabilních ploch – výsadba liniové a nelesní 

zeleně (remízků), vytvoření interakčních 

prvků při komplexních pozemkových 

úpravách. 

− Dodržení doporučení ve VÚC 

Královéhradeckého kraje o mimoúrovňovém 

křížení rychlostních silnic s regionálními a 

nadregionálními biokoridory. 

− Zástavba, rozrůstání plochy sídel na úkor 

lesních ploch a zeleně. 

− Zahušťování dopravní sítě a nárůst kapacity 

přepravy (nové silniční a železniční koridory) 

– vznik migračních bariér a zvyšování 

fragmentace území. 

− Nová výstavba skladových a komerčních 

ploch bez dostatečného podílu vegetačních 

úprav zapojujících projekt do krajiny a okolí 

sídla. 
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C.1.12 Půdní fond 

 

Silné stránky Slabé stránky 

− Současná hustota lesních odvozních cest na 

území ORP Dvůr Králové je 21,1 m/ha, což 

je podstatně více než modelová hustota, 

odpovídající členitosti tohoto území – 

17,4 m/ha. Vysoká hustota lesních 

odvozních cest na území ORP Dvůr Králové 

zaručuje vysokou prostupnost celého území. 

− Nadprůměrně kvalitní zemědělská půda se 

vyskytuje v katastrálních územích, která 

tvoří více než 40 % správního území ORP. 

− Vcelku vyhovující infrastruktura, dobrá 

dostupnost zemědělských pozemků, 

vyhovující dopravní síť účelových cest 

(místy ovšem ve špatném stavu). 

− Vyhovující organizace zemědělského 

půdního fondu (rostlinná výroba hospodaří 

na plošným rozsahem vyhovujících honech). 

− Relativně nízká intenzita zemědělské výroby 

neohrožuje jímání kvalitní podzemní vody. 

− Drsnější klimatické podmínky v části území. 

− Chudší a méně produktivní půdy v části 

území. 

− Nevyužívání možné produkční schopnosti 

území – zemědělská výroba pouze tradiční, 

bez invence, částečně extenzivní. 

− Zemědělská výroba (živočišná + základní) 

v zastaralých až devastovaných provozech. 

− Místy zanedbaná polní cestní síť. 

− Nevyužívání agroturistického potenciálu 

(včetně zimní rekreace), nedostatek 

agroturistických ubytovacích a stravovacích 

zařízení na menších farmách. 

− Starší věková struktura pracujících 

v zemědělství. 

− Nízké příjmy v zemědělství. 

− Rozpadlé areály některých bývalých 

zemědělských podniků. 

− Malá nabídka servisních služeb pro 

zemědělství. 

− Částečně extenzivní výroba. 

− Pomalý postup realizace komplexních 

pozemkových úprav. 

− Částečně nedořešené restituce. 

− Zabírání velmi kvalitních půd pro výstavbu. 

− Možné zaplavování půdy v nivní poloze Labe. 

− Nedostatek vodních nádrží, rybníků jako 

součásti zemědělského půdního fondu. 

− Značný rozsah zranitelných oblastí limituje 

intenzivnější formy zemědělského 

hospodaření. 
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Příležitosti Hrozby 

− Blízkost významné turistické a rekreační 

oblasti Krkonoše, možnost odbytu, možnost 

lokálních specialit. 

− Uspokojovat poptávku významné zoologické 

zahrady po specializované zemědělské 

produkci. 

− Potenciál území pro agroturistiku, jezdecké 

farmy apod. 

− Trvalý zábor kvalitních zemědělských půd 

sníží komparativní výhody pro zemědělskou 

výrobu v daném území. 

− Hrozbou pro stabilitu lesů se může stát 

skutečnost, že se nepodaří dosáhnout cílové 

druhové skladby, tj. zvýšení podílu listnáčů 

z 12,4 % na 38,9 % (přirozené skladbě 

odpovídá dokonce 76,5 % listnáčů). 
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C.2 CELKOVÁ SWOT ANALÝZA  

C.2.1 Silné stránky 

− Vývoj počtu obyvatel v celém obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem je po roce 2000 

vcelku stabilizován (kolem 27 tisíc obyvatel). 

− Po roce 2004 pozitivní migrační saldo s rostoucím migračním obratem. Od roku 2007 

(dočasně) i pozitivní přirozená měna. 

− Ve věkové struktuře je zatím dočasně stabilizován podíl postproduktivní věkové skupiny 

a mírně roste podíl produktivní skupiny. 

− Blízkost Hradce Králové a dalších malých pracovních center spolu s vysokou mobilitou 

obyvatel kompenzuje výkyvy a nerovnováhy pracovního trhu ve Dvoře Králové a jeho 

zázemí. 

− Relativně diverzifikovaná průmyslová základna (cca 20 podniků s 50 a více 

zaměstnanci převážně ve Dvoře Králové), poměrně velký počet průmyslových provozů 

je i ve venkovských sídlech v zázemí. 

− Velmi dobrá obytná kvalita ve Dvoře Králové, přehledné zónování města, možnosti pro 

každodenní rekreaci, kvalitní přírodní zázemí města v obvodu ORP. 

− Poměrně kapacitní a kvalitní veřejné vybavení a služby ve městě, atraktivní centrum 

Dvora Králové, přijatelná dostupnost města ze zázemí. 

− Existence vydatných zdrojů kvalitní podzemní vody v prostředí křídových sedimentů. 

− V současné době je podle evidence VÚV TGM v území k dispozici povolených 39 

odběrů podzemní vody o celkové kapacitě cca 282 l.s-1. Toto množství umožňuje další 

rozvoj osídlení. 

− Většinou se jedná o hlukově nezatížené území. 

− Vymezená CHOPAV (Východočeská křída), zranitelná oblast (Královéhradecká 

synklinála) a pásma hygienické ochrany ukazují, že se z hlediska zásobování vodou 

jedná o velice cenné území. 

− Z hlediska kvality ovzduší se celkově jedná o čistší oblast, zejména severně od Dvora 

Králové nad Labem. 

− Reprezentativnost krajinných prostorů v rámci ČR, jedinečné prostory (krajiny skalních 

měst). 

− Dobrá prostupnost krajiny – síť cyklostezek a turistických tras. 

− Vysoká hustota lesních odvozních cest na území ORP Dvůr Králové zaručuje vysokou 

prostupnost celého území. 

− Nadprůměrně kvalitní zemědělská půda se vyskytuje v katastrálních územích, která 

tvoří více než 40 % správního území ORP. 

− Stabilizovaná trasa silnice R11 zajistí v blízké budoucnosti optimální spojení 

s rozhodujícími centry (Hradec Králové, Trutnov, potažmo Praha).  

− Rovnoměrně rozložená síť silnic II. třídy zajišťující obsluhu většiny sídel v území. 
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− Existence celostátní železniční tratě v poloze doplňujících směrů (Liberec – Turnov – 

Jaroměř).  

− V důsledku koncentrace většiny osídlení do města Dvůr Králové n. L. a dalších několika 

větších obcí je zajištěno většinové napojení obyvatelstva na veřejný vodovod, 

kanalizaci, plyn, příp. teplo (týká se jen části Dvora Králové n. L.).  

− Silné centrum obvodu (město Dvůr Králové nad Labem) se vyznačuje poměrně širokým 

spektrem vybavenosti sloužící mnohdy pro širší spádové území.  

− Existence základní vybavenosti i ve většině malých obcí (pošta, škola, zdravotnické 

zařízení).  

− Celé území se vyznačuje kvalitním potenciálem pro rekreační využití 

 

 

C.2.2 Slabé stránky 

− Klesající podíl dětské věkové skupiny, velmi nepříznivý výhled stárnutí populace, růst 

počtu seniorů. 

− Některá malá sídla v zázemí mají vysoký podíl seniorů s riziky pro udržitelnost těchto 

sídel. 

− Ve vzdělanostní struktuře jsou podprůměrně zastoupeni vysokoškoláci (proti průměru 

kraje a ČR), vzdělanostní struktura je horší zejména v zázemí. 

− „Rozdrobená“ sídelní struktura v zázemí. 

− Poměrně malý a slabý spotřebitelský trh a kupní síla obyvatelstva. 

− Vysoký podíl zaměstnanosti v textilních výrobách, kde pracuje téměř polovina 

zaměstnaných v průmyslu (cca 1,7 z 3,5 tisíce). 

− Omezená nabídka pracovních příležitostí, převažují místa pro málo kvalifikované 

pracovní síly, chybí příležitosti pro vysokoškoláky. 

− Velmi nízká intenzita výstavby bytů od 80. let a zejména po roce 1990, zanedbatelná 

výstavba nových bytů v zázemí. 

− Méně atraktivní venkovská sídla v jižní části obvodu ORP, vyšší podíly neobydlených 

domů. 

− Nedostatek některých stavebních surovin (štěrkopísek, stavební kámen). Není zde 

předpoklad zajištění většího množství těchto surovin, bude nutné je i nadále dovážet 

z okolí. 

− Z pohledu možného zasažení povodněmi je území exponované vůči všem běžným 

typům povodní vyskytujícím se v ČR. 

− Překračování imisních limitů pro PM10, přízemní ozon, benzo(a)pyren. 

− Řídká infrastruktura odpadového hospodářství, a to i v širším okolí. 

− Síť ÚSES nespojitá, nenavazující prvky. 
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− Zemědělská výroba (živočišná + základní) v zastaralých až devastovaných provozech. 

− Starší věková struktura pracujících v zemědělství. 

− Pomalý postup realizace komplexních pozemkových úprav a částečně nedořešené 

restituce.  

− Nevyužívání produkční schopnosti území – zemědělská výroba pouze tradiční, bez 

invence, částečně extenzivní.  

− Nevyhovující parametry a kvalita silnic II. a III. tř. zajišťujících veškerou obsluhu území 

působí problémy zejména v zimním období (námrazy, sněhové kalamity).  

− Nízká úroveň železniční dopravy (stav tratě, úroveň infrastruktury,vozidel, přetrvávající 

nespolehlivost) způsobuje odliv cestujících.  

− Existence řady obcí (přestože malých) bez vybavení splaškovou kanalizací.   

− Ekonomicky náročné udržet svébytnost malých obcí pomocí vlastních samospráv  

− Nedostatečné rozložení služeb a jejich úroveň (stravování, ubytování, různý servis, 

sporty) 

 

C.2.3 Hrozby 

− Malé obce nebudou schopny využít poslední významnou příležitost čerpat vnější 

kapitálové zdroje z fondů EU na svůj rozvoj. 

− Nevyhnutelný brzký nástup demografického stárnutí (růst podílu postproduktivní věkové 

skupiny), soustředění seniorů v některých věkově a sociálně podobných lokalitách, 

nezvládnutí vyšších nároků na sociální péči. 

− Dlouhodobá recese a krize textilního průmyslu, exploze nezaměstnanosti málo 

kvalifikovaných či znevýhodněných osob. 

− Vystěhování vysoce kvalifikovaných a vzdělaných osob, které nenajdou uplatnění ve 

Dvoře Králové. 

− Nevhodný rozvoj lokalit individuálního bydlení v zázemí Dvora Králové nad Labem, 

zaostávání jejich technického a občanského vybavení, konflikt s rekreačními funkcemi 

krajiny. 

− Chátrání bytových domů v některých částech (sídlištních) Dvora Králové nad Labem, 

nízká schopnost vlastníků bytů a domů zajišťovat jejich údržbu, nezájem obyvatel o 

stav obytného prostředí. 

− Nevhodně lokalizované stavební práce a další zásahy do krajiny mohou vyvolat aktivaci 

sesuvů. 

− Dvůr Králové je zařazen mezi aglomerace s nevyhovující čistírnou odpadních vod. 

V současné době dosud neprobíhá ani projektová příprava pro zlepšení této situace. 

− Lokální topeniště na tuhá paliva s nedostatečnou technologií spalování. Spalování 

odpadů v lokálních topeništích a jeho vliv na kvalitu ovzduší. 
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− Neodstraňování zdrojů znečištění vodních toků. Ohrožení zdrojů pro jímání vody, 

například povolením nevhodných změn využití území. 

− Vznik migračních bariér a zvyšování fragmentace území. 

− Trvalý zábor kvalitních zemědělských půd sníží komparativní výhody pro zemědělskou 

výrobu v daném území. 

− Hrozbou pro stabilitu lesů se může stát skutečnost, že se nepodaří dosáhnout cílové 

druhové skladby, tj. zvýšení podílu listnáčů z 12,4 % na 38,9 % (přirozené skladbě 

odpovídá dokonce 76,5 % listnáčů).  

− Odklad modernizace železniční trati může způsobit další odliv cestujících, včetně 

nežádoucího zastavení provozu.  

− Nepříznivá demografická.situace, ekonomické podmínky a daňové předpisy mohou 

způsobit tlak na omezování veřejného vybavení, zejména v nejmenších obcích.  

− Charakteru krajiny a jejímu měřítko odpovídá spíše rozvoj menších zařízení různého 

typu, úměrných místním podmínkám. V případě vzniku velkokapacitních rekreačních 

areálů hrozí znehodnocení potenciálu území (nutno stanovit podmínky samostatně pro 

konkrétní záměry, resp. lokality) 

 

C.2.4 Příležitosti 

− Využití krajinných hodnot pro stabilizaci populace v kvalitním prostředí jak ve Dvoře 

Králové, tak v jeho zázemí. 

− Zlepšující se dostupnost Prahy dokončováním dálnice D11 do Hradce Králové. 

− Realizace investic v dopravní infrastruktuře. 

− Potenciál pro růst cestovního ruchu a lepší využití návštěvnosti hlavních atraktivit 

v místě. 

− V budoucnosti již neopakovatelné využití fondů EU pro zlepšení technického a 

sociálního vybavení Dvora Králové nad Labem a sídel v zázemí. 

− Kooperace města a okolních obcí při výstavbě bytů, udržení vyvážené a stabilní 

demografické struktury. 

− Obnova těžby pískovců jako dekoračního kamene. V případě zvýšeného zájmu 

dostatek zásob kvalitní suroviny. 

− Podpora obnovitelných zdrojů energie včetně domácností, případně podpora obměny 

zastaralé technologie lokálních topenišť. 

− Realizace Programu opatření a projektů, který je součástí Integrovaného krajského 

programu snižování emisí a Krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší 

Královéhradeckého kraje. 

− Dokončení realizace záměru „Vybudování infrastruktury pro spolehlivé, dostupné a 

environmentálně příznivé zásobování energií pro město Dvůr Králové“. 
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− Založení prvků ÚSES vymezených na neodpovídajících biotopech (např. na orné půdě) 

v parametrech doporučených metodikou. 

− Potenciál území pro agroturistiku, jezdecké farmy apod.  

− Vyšší využívání železniční osobní dopravy vlivem jejího zkvalitňování, případně i 

realizací dalších podnětů (např. využití vlečky do TDK pro osobní dopravu do ZOO a do 

centra Dvora Králové – stabilizováno v ÚPN).  

− Systémově řešit cyklotrasy a cyklostezky v území pro rekreaci, příp. i v návaznosti na 

dojížďku obyvatel do zaměstnání.  

− Snižování tepelných ztrát při obnově bytového fondu (zateplování obytných budov).  

− Podpora výstavby pasivních domů, tzn. při dosažení minimálních tepelných ztrát u 

nových budov.  

− Pro zajištění svébytnosti obcí by mohlo být řešením dobrovolné sdružování obcí na bázi 

mikroregionů, s možnou postupnou transformací 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2.5 Výňatek ze SWOT analýzy a stanovení Priorit rozvoje re gion ů na území 
Královéhradeckého kraje (Strategie udržitelného roz voje Královéhradeckého 
kraje) 

– údaje týkající se Královédvorska; červen 2005. 

 

Silné stránky 

− Kvalitní životní prostředí 

− Dostatečný potenciál ZPF 

− Příznivé klimatické a vegetační podmínky pro zemědělskou výrobu 

− Dostupná a levná pracovní síla 

− Bezkonfliktní prostor z hlediska ochrany přírody 

− Dostatek významných atraktivit pro rozvoj cestovního ruchu 

− Dostatečná dopravní dostupnost do centra 

− Poměrně rozvinutá sít sociálních služeb 

− Výhodná dopravní poloha na trase Praha–Krkonoše 
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Slabé stránky 

− Špatný stav chodníků, místních komunikací a silnic II. a III. třídy 

− Nedostatečná vybavenost obcí technickou infrastrukturou (ČOV, kanalizace, vodovod, plyn) 

− Nedostatečná nabídka zainvestovaných pozemků pro podnikání 

− Nízká mobilita pracovní síly 

− Nízká daňová výtěžnost obcí 

− Nevhodná struktura průmyslu (neperspektivní textil) 

− Chátrající školská zařízení 

− Nevhodná kvalifikační struktura obyvatelstva 

− Malá informovanost o možnostech využití podpůrných nástrojů (dotační programy) 

− Vysoká administrativní náročnost podpůrných programů 

− Nízké mzdy a koupěschopnost obyvatel 

− Úbytek drobných podnikatelů (obchodní řetězce, asijští prodejci) 

− Nedostatečná propagace atraktivit a služeb v cestovním ruchu 

− Neexistující společný informační systém o cestovním ruchu 

− Nedostatečná nabídka možností pro aktivní trávení volného času (místní i turisté) 

− Absence dálnice nebo rychlostní komunikace 

 

Priority rozvoje 

Technická a dopravní infrastruktura: 

− vodovod, kanalizace, ČOV, místní komunikace. 

Veřejné služby (kvalita života): 

− školství, zdravotnictví, sociální služby, volný čas (kultura a sport), bydlení. 

Ekonomický rozvoj (průmysl, zemědělství): 

− podpora, rozvoj, restrukturalizace průmyslu a zemědělství. 

Cestovní ruch: 

− podpora a rozvoj služeb, propagace a marketing, rozšíření návštěvní sezóny, prodloužení délky 

pobytu, 

− péče o přírodní prostředí a historické a kulturní památky. 

 



 147

C.3 VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHŮ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK 

C.3.1 Podmínky pro p říznivé životní prost ředí 

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 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.   

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  
R 11. 

 

C.3.2 Podmínky pro hospodá řský 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.).  



 148

 

 

C.3.3 Podmínky pro soudržnost spole čenství 

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.  

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 R 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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C.4 URČENÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU  

C.4.1 Urbanistické závady 

Lze rozdělit na:  - střety stávajícího využití území dle ÚPD se záměry obcí,   

  - střety záměrů využití a hodnot v území,     

  - znehodnocené plochy v území 

 

Střety stávajícího využití území dle ÚPD se zám ěry obcí: 

V případě ORP Dvůr Králové n. L. nebyly specifikovány žádné zásadní střety vyplývající z rozdílných 

záměrů. obcí oproti platné ÚPD. 

 

Střety zám ěrů využití a hodnot v území: 

Jedná se o záměry zastavitelných ploch z ÚPD navržených na hodnotném území, zejména na 

kvalitních půdách I. a II. třídy BPEJ. Tento problém se vyskytuje u řady sídel napříč řešeným územím 

(zakresleno v problémovém výkresu).   

Dále to je nezohlednění urbanistických a architektonických hodnot území (sídel) již realizovanými 

stavbami v nedávné době a nově navržených rozvojových ploch stabilizovaných v ÚPD obcí. Zatímco 

nevhodné stavby z období socialismu vznikaly dílem úmyslně – ideologicky (nové dominanty 

panelových domů, staveb zemědělské velkovýroby, atd.), a dílem z důvodu neexistence vhodných 

stavebních technologií a užití nekvalitních materiálů, v současné době jde většinou o neúctu 

k tradicím, hodnotám území a podřízení záměrů podnikatelským záměrům ve vazbě na vlastnické 

vztahy.  

Znehodnocené plochy v území: 

Jednou z největších závad města Dvůr Králové nad Labem a dalších sídel je poměrně značný rozsah 

ploch brownfields, tj. nevyužívaných území sloužících původně průmyslu, skladům apod., případně 

službám, bydlení, obchodům. V důsledku komplikovaných a často roztříštěných majetkoprávních 

vztahů bude zásadní rehabilitace velkých brownfields ztížena (v rámci ÚAP ani ÚPD obcí nejsou 

zkoumány majetkoprávní otázky a konkrétní možnosti řešení). Všechny ÚPD by se měly místo 

extenzívního rozvoje více zaměřit na rehabilitaci zastavěného území, vytvořit předpoklady pro 

přednostní využití brownfields před rozvojem na zelených plochách, zhodnocovat různé zbytkové 

plochy v intravilánu, včetně koncepčního řešení parteru sídel, většího, zapojení zeleně a celkového 

zobytnění území odpovídajícího současným a budoucím potřebám. 

Vyčleněné plochy brownfields vycházejí z podkladů pořizovatele a z vlastních průzkumů zpracovatele. 

Nejedná se o úplný výčet ploch a objektů, účelem je upozornění na hlavní problémové plochy. 

  

C.4.2 Dopravní závady 

Ze SWOT analýzy vyplynuly dopravní závady, které je nutné řešit jednotlivými ÚPD, resp. vytvořit 

předpoklady pro jejich územní připravenost. Jedná se zejména o: 
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- Dosud nerealizované (ani nezahájené)  silniční stavby ve Dvoře Králové n. L. dle koncepce 

ÚPN (východní propojení, východní přivaděč, sev. a záp. propojení) - oddalování výstavby 

silničních staveb města Dvůr Králové n.L. dle koncepce ÚPN vyvolá v území ještě zásadnější 

problémy po zprovoznění R11 

- Nevyhovující parametry a kvalita silnic II. a III. tř. zajišťujících veškerou obsluhu území působí 

problémy zejména v zimním období (námrazy, sněhové kalamity) 

- Částečně horský charakter silnic a historické trasování s řadou bodových a liniových 

dopravních závad (pouze částečně řešitelných) 

- Vlivem dosud neexistujícího silniční napojení na víceproudé komunikace jsou i pro těžkou 

dopravu užívány šířkově nevyhovující silnice nižších tříd 

- Související nízká úroveň železniční dopravy (stav tratě, úroveň infrastruktury, vozidel, 

přetrvávající nespolehlivost) způsobuje odliv cestujících 

- Nevhodná poloha nádraží ve Dvoře Králové (odlehlost), nízká četnost spojů a ne zcela 

optimální vedení tratě (do méně frekventovaných směrů) způsobují celkově malé využívání 

železnice 

 

C.4.3 Hygienické závady 

Řešení územních plánů by nemělo negativně ovlivňovat stávající příznivé parametry životního 

prostředí. Jedná se například o nevhodnou lokalizaci zdrojů znečištění ovzduší, která by mohla ovlivnit 

větší pravděpodobnost výskytu nepříznivých rozptylových stavů. 

Naopak by mělo přispět ke zpomalení trendu narůstajících negativních projevů ze silniční dopravy na 

obytné části sídel (exhalace, hluk, zvýšená prašnost) například trasováním komunikací, vytvářením 

alternativních možností přepravy po městě (železnice, veřejná doprava, pěší a cyklistické bezkolizní 

trasy) a dále pokračovat v odklánění průjezdné dopravy z obytných částí sídel. 

S ohledem na kvalitní zdroje podzemních vod na většině území podmiňuje další rozvoj osídlení 

odstranění stávajících zdrojů znečištění vod a systémové řešení čištění odpadních vod při návrhu 

zastavitelných ploch. 

Kvalitu obytného prostředí spoluvytváří dostatečný podíl a systémové rozmístění ploch zeleně, 

bezbariérová prostupnost sídly i krajinou. Tato kritéria ovlivňuje řešení urbanistické koncepce a 

uspořádání krajiny v územních plánech. 

Řadu hygienických faktorů však nelze přímo ovlivnit řešením územního plánu. Jejich vliv a parametry 

podmiňuje například použitá technologie, materiály, tzv. „lidský faktor“, finanční zabezpečení přímých 

a podmiňujících investic. Případně jejich vyřešení podmiňuje podrobnější měřítko řešení (regulační 

plán, dokumentace k územnímu řešení apod.). Jedná se například o rozmístění sběrných dvorů, 

vymezení lokalit pro umístění nádob pro ukládání tříděného odpadu, rozmístění protihlukových 

opatření, rozmístění technických opatření proti znečištění vod. 
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1. Výkres hodnot území (1:10 000) 

2. Výkres limitů využití území (1:10 000) 

3. Výkres záměrů na provedení změn v území (1:10 000) 

4. Výkres problémů k řešení (1:10 000) 

 

 


