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I/A Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, 

jeho hodnot a limity využití území 

I/A.1 ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

I/A.1.1 Použité podklady 

 Informace Úřadu územního plánování v Trutnově 

 Údaje Českého statistického úřadu 

 Ústav územního rozvoje 

I/A.1.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

Hranice řešeného území je beze zbytku vymezena v hranicích správního území obce s rozšířenou 

působností Trutnov k 30. 11. 2020. 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Trutnov se nachází v severovýchodních Čechách, v severní 

části Královéhradeckého kraje. Hranici na severu a severovýchodě tvoří státní hranice s Polskou 

republikou, na východě a jihovýchodě sousedí s obcemi správního obvodu obcí s rozšířenou působností 

Broumov a Náchod, na jihu pak se správním obvodem obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad 

Labem. Na západě se nalézá území obce s rozšířenou působností Vrchlabí. Území obce s rozšířenou 

půobnosti Trutnov (dále také „ORP Trutnov“) je třetím největším obvodem v rámci Královéhradeckého 

kraje (1. Hradec Králové, 2. Jičín). Svojí rozlohou 59 543ha zaujímá 12,5% rozlohy kraje. 

Přes řešené území prochází dvě silnice I. třídy, a jedna zde začína. Severojižním směrem je to silnice I/14 

ve směru Vrchlabí – Trutnov - Úpice – Náchod. Od západu vede silnice I/16 spojující Novou Paku a 

Trutnov a dále vede severním směrem k hraničnímu přechodu Královec-Lubawka. Silnice I/37 vede 

z Trutnova jižním směrem do Jaroměře. Druhým silničním hraničním přechodem v řešeném území je 

přechod Pomezní boudy - Przelecz Okraj. Území ORP Trutnov prozatím nemá přímé napojení na dálnici, 

výhledově by ovšem měla územím procházet dálnice D11 z Jaroměře na státní hranici s Polskou 

republikou. Železniční doprava má v řešené území jak lokální, tak regionální význam. Nejvýznamnější je 

trať č. 032 ve směru Trutnov - Poříčí - Starkoč – Jaroměř, která je součástí systému republikových 

železničních tratí. Ostatní tratě jsou lokálního významu.  

I/A.1.3 Limity využití území 

Limity území v tonto tématu nebyly zjištěny. 
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I/A.2 PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

I/A.2.1 Použité podklady 

 Informace Úřadu územního plánování v Trutnově 

 Údaje Českého statistického úřadu 

 Ústav územního rozvoje 

 Územně identifikační registr ČR 

I/A.2.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

Obce s rozšířenou působností vznikly k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 314/2002 Sb., kdy převzaly více 

jak tři čtvrtiny působnosti zaniklých okresních úřadů. Hranice správních obvodů jednotlivých obcí 

s rozšířenou působností byly vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb.. 

Správní území ORP Trutnov zahrnovala k 31. 12. 2004 celkem 32 obcí, což je čtvrtý nejvyšší počet v 

rámci kraje. Územní změnou došlo k 1. 1. 2005 k přesunu obce Čermná ze správního obvodu Trutnov 

do správního obvodu Vrchlabí, počet obcí se tak snížil na 31. Správní území obce s rozšířenou 

působností Trutnov tedy k 30. 11. 2016 zahrnuje 31 obcí dělených na 75 částí a 97 katastrálních území. 

Trutnov je okresním městem, do kterého dále spadají ORP Vrchlabí a ORP Dvůr Králové nad Labem. 

V ORP Trutnov se nacházejí čtyři lokální správní centra - obce s pověřeným obecním úřadem a to 

Trutnov, Úpice, Svoboda nad Úpou a Žacléř. Statut města užívají Trutnov, Pec pod Sněžkou, Janské 

Lázně, Svoboda nad Úpou, Žacléř, Pilníkov, Úpice a Rtyně v Podkrkonoší. V území ORP Trutnov je i jeden 

městys - Mladé Buky. 

I/A.2.3 Limity využití území 

Limity využití území v tonto tématu nebyly zjištěny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obce, části obcí a katastrální území ve správním území ORP Trutnov 2020 

 

 

Obec Části obce Katastrální území 

Batňovice Batňovice Batňovice 

Bernartice Bernartice, Křenov Bečkov, Bernartice, Křenov u Žacléře 

Dolní Olešnice Dolní Olešnice Dolní Olešnice, Vestřev 

Hajnice Hajnice, Horní Žďár, Výšinka Brusnice, Dolní Žďár, Hajnice, Horní Žďár, Kyje u Hajnice, Nesytá 

Havlovice Havlovice Havlovice 

Horní Maršov Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní Lysečiny, Horní 

Maršov, Temný Důl 

Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, Horní Lysečiny, Horní Maršov, Maršov 

III, Suchý Důl v Krkonoších, Temný Důl 

Horní Olešnice Horní Olešnice, Ždírnice Horní Olešnice, Prostřední Olešnice, Přední Ždírnice, Zadní Ždírnice 

Chotěvice Chotěvice Chotěvice 

Chvaleč Chvaleč, Petříkovice Chvaleč, Petříkovice u Trutnova 

Janské Lázně Janské Lázně Černá Hora v Krkonoších, Janské Lázně 

Jívka Jívka Dolní Vernéřovice, Hodkovice u Trutnova, Horní Vernéřovice, Janovice u Trutnova, 

Jívka, Studnice u Jívky 

Královec Královec Královec 

Lampertice Lampertice Lampertice 

Libňatov Libňatov Libňatov 

Malá Úpa Dolní Malá Úpa, Horní Malá Úpa Dolní Malá Úpa, Horní Malá Úpa 

Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice, Odolov, Petrovice, Strážkovice Malé Svatoňovice, Odolov, Petrovice u Strážkovic, Strážkovice v Podkrkonoší 

Maršov u Úpice Maršov u Úpice Maršov u Úpice 

Mladé Buky Hertvíkovice, Kalná Voda, Mladé Buky, Sklenářovice Hertvíkovice, Kalná Voda, Mladé Buky, Sklenářovice 

Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou, Velká Úpa Pec pod Sněžkou, Velká Úpa I, Velká Úpa II 

Pilníkov Pilníkov Pilníkov I, Pilníkov II, Pilníkov III 

Radvanice Radvanice Radvanice v Čechách, Slavětín u Radvanic 

Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší 

Staré Buky Dolní Staré Buky, Horní Staré Buky, Prostřední Staré Buky Dolní Staré Buky, Horní Staré Buky, Prostřední Staré Buky 

Suchovršice Suchovršice Suchovršice 

Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou Maršov I, Maršov II, Svoboda nad Úpou 

Trutnov Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště, Dolní Předměstí, Dolní Staré 

Město, Horní Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, Lhota, Libeč, 

Nový Rokytník, Oblanov, Poříčí, Starý Rokytník, Střední Předměstí, 

Střítež, Studenec, Vnitřní Město, Volanov, Voletiny 

Babí, Bezděkov u Trutnova, Bohuslavice nad Úpou, Bojiště u Trutnova, Debrné, Dolní 

Staré Město, Horní Staré Město, Lhota u Trutnova, Libeč,  

Oblanov, Poříčí u Trutnova, Starý Rokytník, Střítež u Trutnova, Studenec u Trutnova, 

Trutnov, Volanov, Voletiny 

Úpice Radeč, Úpice Radeč, Úpice 

Velké Svatoňovice Markoušovice, Velké Svatoňovice Markoušovice, Starý Sedloňov, Velké Svatoňovice 

Vlčice Vlčice Hrádeček, Vlčice u Trutnova 

Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice 

Žacléř Bobr, Prkenný Důl, Žacléř Bobr, Černá Voda u Žacléře, Prkenný Důl, Rýchory, Vernířovice, Žacléř 
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I/A.3 STRUKTURA OSÍDLENÍ 

I/A.3.1 Použité podklady 

 Český statistický úřad v Hradci Králové 

 Informace Úřadu územního plánování v Trutnově 

I/A.3.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodno 

Z hlediska sídelní geografie se na území zachovaly rozličné typy a tvary sídel dokumentující na jedné 

straně převážně české a na druhé straně dříve převážně nebo původně německé osídlení a 

hospodaření v nížinném, podhorském prostředí.  

Sídelní struktura území je dána zejména geomorfologickým členěním území a jeho historickým 

užíváním. V Krkonoších se tak jedná o sídla s relativně malým počtem obyvatel a rozptýlenou zástavbou 

rozesetou po celých Krkonoších formou enkláv či samostatných objektů. Na jihu území je pak zahuštěná 

zástavba zejména řadových sídel okolo řeky Úpy a silnic. Výrazným zásahem do sídelní struktury bylo 

období po roce 1945, v němž došlo k vylidnění a dosídlování pohraničí po odsunu většiny německého 

obyvatelstva. V důsledku toho některá sídla zanikla úplně, v jiných došlo k vybydlení jejich částí. 

Přirozené, po staletí budované vazby mezi jednotlivými sídelními částmi a jejich obyvateli byly 

zpřetrhány, což vedlo k jejich sociálnímu a posléze i ekonomického úpadku (společně s pozdější 

změnou politického a společenského zřízení vedlo k devastaci území na všech úrovních). V současnosti 

je snaha o znovuobnovení vazeb jak vnitřních (vazby mezi obyvateli, uživateli území…) tak vnějších 

(vazby mezi obcemi - svazky obcí apod.). 

Spádové obvody jsou vymezovány jako území s vnitřní sounáležitostí, s převažujícím nebo přirozeným 

spádem z příslušných obcí k centru osídlení za základními službami a vybaveností tak, aby byl 

respektován princip celistvosti území (pohyb za prací tomuto požadavku vždy neodpovídá).   

Z hlediska regionalizace se jedná o heterogenní (nodální) region s nodálním centrem - Trutnovem.  

CENTRUM NADREGIONÁLNÍHO VÝZNAMU 

Na řešeném území město Trutnov plní funkci centra nadregionálního významu. Nadregionálnost je 

dána zejména spádovostí správního území okresu Trutnov zahrnující ORP Vrchlabí a ORP Dvůr Králové 

nad Labem (v Trutnově sídlí okresní instituce a úřady). Význam Trutnova jakožto centra nadregionálního 

významu nadále vzroste s realizací plánované dálnice D11. Město Trutnov inklinuje převládajícím 

spádem svého regionu k Hradci Králové. 

CENTRUM REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU  

Centra regionálního významu jsou zejména obce s pověřeným úřadem. Pro obce ve své spádové oblasti 

jsou dále centry provozujícími školská zařízení, zdravotní zařízení, spravují veřejné finance, poskytují 

právní servis… Dále zprostředkovávají komunikaci mezi místními úřady s úřady vyšší úrovně v Trutnově. 

Povětšinou sídlí na jejich území významní zaměstnavatelé. Centry lokálního významu na území ORP jsou 

Svoboda nad Úpou, Úpice, Žacléř a částečně lze za takové centrum považovat i město Pilníkov. 

CENTRUM LOKÁLNÍHO VÝZNAMU 

Poskytují zejména hraničícím obcím servis v podobě školských zařízení, zdravotních zařízení, ale na 

svém území mají i pracovní příležitosti pro obyvatele okolních obcí. Mezi centra lokálního významu lze 

v ORP Trutnov zařadit Bernartice, Malé Svatoňovice, Pilníkov (má částečně funkce regionálního 

významu), Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší a Velké Svatoňovice. 

OSTATNÍ OBCE 

Ostatní obce (nestřediskové) jsou všechny ostatní obce neplnící funkci center osídlení. 

I/A.3.3 Limity využití území 

Limity využití území v tonto tématu nebyly zjištěny. 
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I/A.4 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

I/A.4.1 Použité podklady 

 Informace Úřadu územního plánování Trutnov 

 Údaje Českého statistického úřadu (včetně výsledků SLDB 2011) 

I/A.4.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

Sociodemografické podmínky 

Na celkovém počtu obyvatel i území kraje se správní obvod podílí necelými dvanácti procenty a je druhý 

největší v kraji. V sedmi městech správního obvodu (Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Rtyně v 

Podkrkonoší, Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Žacléř) žily k 31. 12. 2015 téměř tři čtvrtiny obyvatel 

správního obvodu (cca 72%).  

Vedle vlastní specifikace území, jsou demografické údaje důležité zejména v souvislosti 

s předpokládaným rozvojem území ORP. 

Poměr rozdělení obyvatelstva dle pohlaví odpovídá poměru v České republice (49% muži - 51% ženy). 

V tomto ukazateli nejsou dlouhodobé výkyvy a mírné převýšení počtu žen je především důsledkem 

vyššího věku dožití u žen než u mužů. K výraznějším změnám dochází ve věkové struktuře obyvatelstva, 

kdy dochází k mírnému, ale stálému zvyšování počtu obyvatel postproduktivního věku (65+), tedy 

dochází ke stárnutí společnosti. Nelze očekávat, že by se tento trend v dohledné době změnil, lze 

očekávat pouze zpomalování růstu věku dožití, ale na druhou stranu také ke snižování porodnosti. 

Obyvatelstvo v obcích (VDB ČSÚ k 31. 12. 2019) 

Obec 
Obyvatelstvo 

celkem 

v tom v tom podle věku 
Ekonomicky 

aktivní 

(SLDB 2011) 

z toho 

zaměstnaní 

(SLDB 2011) muži ženy 0 - 14 15 - 64 

65 a více, 

včetně 

nezjištěno 

Batňovice 755 416 359 123 488 164   

Bernartice 924 469 455 162 597 165 412 357 

Dolní Olešnice 378 192 186 66 248 64 171 156 

Hajnice 1 045 536 509 177 693 175 425 395 

Havlovice 991 494 497 155 657 179 484 455 

Horní Maršov 979 495 484 147 647 185 547 473 

Horní Olešnice 320 175 145 46 212 62 152 142 

Chotěvice 1 034 523 511 158 673 203 497 450 

Chvaleč 658 331 327 96 433 129 290 255 

Janské Lázně 690 346 344 94 426 170 445 405 

Jívka 567 303 273 97 356 123 234 207 

Královec 192 102 90 21 139 32 78 64 

Lampertice 385 184 201 46 254 85 186 145 

Libňatov 363 184 179 54 223 86 182 166 

Malá Úpa 142 83 59 24 101 17 75 72 

Malé Svatoňovice 1 509 746 763 229 964 316 757 684 

Obec 
Obyvatelstvo 

celkem 

v tom v tom podle věku 
Ekonomicky 

aktivní 

(SLDB 2011) 

z toho 

zaměstnaní 

(SLDB 2011) muži ženy 0 - 14 15 - 64 

65 a více, 

včetně 

nezjištěno 

Maršov u Úpice 191 96 95 36 108 47 74 70 

Mladé Buky 2 308 1 185 1 123 351 1 547 410 1124 988 

Pec pod Sněžkou 648 347 301 84 446 118 373 343 

Pilníkov 1 257 626 631 217 792 248 576 529 

Radvanice 971 460 511 159 621 191 496 454 

Rtyně v Podkrkonoší 2 979 1 487 1 492 439 1 849 691 1 449 1 348 

Staré Buky 607 311 296 109 386 112 231 216 

Suchovršice 369 184 185 71 227 71 180 171 

Svoboda nad Úpou 2 081 1 039 1 042 273 1 253 555 1 044 940 

Trutnov 30 234 14 685 15 549 4 617 19 165 6 452 15 355 13 819 

Úpice 5 639 2 721 2 918 880 3 374 1 385 2 595 2 324 

Velké Svatoňovice 1 287 667 620 210 813 264 599 539 

Vlčice 548 273 275 103 355 90 249 231 

Zlatá Olešnice 203 101 102 31 140 32 98 85 

Žacléř 3 136 1 538 1 598 435 1 985 716 1 511 1 315 

Celkem ORP Trutnov 63 419 31 299 32 120 9 710 40 172 13 537 31 247 28 123 

 

Výkyvy v počtu obyvatel podle pětiletých věkových skupin odpovídá tzv. silným ročníkům, kdy se 

projevuje vyšší porodnost a tím i větší podíl obyvatel narozených v dané „pětiletce“. V tomto ukazateli se 

ORP Trutnov nijak nevymyká celostátnímu průměru. 

Obyvatelstvo v ORP podle pětiletých věkových skupin (k 31. 12. 2018) 

0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ 

613 2 431 3 219 3 389 2 979 3 061 3 870 3 948 4 235 5 468 4 866 4 266 3 670 4 066 4 462 3 868 2 413 1 368 859 274 38 

0,97% 3,83% 5,08% 5,34% 4,70% 4,83% 6,10% 6,23% 6,69% 8,62% 7,68% 6,74% 5,80% 6,41% 7,04% 6,11% 3,81% 2,16% 1,36% 0,44% 0,06% 

 

Z poměrů věkových skupin rozděleného podle pohlaví je patrné, že v předproduktivním a produktivním 

věku je poměr mužů a žen zhruba shodný (mírně více mužů). V poproduktivním věku pak výrazně 

převažuje počet žen (o téměř 20%), což odpovídá jejich dříve zmíněnému vyššímu věku dožití. 

Obyvatelstvo podle věkových skupin a pohlaví v ORP (k 31. 12. 2019) 

Věková skupina 
Celkem Muži Ženy 

počet % počet % počet % 

0 - 14 9 710 15,31 4 946 15,80 4 764 14,83 

15 - 64 40 172 63,34 20 698 66,13 19 474 60,63 

65 a více 13 537 21,35 5 655 18,07 7 882 24,54 

 Celkem ORP Trutnov 63 419   31 299   32 120  

 

Mezi sčítáním obyvatel v roce 2001 a 2011 vzrostl v ORP Trutnov počet obyvatel s dlouhodobým 

pobytem a počet cizinců, na druhou stranu klesá podíl domorodých obyvatel. 
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Obyvatelstvo podle pohlaví, druhu pobytu, rodáci a cizinci v ORP (definitivní výsledky SLDB 2011 a 2001) 

ORP Trutnov k datu 
Obyvatelstvo 

celkem 

v tom v tom s pobytem Narození v 

obci trvalého 

bydliště 

Cizinci z celku 
muži ženy trvalým dlouhodobým 

26. 3. 2011 64 828 31 903 32 925 64 046 782 29 969 1 351 

1. 3. 2001 65 172 31 736 33 436 64 976 196 31 070 657 

Změna 2001 -> 2011 -344 +167 -511 -930 +586 -1 101 +694 

 
-0,5% +0,5% -1,5% -1,4% +299% -3,5% +105,6% 

 

Předválečný vývoj počtu obyvatel není pro dané území příliš vypovídající s ohledem na poválečný odsun 

německého obyvatelstva a následná snaha o dosídlení, které přerušily přirozený vývoj tohoto ukazatele. 

V rámci vývoje počtu obyvatelstva dle sčítání obyvatel od roku 1961 lze pozorovat, že přestože se 

celkový počet obyvatel mezi rokem 1961 a 2011 téměř vůbec nezměnil, dochází ke zvyšování počtu 

obyvatel města Trutnova a hraničících obcí. Výrazný propad počtu obyvatel je pak patrný zejména 

s rostoucí vzdáleností od centrálních obcí. Velmi důležitým faktorem způsobujícím úbytek počtu 

obyvatel v obcích je zánik pracovních příležitostí - v 90. letech rušení dolů a postupné rušení pracovních 

míst v textilním průmyslu. S ohledem k nechuti místních obyvatel stěhovat se za prací do jiných regionů 

je úbytek způsoben spíše odchodem nastupujících generací do pracovně atraktivnějších oblastí a lze 

tedy předpokládat, že se bude jednat o dlouhodobější trend. 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obcích dle sčítání lidu 1961 – 2011 

Obec 
Počet obyvatel dle sčítání lidu Rozdíl 

2011-1961 

Index 

2011/ 

1961 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Batňovice 853  864  757  675  697  752  -101  88,2  

Bernartice 1 215  1 143  982  888  899  905  -310  74,5  

Dolní Olešnice 513  426  359  304  351  364  -149  71,0  

Hajnice 1 055  963  852  816  880  969  -86  91,8  

Havlovice 861  817  784  790  857  964  103  112,0  

Horní Maršov 1 142  1 034  959  1 028  1 058  1 054  -88  92,3  

Horní Olešnice 570  496  390  280  288  294  -276  51,6  

Chotěvice 1 364  1 251  1 088  975  978  1 029  -335  75,4  

Chvaleč 835  755  695  603  583  635  -200  76,0  

Janské Lázně 817  745  997  961  917  818  1  100,1  

Jívka 1 097  843  786  632  578  588  -509  53,6  

Královec 382  294  223  170  176  183  -199  47,9  

Lampertice 848  713  529  443  476  464  -384  54,7  

Libňatov 456  423  390  375  364  363  -93  79,6  

Malá Úpa 137  137  113  78  137  147  10  107,3  

Malé Svatoňovice 1 851  1 787  1 709  1 502  1 526  1 528  -323  82,5  

Maršov u Úpice 218  206  182  146  155  165  -53  75,7  

Mladé Buky 2 471  2 351  2 112  2 042  2 209  2 223  -248  90,0  

Pec pod Sněžkou 793  616  617  529  595  739  -54  93,2  

Pilníkov 1 308  1 194  1 159  1 067  1 064  1 217  -91  93,0  

Radvanice 865  1 098  994  1 027  1 092  1 044  179  120,7  

Rtyně v Podkrkonoší 3 187  3 270  3 158  3 076  3 053  3 011  -176  94,5  

Staré Buky 608  503  432  356  383  497  -111  81,7  

Obec 
Počet obyvatel dle sčítání lidu Rozdíl 

2011-1961 

Index 

2011/ 

1961 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Suchovršice 530  459  366  353  357  358  -172  67,5  

Svoboda nad Úpou 2 366  2 180  2 499  2 436  2 259  2 177  -189  92,0  

Trutnov 25 214  26 046  29 506  31 999  31 997  31 085  5 871  123,3  

Úpice 6 540  6 749  6 990  6 141  5 932  5 854  -686  89,5  

Velké Svatoňovice 1 536  1 377  1 167  1 115  1 108  1 231  -305  80,1  

Vlčice 436  424  447  397  412  492  56  112,8  

Zlatá Olešnice 267  225  184  174  158  190  -77  71,2  

Žacléř 4 766  4 608  4 298  3 700  3 633  3 488  -1 278  73,2  

Celkem ORP 65 101  63 997  65 724  65 078  65 172  64 828  -273  99,6  

Ze základních demografických údajů pro rok 2015 lze vyčíst údaje víceméně potvrzující výše uvedené 

dlouhodobé trendy vývoje počtu obyvatel (lokálně je patrné výrazné navýšení počtu obyvatel u 

některých obcí, kde došlo k výstavbě většího počtu bytů s následným nastěhováním obyvatel právě 

v roce 2013). Stále větší význam má migrace obyvatel především mezi regiony České republiky, ale i 

migrace cizinců, zejména s ohledem na vývoj porodnosti, která má dlouhodobě klesající tendence 

napříč všemi vyspělými zeměmi, s mírnými výkyvy způsobenými tzv. „silných ročníků“ (se zhruba dvaceti 

až třicetiletou generační periodou). V tomto pohledu bude nutné v budoucnu vytvořit takové podmínky, 

aby byl region atraktivní pro nedomorodé obyvatele a dokázal je v území udržet. 

Základní demografické údaje ORP k 1. 1. 2016 

Obec 

Po
če

t o
by

va
te

l 

Přírůstek / úbytek obyvatel v roce 2015 

Přirozený přírůstek Migrace 
Celkový přírůstek / 

úbytek v roce 2015 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

Živě narození Zemřelí 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

Přistěhovalí Vystěhovalí 

Ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

Batňovice 757 1 1,3 9 11,9 8 10,6 12 15,9 27 35,7 15 19,8 13 17,2 

Bernartice 955 0 0 9 9,4 9 9,4 3 3,1 28 29,3 25 26,2 3 3,1 

Dolní Olešnice 383 -1 -2,6 3 7,8 4 10,4 2 5,2 21 54,8 19 49,6 1 2,6 

Hajnice 1013 -1 -1 11 10,9 12 11,8 9 8,9 21 20,7 12 11,8 8 7,9 

Havlovice 984 2 2 13 13,2 11 11,2 -2 -2 15 15,2 17 17,3 0 0 
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Obec 

Po
če

t o
by

va
te

l 

Přírůstek / úbytek obyvatel v roce 2015 

Přirozený přírůstek Migrace 
Celkový přírůstek / 

úbytek v roce 2015 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

Živě narození Zemřelí 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

Přistěhovalí Vystěhovalí 

Ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

Horní Maršov 996 6 6 13 13,1 7 7 -13 -13,1 43 43,2 56 56,2 -7 -7 

Horní Olešnice 302 3 9,9 5 16,6 2 6,6 7 23,2 19 62,9 12 39,7 10 33,1 

Chotěvice 1026 -1 -1 13 12,7 14 13,6 -8 -7,8 26 25,3 34 33,1 -9 -8,8 

Chvaleč 663 -1 -1,5 7 10,6 8 12,1 13 19,6 15 22,6 2 3 12 18,1 

Janské Lázně 729 0 0 8 11 8 11 -13 -17,8 22 30,2 35 48 -13 -17,8 

Jívka 542 -11 -20,3 3 5,5 14 25,8 -8 -14,8 4 7,4 12 22,1 -19 -35,1 

Královec 193 0 0 0 0 0 0 2 10,4 8 41,5 6 31,1 2 10,4 

Lampertice 400 -10 -25 2 5 12 30 -7 -17,5 8 20 15 37,5 -17 -42,5 

Libňatov 361 -5 -13,9 2 5,5 7 19,4 9 24,9 10 27,7 1 2,8 4 11,1 

Malá Úpa 144 -2 -13,9 0 0 2 13,9 0 0 6 41,7 6 41,7 -2 -13,9 

Malé Svatoňovice 1528 4 2,6 13 8,5 9 5,9 -4 -2,6 34 22,3 38 24,9 0 0 

Maršov u Úpice 189 4 21,2 6 31,7 2 10,6 3 15,9 6 31,7 3 15,9 7 37 

Mladé Buky 2284 -5 -2,2 14 6,1 19 8,3 13 5,7 78 34,2 65 28,5 8 3,5 

Pec pod Sněžkou 618 0 0 3 4,9 3 4,9 -8 -12,9 28 45,3 36 58,3 -8 -12,9 

Pilníkov 1244 -2 -1,6 11 8,8 13 10,5 37 29,7 71 57,1 34 27,3 35 28,1 

Radvanice 986 7 7,1 14 14,2 7 7,1 -7 -7,1 28 28,4 35 35,5 0 0 

Rtyně v Podkrkonoší 2978 -9 -3 27 9,1 36 12,1 -23 -7,7 54 18,1 77 25,9 -32 -10,7 

Obec 

Po
če

t o
by

va
te

l 

Přírůstek / úbytek obyvatel v roce 2015 

Přirozený přírůstek Migrace 
Celkový přírůstek / 

úbytek v roce 2015 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

Živě narození Zemřelí 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

Přistěhovalí Vystěhovalí 

Ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

ce
lk

em
 

na
 1

00
0 

ob
yv

at
el

 

Staré Buky 568 4 7 6 10,6 2 3,5 13 22,9 34 59,9 21 37 17 29,9 

Suchovršice 376 0 0 4 10,6 4 10,6 12 31,9 27 71,8 15 39,9 12 31,9 

Svoboda nad Úpou 2112 3 1,4 26 12,3 23 10,9 26 12,3 90 42,6 64 30,3 29 13,7 

Trutnov 30812 3 0,1 276 9 273 8,9 -84 -2,7 598 19,4 682 22,1 -81 -2,6 

Úpice 5683 15 2,6 70 12,3 55 9,7 -43 -7,6 156 27,5 199 35 -28 -4,9 

Velké Svatoňovice 1263 -3 -2,4 5 4 8 6,3 14 11,1 44 34,8 30 23,8 11 8,7 

Vlčice 494 0 0 7 14,2 7 14,2 4 8,1 17 34,4 13 26,3 4 8,1 

Zlatá Olešnice 195 -3 -15,4 0 0 3 15,4 5 25,6 8 41 3 15,4 2 10,3 

Žacléř 3254 -15 -4,6 27 8,3 42 12,9 -15 -4,6 59 18,1 74 22,7 -30 -9,2 

Celkem ORP Trutnov 64032 -17 -0,3 607 9,5 624 9,7 -51 -0,8 1605 25,1 1656 25,9 -68 -1,1 

Bydlení 

V regionu je velký zájem o trvalé i rekreační bydlení. Novou výstavbu reprezentuje jak individuální, tak 

bytová výstavba. Postupně se renovuje a rekonstruuje starší bytový fond. Mezi lety 2002 a 2013 bylo 

v ORP Trutnov dokončeno celkem 1732 nových bytů. V oblasti hor trvale roste zájem o rekreační a 

druhé bydlení. Jednotlivé obce nabízejí dostatečné kapacity pro výstavbu nových objektů bydlení. 

Struktura a stáří bytového fondu se nevymykají z celostátního průměru. Ve výstavbě nových bytů 

převažuje výstavba rodinných domů. Rekonstrukce panelových domů v posledních letech zvyšují 
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atraktivitu bydlení v nich (sídliště se omlazují), přesto téměř opomíjeným problémem zůstává parkování 

v nich, v rámci řešeného území zejména v trutnovských sídlištích Stadion II, Šestidomí, Křižík a Družba. 

Domy a byty v obcích k 26. 3. 2011 (definitivní výsledky SLDB 2011) 

Název obce 
Domy  

celkem 

z toho 

obydlené 

z obydlených druh domu Obydlené  

byty  

celkem 

z toho právní důvod užívání 

rodinné domy bytové domy 
ve vlastním  

domě 

v osobním  

vlastnictví 
nájemní byty 

Batňovice 254  212  204  5  268  195  18  18  

Bernartice 244  188  156  29  323  142  58  106  

Dolní Olešnice 149  109  100  7  124  91  9  10  

Hajnice 294  211  187  20  312  163  40  92  

Havlovice 324  260  245  12  320  241  20  10  

Horní Maršov 365  232  184  36  389  171  60  125  

Horní Olešnice 153  86  78  7  99  76  6  9  

Chotěvice 305  245  221  22  337  203  54  33  

Chvaleč 190  148  129  17  207  117  25  37  

Janské Lázně 188  118  73  30  343  72  54  169  

Jívka 215  163  139  19  202  111  27  32  

Královec 80  55  49  5  60  39  5  11  

Lampertice 123  101  86  12  113  72  9  21  

Libňatov 175  114  112  2  128  97  10  2  

Malá Úpa 200  53  35  3  59  32  6  13  

Malé Svatoňovice 448  318  262  43  614  246  82  221  

Maršov u Úpice 77  53  50  2  61  46  5  0  

Mladé Buky 511  429  326  88  789  351  209  130  

Pec pod Sněžkou 310  206  131  20  200  123  15  44  

Pilníkov 336  271  238  30  422  222  70  100  

Radvanice 98  87  64  21  423  68  21  316  

Rtyně v Podkrkonoší 816  676  619  50  1 124  616  166  200  

Staré Buky 180  158  153  5  162  123  11  13  

Suchovršice 132  100  94  6  128  93  5  10  

Svoboda nad Úpou 424  369  289  69  799  301  229  216  

Trutnov 3 802  3 451  2 388  1 003  12 121  2 561  5 920  2 104  

Úpice 1 088  940  737  185  2 295  769  665  589  

Velké Svatoňovice 492  350  327  14  446  314  33  41  

Vlčice 146  129  114  11  155  103  24  17  

Zlatá Olešnice 70  56  54  2  58  38  7  10  

Žacléř 523  441  288  142  1 395  270  553  496  

Celkem ORP Trutnov 12 712  10 329  8 132  1 917  24 476  8 066  8 416  5 195  

 

Dvě třetiny bytů jsou buď ve vlastním domě, nebo v osobním vlastnictví, pětina je pak nájemních a 

necelých 5% je bytů družstevních (k výraznému poklesu podílu družstevního bydlení došlo díky aféře 

vedení největšího místního bytového družstva). Vybavení bytů počítači s internetem je na dobré úrovni 

a tento ukazatel má stoupající tendenci. Vybavení bytů koupelnou či sprchovým koutem a splachovacím 

záchodem je pak téměř standardem. 

Obydlené byty podle právního důvodu užívání, vybavenosti osobním počítačem a sociálním zařízením k 26. 3. 2011 (definitivní výsledky SLDB 2011) 

Obydlené byty 

v ORP Trutnov 

celkem 

z toho právní důvod užívání bytu 
z toho vybavenost osobním 

počítačem 

z toho 

koupelna, 

sprchový kout v 

bytě 

z toho 

splachovací 

záchod v bytě 
ve vlastním 

domě 

v osobním 

vlastnictví 
nájemní družstevní s internetem bez internetu 

24 476 
8 066 

33,0% 

8 416 

34,4% 

5 195 

21,2% 

1 090 

4,5% 

14 134 

57,7% 

783 

3,2% 

23 618 

96,5% 

23 271 

95,1% 

 

Vysoký počet dokončených bytů v poměru k trvale bydlícím obyvatelům je patrný zejména v horských 

střediscích (Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Horní Maršov…), kde je neustálý tlak na výstavbu zejména 

objektů druhého bydlení, apartmánových domů apod. 

Dokončené byty v obcích v letech 2002-2015 

Obec 

Dokončených bytů v obci 
Celkem v letech 

2002 - 2015 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 celkem 
bytů / 1000 

obyvatel 

Batňovice 3 1 5 1 5 2 2 4 3 2 2 3 2 5 40 52,8 

Bernartice 1 1 2 12 1 4 9 2 1 3 1 1   38 39,8 

Dolní Olešnice 2 1           1 1 1   1  7 18,3 

Hajnice     10   1 6 1 3 5 2 3 3 1 4 39 38,5 

Havlovice 5 2 1 2 4 1 5 4 2 2 2 2 6 6 44 44,7 

Horní Maršov 14 3 26   6 9 3 3 8 10 5 1 5 6 99 99,4 

Horní Olešnice       1   1 1       1   1 5 16,6 

Chotěvice     1 4   2         1 1 2  11 10,7 

Chvaleč 1 3   1 7   2 1   3 4 3 2 2 29 43,7 

Janské Lázně 8 1 3     1     2   2 10  6 33 45,3 

Jívka   1     2       3 4 1 1 1 1 14 25,8 

Královec       2 1               3 15,5 

Lampertice     1             1     2 5,0 

Libňatov       1 1   3     2     7 19,4 

Malá Úpa   4       3 1 21      2 5 4 40 277,8 

Malé Svatoňovice 3 1 1   2 17 2 2 1 2 2 4  1 38 24,9 

Maršov u Úpice 1         1          1  1 4 21,2 

Mladé Buky 4 2 10 2 5 9 3 6 2 33 4 3 4 3 90 39,4 

Pec pod Sněžkou 63 21                   3 11 98 158,6 

Pilníkov 19 2 13 4 7 2   1 26 3 1 2 5 2 87 69,9 

Radvanice   3   1 1 4         1 1  3 14 14,2 

Rtyně v Podkrkonoší 4 10 7 4 8 5 8 5 6 3 6 6 16 6 94 31,6 

Staré Buky 5 1   1     1 14   4 7 3 3 7 46 81,0 

Suchovršice 4 1     1 1 2   1 4 2 1   17 45,2 
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Obec 

Dokončených bytů v obci 
Celkem v letech 

2002 - 2015 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 celkem 
bytů / 1000 

obyvatel 

Svoboda nad Úpou 1     4 2            7   14 6,6 

Trutnov 39 50 61 13 29 70 35 36 61 43 55 23 52 39 606 19,7 

Úpice 14 42 3 91 14 6 5 8 4 1 2 13 7 7 217 38,2 

Velké Svatoňovice 5   4 3 2 2 3 6 1 4 3 3 3  39 30,9 

Vlčice 1     2   1 8   10 4 6 2 1 1 36 72,9 

Zlatá Olešnice   1             1   1    3 15,4 

Žacléř 52 4 9 7 29 5 9 21 7 4 5 1 2 1 156 47,9 

Celkem v ORP Trutnov 249 155 157 156 128 152 103 138 145 135 117 197 121 117 2070 32,3 

I/A.4.3 Limity využití území 

V rámci tematického okruhu sociodemografické podmínky a bydlení nejsou vymezovány limity využití 

území. 
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I/A.5 PŘÍRODA A KRAJINA 

I/A.5.1 Použité podklady 

 Informace Úřadu územního plánování v Trutnově 

 Koncepce ochrany přírody a krajiny 

 Správa KRNAP 

 Správa CHKO Broumovsko 

I/A.5.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

Územní systém ekologické stability 

Cílem územního systému ekologické stability (dále také „ÚSES“ je přispět k vytvoření ekologicky 

vyvážené krajiny, v níž je trvale zajištěna možnost využívání vyžadovaných produkčních a 

mimoprodukčních funkcí - "trvale udržitelný život". Vymezení ÚSES přináší progresivní přístup k ochraně 

biologické rozmanitosti prostředí. Po stránce legislativní je ÚSES zakotven v Zákoně ČNR o ochraně 

přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

Plochy zařazené do ÚSES jsou biocentra a linie, které je propojují, jsou biokoridory. Takto vytvořená síť 

funguje podle náročnosti druhů na velikost území v několika úrovních - místní, regionální a 

nadregionální. Biocentra a biokoridory, která vytvářejí prostorový základ územního systému ekologické 

stability, mají základní úkol - uchování přirozeného genofondu krajiny. Tento úkol však neznamená 

konzervaci společenstev, ale podporování jejich přirozeného vývoje. 

Na území ORP Trutnov jsou dle koncepce ochrany přírody a krajiny kraje, územních plánů obcí a 

generelu místních ÚSES vymezeny: 

 nadregionální biokoridory 

 nadregionální biocentra  

 regionální biocentra 

 regionální biokoridory  

 místní (lokální) biocentra 

 místní (lokální) biokoridory 

Na území KRNAP je ÚSES vymezen správou KRNAP na území CHKO Broumovsko Agenturou ochrany 

přírody a krajiny ČR. Problémem ÚSES je neaktuálnost a nekonzistentnost jednotlivých podkladů, 

špatná nebo žádná návaznost na hranicích územních celků, při jejich vymezování nedodržování 

maximálních vzdáleností a minimálních výměr jednotlivých skladebných prvků ÚSES. Pro eliminaci chyb 

by bylo vhodné vypracovat aktualizaci generelu a tento v územně plánovacích dokumentacích důsledně 

ctít. 

Významné krajinné prvky 

Významné krajinné prvky ze zákona jsou v řešeném území zastoupeny především velkými plochami 

lesů, zejména v severní části území (Krkonoše). V menší míře jsou pak zastoupeny významnými 

rašeliništi - např. černohorské rašeliniště. Zastoupení údolních niv, vodních ploch - rybníků a vodních 

toků je pak vzhledem v poměru k výše uvedeným významným krajinným prvkům ze zákona minimální, 

přesto ne zanedbatelné. Na území ORP Trutnov je dále vyhlášeno 11 registrovaných významných 

krajinných prvků. 

 

Významné krajinné prvky registrované k 30. 11. 2016 

Obec v řešeném území Kód Název Vymezení území 

Chvaleč 4 Na kokrháči území jihozápadně od obce Chvaleč rozkládající se v části k.ú. Chvaleč 

5 Pod Celestýnem území severozápadně od obce Radvanice v části p.p.č. 906 v k.ú. Chvaleč 

Radvanice 3 Pod nádražím území jihovýchodně od železniční zastávky Radvanice v části k.ú. Radvanice 

Trutnov 1 Městský park v Trutnově p.p.č. 1707/1  v k.ú. Trutnov 

16 Prameny Babského potoka území severozápadně od obce Trutnov-Babí v údolí Babského potoka v 

kat. území Babí 

18 Městský park - 2. část p.p.č. 1601/1 a 1564/1 v k.ú. Trutnov 

19 Bledule v Údolí smrti ve Lhotě u Trutnova p.p.č. 475, 474, 482, 491 a  492  v k.ú. Lhota u Trutnova 

20 Městský park - 3.část p.p.č. 1608  v k.ú. Trutnov 

Trutnov,  

Zlatá Olešnice 

2 U starého mlýna území jižně od obce Malý Křenov v údolí Ličné rozkládající se v části k.ú. 

Babí, Zlatá Olešnice, Libeč 

Velké Svatoňovice 15 Bledule v Markoušovicích území na severním okraji obce Markoušovice na p.p.č. 272/2, 272/3, 

272/4, 272/5, 272/6, 272/12, 275/1, 275/3, 275/4, 275/8 a 711 v k.ú. 

Markoušovice 

17 Geologický odkryv Velké Svatoňovice území na západním okraji obce Malé Svatoňovice na p.p.č. 2180 v k.ú. 

Velké Svatoňovice 

Národní park 

KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK 

Krkonošský národní park (KRNAP) se rozprostírá v severovýchodní části Čech při hranici 

s Polskem. Z administrativního hlediska leží jeho větší část na území bývalých okresů 

Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Území o rozloze 54.969 ha je orientováno ve 

směru od SZ k JV. Většina území národního parku spadá do geomorfologického celku 

Krkonoše (podcelky Krkonošské hřbety, Krkonošské rozsochy a Vrchlabská vrchovina), 

část ochranného pásma patří již do celku Krkonošské podhůří (s podcelky Železnobrodská vrchovina a 

Podkrkonošská pahorkatina). Oba horopisné celky náleží do Krkonošsko-jesenické (Sudetské) soustavy 

v rámci České vysočiny.  

Konkrétní vymezení KRNAP (včetně OP) lze popsat takto: hranice s Polskem, Novosvětské sedlo, Hvězda, 

Jablonec nad Jizerou, Jizera po Arnoštov, Jizerka po Hrabačov, Vrchlabí, Rudník, Mladé Buky, Kalná Voda, 

Babí, Žacléř. Bezprostředně sousedí s Broumovskou vrchovinou na východě, Jizerskými horami na 

severozápadě, v Polsku s Kotlinou Jeleniogórskou a Rudawami Janowickiemi. Vymezení vlastního 

národního parku a jednotlivých ochranných zón je zřetelné z přiložené mapy. Krkonoše patří k 

hercynským pohořím vyvrásněným v prvohorách, před zhruba 600 milióny lety. Výrazně překračují 

horní (alpinskou) hranici lesa, která se zde pohybuje okolo 1250 m n. m. Vysokohorské rysy přírody 
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krkonošských hřbetů a hřebenů podtrhuje a formuje drsné klima s velmi chladnými severními a 

severozápadními větry, nízkými teplotami vzduchu a vysokými úhrny atmosférických srážek.  

Během postupujícího zalednění byla severská tundra několikrát zatlačena směrem k jihu a zároveň 

horská tundrová společenstva sestoupila do nižších poloh. Obě chladnomilná seskupení se na 

některých místech potkávala a po oteplení se zachovala vysoko v horách či na jiných vhodných místech 

(např. rašeliništích), nebo ustoupila s tajícím ledovcem k severu. Tím lze vysvětlit poměrně vysoký podíl 

severských druhů organismů, resp. glaciálních reliktů v krkonošských rostlinných i živočišných 

společenstvech. Od ústupu posledního zalednění v Evropě uplynulo okolo 10 000 let a stejně dlouho 

byly některé organismy izolovány na krkonošských hřbetech. I za tuto relativně krátkou dobu se v 

některých, zejména rostlinných skupinách, vyvinuly poddruhy a druhy, které jsou krkonošskými 

endemity. Krkonoše jsou významným migračním územím velkých savců. 

Bohatá lesnatost a tradiční řídké osídlení tohoto kraje způsobuje jeho neobvyklou zachovalost a 

ojedinělou krásu, podtrženou velkým zastoupením roubené, hrázděné nebo i zděné původní 

architektury. 

Krkonošský národní park je jednou z nejvíce vyhledávaných a velmi atraktivních turistických oblastí 

České republiky (atraktivní lyžařské areály, nejvyšší hora ČR – Sněžka, hustá síť turistických tras a 

lyžařských tratí, nabídka doplňkových služeb – to vše přitahuje velké množství lidí, užívajících krajinu), 

což v důsledku přináší konflikty s ochranou přírody. Dalším ohrožením místní přírody jsou dálkové 

emise zejména z blízkých průmyslových oblastí Polské republiky způsobující narušování zejména lokalit 

nepůvodních smrkových monokultur, které jsou samy o sobě problémem s ohledem na ohrožení živými 

i neživými škůdci. Z tohoto důvodu by mělo být prioritou osazování původními druhy dřevin na 

původních stanovištích. 

Národní park dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) k 15. 12. 2020 

Obec v řešeném území Kód Název Předmět ochrany 

Horní Maršov, 

Janské Lázně, 

Malá Úpa, 

Mladé Buky, 

Pec pod Sněžkou, 

Svoboda nad Úpou, 

Trutnov, 

Žacléř 

66 Krkonošský národní park Posláním NP je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova 

samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití 

území národního parku k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí. 

Chráněná krajinná oblast 

CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST BROUMOVSKO 

Část řešeného území obce Chvaleč (část k.ú. Chvaleč) leží v Chráněné krajinné 

oblasti Broumovsko v III. zóně, kde státní správu v ochraně přírody a krajiny podle 

zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, vykonává Správa 

CHKO Broumovsko se sídlem v Polici nad Metuji. Chráněná krajinná oblast 

Broumovsko byla vyhlášena vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. ČR 

č.157/1991 Sb., o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko, ze dne 27. března 1991.       

Broumovská vrchovina je členitou a malebnou krajinou hor a údolí, skal a roklí, mozaikou lesů a luk, 

pastvin a polí. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Je to krajina 

zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná. Na každém kroku se v ní setkáme s bohatou historií: 

Broumovský klášter, kostely a statky jsou v architektuře pojmem. Pro tuto krajinu je příznačná její 

pestrost a prolínání krás přírody a historie. CHKO Broumovsko se skládá ze dvou geomorfologicky a 

klimaticky odlišných celků: Polické vrchoviny a Broumovské kotliny. Odděluje je hřeben Broumovských 

stěn. Přírodní jedinečností je tu skalní reliéf s typickými tvary, jako jsou skalní města, stolové hory a 

kuesty. Na jeho vzniku, ale i na utváření říční sítě, půd, rostlinstva a živočišstva měla zásadní vliv 

geologická stavba a vývoj. Vzácná květena se vyskytuje zejména v suťových lesích a na strmých svazích 

údolí a kuest (lilie zlatohlavá), v inverzních polohách v roklích skalních měst (mléčivec alpský), další je 

vázána na louky a mokřady (vstavače). Nejzajímavější faunou je dnes ptactvo skalních oblastí (výr velký, 

krahujec obecný, čáp černý) i horská fauna chladných údolí. Tato kulturní krajina byla od kolonizace ve 

13. století donedávna krajinou harmonickou. Až v posledních padesáti letech se rovnováha mezi 

přírodou a činností člověka porušila. 

Chráněná krajinná oblast dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) k 15. 12. 2020 

Obec v řešeném území Kód Název Předmět ochrany 

Chvaleč, 

Jívka, 

Malé Svatoňovice, 

Radvanice, 

Rtyně v Podkrkonoší, 

Velké Svatoňovice 

62 Broumovsko Ochrana a postupná obnova hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a 

rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů v 

oblasti. K typickým znakům oblasti náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a 

toků, její rostlinstvo a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského původního 

fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť a místní zástavba lidového rázu. 

 

Národní přírodní rezervace 

Národní přírodní rezervace dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) k 15. 12. 2020 

Obec v řešeném území Kód Název Předmět ochrany 

Jívka 2401 Adršpašsko-teplické skály Geomorfologicky mimořádně významné území kryté lesními ekosystémy s ojedinělými rostlinnými a 

živočišnými společenstvy podhorského a horského charakteru, vytvořené v kvádrových pískovcích 

svrchní křídy, s přírodovědně mimořádně významnými formami pískovcového reliéfu vyskytujícími se 

zde především v podobě rozsáhlých skalních plošin, složitě členěných hřbetů, kaňonů, soutěsek, 

skalních věží a jeskyní. 

 

Přírodní park 

Přírodní park k 15. 12. 2020 

Obec v řešeném území Kód Název Předmět ochrany 

Mladé Buky, 

Vlčice 

- Hrádeček Důvodem vyhlášení tohoto přírodního parku je členitý reliéf Mladobukovské vrchoviny s Vlčími 

skalami. Zde se nacházejí rozsáhlé přirozené porosty buku s charakteristickou flórou. Významná je 

také společenskohistorická hodnota území. Na území parku můžeme nalézt bučiny s naprostou 

absencí bylinného patra, květnaté bučiny s charakteristickou flórou květnatých bučin a druhotné 

porosty smrku. Velmi vzácná jsou společenstva potočního luhu. Významná jsou také společenstva 
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osluněných skal, prameniště, louky a pastviny. Z fauny se zde můžeme potkat již s horskými druhy, 

jakými jsou čolek horský, ještěrka živorodá, zmije obecná, lejsek černohlavý, sýkora parukářka, 

sýkora uhelníček a hýl obecný. 

 

Přírodní památka 

Přírodní památky dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) k 15. 12. 2020 

Obec v řešeném území Kód Název Předmět ochrany 

Mladé Buky 5314 Sklenářovické údolí Rozsáhlý komplex podhorských a horských luk a mokřadů s mimořádnou a dosud zachovalou 

mozaikou rozptýlené zeleně a chráněných a ohrožených rostlinných společenstev, rostlinných a 

živočišných druhů; dochovaný stav krajiny formovaný činností člověka. 

Mladé Buky, 

Rudník, 

Vlčice 

5970 Luční potok v Podkrkonoší Účelem zřízení je ochrana populace a biotopu raka kamenáče. 

Svoboda nad Úpou 1767 Slunečná stráň Rozsáhlý komplex slatinných a rašelinných luk s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou 

rostlinných společenstev celostátně ohrožených, která se stala v krajině vzácná v důsledku 

odvodňování podobných lokalit. Část z nich se řadí k prioritním biotopům v rámci soustavy Natura 

2000. V hojné míře se vyskytují zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů. Plocha také 

slouží k přenosům chráněných druhů rostlin ze zanikajících přirozených nalezišť. 

Velké Svatoňovice 5710 Žaltman Ochrana evropsky významných typů stanovišť: extenzivních sečených luk nížin až podhůří, bučin 

asociace Luzulo-Fagetum, bučin asociace Asperulo-Fagetum a smíšených jasanovo-olšových lužních 

lesů temperátní a boreální Evropy. 

 

Památné stromy  

Na území OPR Trutnov bylo k 30. 11. 2016 evidováno 34 vyhlášených památných stromů s tím, že jeden 

vyhlášený památný strom již fyzicky neexistuje (je zaniklý) – „Lípa u kostela“ v Žacléři. 

Památné stromy dle Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP) k 15. 12. 2020 

Obec 
Katastrální 

území 

Památný strom 

Kód 
Počet 

stromů 
Název Druh 

Výška 

[m] 
Obvod [cm] 

Bernartice Bernartice 104963 1 Lípa u č.p. 01 v Bernarticích lípa srdčitá 23 580 

Dolní Olešnice Dolní Olešnice 101271 1 Lípa U fary lípa velkolistá  - 300 

Hajnice Dolní Žďár 101277 1 Lípa srdčitá před kostelem lípa srdčitá 24 410 

101279 1 Lípa srdčitá u statku lípa srdčitá 27 475 

Hajnice 101237 1 Lípa srdčitá č. 1 lípa srdčitá 12 260 

101236 1 Lípa srdčitá č. 2 lípa srdčitá 15 340 

Horní Žďár 101274 1 Lípa u trafostanice lípa velkolistá 29 460 

Havlovice Havlovice 101257 1 Lípa v Havlovicích lípa srdčitá 20 363 

Chotěvice Chotěvice 105234 1 Lípa velkolistá lípa velkolistá 31 520 

Jívka Horní Vernéřovice 101479 2(2) Buky u Janovic buk lesní  - -  

Janovice u Trutnova 101478 1 Lípa u Šimočků lípa srdčitá 37 471 

Obec 
Katastrální 

území 

Památný strom 

Kód 
Počet 

stromů 
Název Druh 

Výška 

[m] 
Obvod [cm] 

Jívka 101474 1 Maixnerova lípa lípa velkolistá 25 573 

Maršov u Úpice Maršov u Úpice 101264 1 Buk u Maršova buk lesní 28 495 

Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice 105996 1 Mariánská lípa lípa srdčitá 20 348 

Mladé Buky Kalná Voda 101238 1 Dub letní dub letní 25 500 

Mladé Buky 101239 1 Smrk ztepilý smrk ztepilý 35 350 

Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší 101266 1 Lípa ve Rtyni v Podkrkonoší lípa srdčitá 23 520 

101267 1 Rtyňská lípa lípa srdčitá 24 465 

Suchovršice Suchovršice 104864 1 (2) Lípa v Suchovršicích lípa srdčitá, 

(buk lesní - zaniklý) 

 - -  

Trutnov Babí 101272 1 Lípa na Babí lípa velkolistá 25 530 

Poříčí u Trutnova 101273 1 Lípa v Poříčí lípa velkolistá  - - 

Starý Rokytník 101276 1 Lípa velkolistá lípa velkolistá 26 515 

Střítež u Trutnova 101275 1 Lípa velkolistá ve Stříteži lípa velkolistá 21 470 

Trutnov 101244 1 Jedlovec kanadský jedlovec kanadský 20 250 

Úpice Úpice 101262 1 Buk Na Veselce buk lesní 20 388 

101261 1 Buk Na Veselce (park) buk lesní 18 394 

101263 2(2) Buky v Úpici buk lesní - - 

101265 1 Jasan v Úpici jasan ztepilý 24 465 

Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice 101269 1 Lípa ve Velkých Svatoňovicích lípa srdčitá 25 430 

Vlčice Hrádeček 101260 1 Třešeň ptačí třešeň ptačí 23 404 

Žacléř Žacléř 105363 1 Jírovec u Kostela jírovec maďal 17,5 335 

105362 1 Lípa u fary lípa velkolistá 19,7 360 

101245 1 Magnolia v Žacléři šácholan přišpičatělý 17 576 

 

NATURA 2000 

Soustava NATURA 2000 k 15. 12. 2020 

Kategorie Obec Kód 
Kód 

NATURA 
Název Předmět ochrany 

Evropsky 

významná 

lokalita 

Jívka 2895 CZ0520519 Adršpašsko-teplické skály rašelinný les, přechodová rašeliniště a třasoviště, chasmofytická 

vegetace silikátových skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné 

veřejnosti, bučiny asociace Luzulo-Fagetum, acidofilní smrčiny 

Mladé Buky, 

Vlčice 

2907 CZ0520020 Hrádeček chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svazů, bučiny 

asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum 

Vlčice 5517 CZ0520008 Kamenná Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 

Černý Důl, 

Dolní Dvůr, 

Dolní Lánov, 

Horní Maršov, 

Janské Lázně, 

2915 CZ0524044 Krkonoše Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem, druhově bohaté smilkové 

louky na silikátových podložích v horskských oblastech (a v 

kontinentální Evropě v podhorských oblastech), aktivní 

vrchoviště, lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, 

rašelinný les, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a 
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Kategorie Obec Kód 
Kód 

NATURA 
Název Předmět ochrany 

Lánov, 

Malá Úpa, 

Mladé Buky, 

Pec pod Sněžkou, 

Rudník, 

Strážné, 

Svoboda nad Úpou, 

Špindlerův Mlýn, 

Trutnov, 

Vrchlabí, 

Žacléř 

boreální Evropy, evropská suchá vřesoviště, alpínská a boreální 

vřesoviště, subarktické vrbové křoviny, silikátové alpínské a 

boreální trávníky, vlhkomilná vysokobylinná lemová 

společenstva nížin a horského až alpínského stupně, extenzivní 

sečené louky nížin až podhůří, horské sečené louky, 

přechodová rašeliniště a třasoviště, silikátové sutě horského až 

niválního stupně, chasmofytická vegetace silikátových 

skalnatých svahů, jeskyně nepřístupné veřejnosti, bučiny 

asociace Luzlo-Fagetum a Asperulo-Fagetum, středoevropské 

subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským, acidofilní 

smrčiny, lokalita hořečku českého, svízele sudetského, všivce 

krkonošského pravého, zvonku českého, vranky obecné 

Mladé Buky, 

Vlčice, 

Rudník 

2918 CZ0523823 Luční potok v Podkrkonoší lokalita raka kamenáče 

Jívka 2920 CZ0523280 Metuje a Dřevíč lokalita mihule potoční 

Jívka 5524 CZ0520508 Stárkovské bučiny Extenzivní sečené louky nížin až podhůří, chasmofytická 

vegetace vápnitých skalnatých svahů, bučiny asociace Asperulo-

Fagetum 

Malé Svatoňovice, 

Radvanice, 

Velké Svatoňovice 

2946 CZ0520511 Žaltman smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální 

Evropy, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, bučiny 

asociace Luzulo-Fagetum a Asperulo-Fagetum 

Ptačí 

oblast 

Jívka 2307 CZ0521014 Broumovsko Populace sokola stěhovavého a výra velkého a jejich biotopy 

Horní Maršov, 

Janské Lázně, 

Malá Úpa, 

Mladé Buky, 

Pec pod Sněžkou, 

Svoboda nad Úpou, 

Trutnov, 

Žacléř 

2283 CZ0521009 Krkonoše Populace tetřívka obecného, sýce rousného, čápa černého, 

chřástala polního, lejska malého, datla černého, slavíka 

modráčka tundrového a jejich biotopy 

 

Migrační koridory a migračně významná území 

Území ORP Trutnov je z velké části vymezeno jako migračně významné území a územím prochází i 

významné migrační koridory velkých savců. S tím úzce souvisí téma fragmentace krajiny a bariér 

v krajině. V území se nenachází významné dopravní ani vodní bariéry, které by přetínaly migrační 

koridory. Významnou dopravní bariérou v budoucnu bude plánovaná dálnice D11. Při jejím návrhu by 

měly být migrační koridory respektovány a měla by být navržena taková opatření (ekodukty, 

podchody…), aby nebyly tyto koridory přerušeny. Části území jsou součástmi významných 

nefragmentovaných částí přírody. 

Ochrana krajiny 

Většina krajiny, zejména neurbanizované, v ORP Trutnov lze považovat za velmi cennou a zároveň, 

zejména v horských oblastech, unikátní z pohledu nejen regionálního, ale v některých ohledech 

středoevropského až evropského. Morfologie terénu, rostlinný pokryv, geologické složení povrchových 

výstupů, vedení povrchových vod… ale i struktura sídel, jejich architektonické a urbanistické řešení… 

tvoří jednoznačně identifikovatelný a lokalizovatelný celek. Hustší zástavba podhorských 

lesozemědělských oblastí harmonicky navazuje na přírodní lesní krajinu horských oblastí 

s řídce rozptýlenou zástavbou uprostřed. 

Využití krajiny je povětšinou lesozemědělské, na území Krkonoš pak lesní a na jihu částečně 

zemědělské. Osidlování krajiny pak probíhalo od jihu, kde je krajina dle osídlení vrcholně středověká 

sídelní poté pokračuje přes pozdně středověkou v podhorských oblastech až po novověkou sídelní 

krajinu v horských oblastech. Sledované krajinné prvky v území jsou významná vyhlídková místa, 

kterých je velké množství zejména v Krkonoších na hřebenech hor, ale nalezneme je i v nižších 

polohách. Dalším sledovaným prvkem jsou krajinné horizonty, které se v Krkonoších rovněž hojně 

vyskytují. Nejvýznamnějším krajinným prvkem jsou s ohledem na velký poměr pokryvu lesní plochy. 

Urbanizace krajiny patří k nejnižším v České republice a její výměra se drží pod 2% celkové výměry 

území. 

Ochrana krajiny a krajinného rázu je řešena na území KRNAP a CHKO Broumovsko tzv. vyhodnocením 

krajinného rázu. Pro zbylou část území podobný dokument chybí. 

I/A.5.3 Limity využití území 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Území ZCHÚ (velkoplošných i maloplošných), dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vč. 

jejich ochranných pásem: 

 chráněné krajinné oblasti I., II., III., IV. zóna odstupňované ochrany 

 maloplošná zvláště chráněná území 

 přírodní památka 

 skladebné prvky územního systému ekologické stability 

Území a lokality s mezinárodním statutem ochrany (dle novelizací zákona č. 114/92 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny): 

 NATURA 2000 - evropsky významné lokality 

 NATURA 2000 - ptačí oblasti 
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I/A.6 VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

I/A.6.1 Použité podklady 

 Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Vlček et. al., 1984 

 Atlas podnebí ČSR, prof. Konček, 1958 

 Klimatické oblasti Československa. Quitt, E., Brno: Geografický ústav ČSAV, 1971 

 Zeměpisný lexikon ČSR, Demek, J., et. al. 1987 

I/A.6.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

Vodní režim 

Rozhodující část území ORP Trutnov je prostřednictvím toků a přítoků Metuje, Úpy či Labe odváděna do 

Labe a jeho prostřednictvím do Severního moře. 

V nejvyšších horských polohách západně od masívu Sněžky pramení řeka Úpa, která je zároveň i 

hlavním páteřním tokem, odvodňujícím severní a východní část území ORP Trutnov. Západní a 

jihozápadní oblast území ORP Trutnov je odvodňována prostřednictvím menších toků (Pilníkovský 

potok, Olešnice, Běluňka) přímo do Labe. Oblasti ORP severovýchodně od hřebene Jestřebích hor jsou 

odvodňovány menšími toky Jívky a Dřevíče do Metuje. Malá část území ORP Trutnov na Žacléřsku je 

prostřednictvím toku Bobru odvodňována do Odry a jejím prostřednictvím do Baltského moře.  

Klimatické poměry na území ORP Trutnov jsou konformní s celkovými výškovými poměry a v zásadě se 

tak mění téměř rovnoměrně od nejnižších jižních poloh území směrem k severu. Podstatnou část 

jižního podhůří Krkonoš s většinou území vnitrosudetské pánve lze tak řadit k velmi vlhkému 

vrchovinnému okrsku mírně teplé oblasti, zatímco střední a vyšší polohy Krkonoš řadíme do chladné 

klimatické oblasti s okrsky mírně chladnými a chladnými. Nejvyšší polohy Krkonoš (Sněžka, Studničná 

hora) náleží studenému horskému okrsku chladné oblasti.  

Průměrné roční úhrny srážek se pohybují v oblasti podhůří zhruba v rozmezí 700 až 800 mm, 

v horských polohách postupně stoupají k hodnotám v rozmezí 800 – 1200 mm za rok a nejvyšších 

hodnot (1200 - 1500 mm ročně) dosahují ve vrcholové oblasti a na hřebenech Krkonoš. Průměrné roční 

teploty se pohybují v rozmezí 6 - 8 oC na většině území podhůří a v rozmezí 4 - 6 oC  v horských 

oblastech. 

Z hydrogeologického hlediska území náleží bilančně k více hydrogeologickým rajonům. Z 

krystalinických oblastí je to rajon 6414 - Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery. Z 

permokarbonských oblastí jsou to rajony 5151 – Podkrkonošský permokarbon, 5161 - Dolnoslezská 

pánev – západní část a okrajově (při hranici katastrů Rtyně v Podkrkonoší a Červeného Kostelce) též 

rajon 5152 – Náchodský perm. Křídové sedimenty s významným zvoněním především bazálních 

souvrství (cenoman, spodní turon) dominují v rajonech 4110 - Polická pánev, 4210 - Hronovsko-poříčská 

křída a v rajonech lemujících území ORP Trutnov na jihu 4240 – Královédvorská synklinála a 4221 – 

Podorlická křída křída v povodí Úpy a Metuje.  

Na uvedené prostorové vymezení hydrogeologických rajonů na území ORP Trutnov jako prostorově 

definovaných (neměnných) jednotek pro kvantitativní bilanci a hodnocení podzemních je navázáno 

vymezení tzv. útvarů podzemních vod dle § 2 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a to v podstatě 

jako jednotek vymezených pro pravidelné hodnocení časově proměnlivých kvalitativních charakteristik 

podzemních vod (zejména vlivem antropogenních činností) v daném prostoru a prostředí 1x za 6 let. 

Z hlediska chemismu bývají slabě mineralizované a zpravidla i „kyselé“ (pH 5,5 až 6,5) podzemní vody 

krystalinika a v křídových rajonech obdobně podzemní vody cenomanu v oblastech infiltrace a stoku. 

Podzemní vody permokarbonu a mladších slínovcových souvrství křídy bývají neutrální až slabě 

alkalické reakce, střední a vyšší mineralizace i tvrdosti, jen vody nejvyšších zvodní v coniackých 

pískovcích bývají opět měkčí a slabě mineralizované. Obecně, že stupeň mineralizace podzemních vod 

je závislý zejména na vzdálenosti od místa infiltrace, na minerálním složení hornin, kterými prostupují a 

na rychlosti oběhu. Podzemní vody v zájmové oblasti mohou místy obsahovat (zpravidla nevýrazně) 

zvýšené koncentrace železa, v krystalinických územích vykazují podzemní vody kyselejších hornin (žuly, 

ruly, lokálně i svory) velmi často zvýšenou až vysokou celkovou objemovou aktivitu radonu.  

Koncentrace dusičnanových iontů v podzemních vodách ORP Trutnov je velmi rozdílná, závisí nejvíce na 

způsobu a míře hospodářského využití území v infiltračních oblastech. Nejnižší zatížení dusičnanovými 

a chloridovými ionty tak tradičně vykazují podzemní vody krystalinického rajonu 6414, nejvíce bývají 

zatíženy zemědělsky obhospodařované rajony permokarbonu a lokálně i křídy. 

Území ORP Trutnov má díky vysokým ročním srážkovým úhrnům v horských oblastech Krkonoš značný 

význam nejen pro vznik a dostatečný průtok hlavních povrchových toků oblasti (Úpa, zčásti i Labe), ale i 

pro tvorbu a akumulaci nezanedbatelných zásob podzemních vod, byť v množství místního, nejvýše 

oblastního významu. Dostatečné srážkové úhrny v podkrkonošské oblasti ve spojení s převážně 

příznivou geologickou stavbou (sedimentární pánevní struktury, umožňující vznik dostatečných zásob 

podzemních vod) vytváří příhodné podmínky pro poměrně stabilní zvodnění ve všech 

hydrogeologických rajonech sedimentárních formací (křída, permokarbon). Prakticky tyto přírodní 

podmínky znamenají, že rozhodující většina obcí na území ORP Trutnov je (případně může být) 

zásobována pitnou a užitkovou z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů blízce sousedících obcí. 

Úseky některých vodních toků jsou zajímavé z morfologického či krajinářského hlediska (Úpa 

v Krkonoších, zvláště v Obřím dole či mezi Trutnovem a Úpicí), případně jsou předmětem ochrany 

v rámci evropsky významných lokalit (KRNAP, EVL Metuje a Dřevíč) a mají tak svou nezpochybnitelnou 

přírodovědnou i turisticky-rekreační hodnotu. Na více místech jsou větší toky (zvláště Úpa) využívány též 

k energetickým účelům, zcela opominout nelze ani možnosti chovu ryb a rybolovu.  

Podobný význam, často v kombinaci s dalšími funkcemi (rekreace, rybolov) mají na území ORP Trutnov 

se vyskytující menší vodní plochy, především v oblasti Dolce.  

Poměrně velká část celkové plochy ORP Trutnov spadá do území se zvýšenou („speciální“) ochranou 

podzemních či povrchových vod. Jedná se především o chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

(CHOPAV) Krkonoše, Polická pánev a Východočeská křída, které lemují území ORP Trutnov na severu, 

východě a jihu. Další významnou plochu zaujímají plochy ochranných pásem zdrojů podzemních či 

povrchových vod spolu s plochou ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 

Janské Lázně. V období let 2003 až 2007 byla relativně značná plocha území ORP Trutnov řazena též do 
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tzv. zranitelných oblastí se zpřísněným režimem ochrany podzemních a povrchových vod především ve 

vztahu k zemědělskému využití území, po revizi zranitelných oblastí na území ČR v roce 2007 byla 

významná plocha zranitelných oblastí na území ORP Trutnov zrušena a do režimu zranitelných oblastí je 

tak řazena již jen východní část území obce Hajnice (k. ú. Brusnice, Hajnice, Kyje u Hajnice, Nesytá), 

která zůstala v evidenci i po provedené aktualizaci v roce 2011.  

V roce 2011 byl v rámci ČR též dokončen Generel lokalit chráněných pro akumulaci povrchových vod 

(LAPV) spolu se zásadami využití těchto území. Z výsledného generelu vyplývá, že na území ORP Trutnov 

zůstává jako chráněné území pro akumulaci povrchových vod evidována jediná lokalita, a to Babí na 

Babím potoce s primární funkcí možného rezervního vodárenského zdroje k vodárenskému odběru 

vody z Úpy v Temném Dole.  

Vzhledem k tradičnímu osídlení při toku Úpy můžeme jako nezanedbatelnou označit i plochu 

vyhlášených či předpokládaných zátopových území na tomto toku. 

Horninové prostředí 

Geografická poloha a geologická stavba mohou být chápány jako faktory, které relativně komplexním 

způsobem ovlivňují rozvojový potenciál území. Míra exponovanosti území, která obecně vyjadřuje 

atraktivitu, resp. neatraktivitu jeho polohy, je v rámci Královéhradeckého kraje regionálně velmi 

diferencovaná. Regionální rozdíly v míře exponovanosti jsou na území kraje do značné míry ovlivněny 

charakterem přírodních podmínek (úrodné Polabí s exponovanou polohou versus horské pohraniční 

oblasti na periferii ČR).  

Spíše periferní polohu s nižší mírou exponovanosti má vůči území kraje území ORP Trutnov, tato poloha 

je však do jisté míry kompenzována relativně značnou atraktivitou území východních Krkonoš 

z turistického i přírodovědného hlediska. Pestrá geologická historie území i podstatně mladší historie 

vyhledávání a těžby nerostů v oblasti ORP má nepochybně dosud jen zčásti využitý potenciál celou 

oblast zatraktivnit v očích širší veřejnosti i v zahraničí. 

Území kraje má velice členitý terén s velkými výškovými rozdíly. V jeho příhraniční oblasti se zvedají 

hřbety Krkonoš - nejvyšší hora Krkonoš Sněžka (1602 m n. m.) je zároveň nejvyšším vrcholem České 

republiky. Směrem k jihu se krajina postupně snižuje. 

Geologická stavba území ORP je poměrně pestrá a zahrnuje nejen rozsáhlou škálu hornin, budujících 

zde skalní podloží (horniny usazené, vyvřelé i metamorfované), ale zároveň i velmi dlouhý úsek 

geologické historie, počínaje metamorfovanými horninami proterozoického stáří v oblasti Krkonoš (stáří 

zhruba okolo 1 miliarda let) a konče nezpevněnými sedimenty kvartérního období, vznikajícími různými 

procesy i v současnosti.  

Jižní cíp území ORP je lemován sedimenty České křídové pánve, která vznikla v druhohorách 

(mezozoiku) z usazenin někdejšího křídového moře, jež sahalo od Krušných hor až na západní Moravu. 

Sedimenty České křídové pánve představují mocný komplex pískovců, slínovců, prachovců a jílovců, 

ojediněle i vápenců a slepenců. Nejstarším členem tohoto komplexu jsou mořské (místy i sladkovodní) 

sedimenty cenomanu (pískovce, jílovce, prachovce, slepence) uložené na bázi křídových sedimentů ve 

velké části pánve. Charakter křídových sedimentů v nadloží cenomanu se liší v jednotlivých oblastech 

pánve. 

K České křídové pánvi přiléhá na severu starší podkrkonošská pánev, vyplněná mocným komplexem 

sedimentů (arkózy, pískovce slepence, prachovce, jílovce) a vulkanitů (většinou melafyry) 

permokarbonského stáří. Na severovýchodě je oddělena úzkým pruhem svatoňovické křídy a 

hronovsko-poříčskou poruchou směru SZ-JV od vnitrosudetské pánve. Vnitrosudetská pánev je 

vyplněná jednak sedimenty a vulkanity permokarbonu, jednak mladšími sedimenty triasu (pískovce) a 

svrchní křídy (převážně prachovce, slínovce a pískovce) Polické pánve.  

Na severu je podkrkonošská pánev, charakteristická téměř výhradně červenohnědým zbarvením svých 

sedimentů, lemována masívem krkonošsko-jizerského krystalinika (fylity, kvarcity, krystalické vápence, 

metadiabasy, svory, ortoruly), na jehož severním okraji vystupuje krkonošsko-jizerský žulový pluton (na 

území ORP Trutnov jen v malé ploše z. od Sněžky, významné však jako prameniště Úpy a Bílého Labe). 

Z pedologického hlediska je většina území ORP pokryta podzolovanými půdami až podzoly, 

nejrozšířenějším půdním druhem jsou zde hlinité půdy. Na pískovcích triasu a křídy (cenoman) se 

vyskytují lehčí písčitohlinité půdy, sedimenty permokarbonských pánví kryjí zpravidla těžší jílovitohlinité 

půdy. Nejvyšší partie Krkonoš pokrývají horské a lesní kamenité půdy.  

Význam území ORP Trutnov z hlediska geologických hodnot vždy byl a do značné míry vždy bude 

posuzován především z hlediska aktuální užitkovosti a možnosti využití zde se nacházejících surovin. 

Aktuální poptávka po surovinách se výrazně odrazila v historickém vývoji vyhledávání a těžby nerostů či 

hornin v zájmové oblasti. Zatímco až do konce 19. století zde převažoval zájem o vyhledávání a těžbu 

rud (především v Krkonoších, ale též třeba v oblasti Suchovršic), s nástupem průmyslové revoluce se 

výrazně rozvíjí průzkum a těžba ložisek černého uhlí, ve 20. století pak i uranových ložisek.  

Přiměřeně rostoucímu rozsahu těžby a průzkumu se postupně zvýraznily i negativní vlivy průzkumných 

a těžebních prací na životní prostředí. Ty se zde však uplatnily již i historicky (hlavně v souvislosti 

s dodávkou dřeva pro kutnohorské doly ve 2. polovině 16. století, kdy došlo téměř k odlesnění a dodnes 

patrné významné změně druhového složení lesních porostů východních Krkonoš). V průběhu 20. století 

a zvláště pak po 2. světové válce průzkumné i těžební aktivity, zaměřené nyní již téměř výhradně na 

černé uhlí (Žacléřsko, Radvanicko a Svatoňovicko) a ložiska uranu (Radvanice, Rybníček, Svatoňovice) 

vrcholí a úměrně tomu se zvyšuje i celá řada dopadů těchto činností na různé složky životního prostředí 

a tím i environmentálních rizik pro rozvoj oblasti a vytváření zdravých podmínek pro život obyvatel 

v daném území (znečištění půd, vod a ovzduší, poddolování, změna režimu podzemních vod apod.). 

Některá z těchto rizik odeznívají dlouhodobě až do současnosti, tj. i relativně dlouho po ukončení 

průzkumných a těžebních prací na zmíněné suroviny. 

Aktuálně jsou v oblasti ORP Trutnov aktivity spojené s průzkumem a hlubinou těžbou černého uhlí a 

uranu (od 90. let 20. století) ukončeny, od roku 1998 probíhá omezeně pouze velmi malá povrchová 

těžba černého uhlí na ložisku Žacléř. Podobně byly zcela ukončeny aktivity k vyhledávání či těžbě 

rudních ložisek v této oblasti.  

Od 90. let 20. století se tak v ORP Trutnov uplatnily jednak činnosti spojené s ekologickým výklizem, 

sanací a rekultivací bývalých uhelných (případně uranových) dolů a hald, jednak lokální povrchová 

těžební činnost na stavební či dekorační materiály (lomy Královec, Babí, Havlovice), pokračující dodnes. 

Nověji došlo k vytěžení části ložiska polodrahokamů - českých granátů (pyropů) - a k ukončení jejich 

těžby na lokalitě Vestřev v Dolní Olešnici, aktuálně přetrvává zájem o zahájení podobné těžby pyropů 
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v lokalitě (CHLÚ) Horní Olešnice.  

V ORP Trutnov aktuálně zůstává zachována územní ochrana výhradních ložisek (ve vlastnictví státu) 

černého uhlí, převážně ve formě chráněných ložiskových území (CHLÚ Rtyně, Chvaleč, Radvanice 

v Čechách a Markoušovice), na lokalitě Žacléř též v podobě dobývacího prostoru (DP Žacléř). Podobně 

jsou dnes chráněna plošně menší ložiska některých stavebních či dekoračních surovin (CHLÚ a DP 

Královec a Havlovice), případně polodrahokamů (CHLÚ Dolní Olešnice a Horní Olešnice), převážně se 

statutem výhradních ložisek. 

V území ORP Trutnov nejsou k dispozici zásoby kvalitních surovin pro sklářský a slévárenských průmysl 

ani významnější zásoby cihlářských surovin. Ložiska vápence a suroviny pro výrobu cementu se 

nacházejí na sousedním území ORP Vrchlabí (Černý Důl, Lánov). Na území ORP Trutnov se nenacházejí 

ani ložiska kvalitních štěrkopísků.  

S ukončením těžebních a průzkumných aktivit významných ložisek rud a uhlí se dostává znovu do 

popředí možnost využití přírodovědné i historickovědné atraktivity území ORP Trutnov pro odbornou i 

laickou veřejnost a turistiku. Tento potenciál tradičního zájmu veřejnosti o geologické, mineralogické a 

související historické zajímavosti regionu není doposud zcela využit, ačkoli v některých obcích (zejména 

s hornickou tradicí) je mu odpovídající pozornost trvale věnována.   

I/A.6.3 Limity využití území 

Z hydrologického (případně hydrogeologického) a klimatologického hlediska jsou mnohé aktivity na 

území ORP Trutnov limitovány poměrně v širokém spektru legislativně vymezených oblastí s různým 

stupněm omezení, daným cílovou funkcí a právním statutem té které oblasti. V zásadě zde lze z hlediska 

funkce odlišit území speciální ochrany podzemních a povrchových vod (CHOPAV, ochranná pásma 

vodních zdrojů či zdrojů minerálních vod a zranitelné oblasti) a území s jinými omezeními, kam spadají 

hlavně lokality chráněné pro akumulaci povrchových vod (LAPV) a záplavová území, území zvláštní 

povodně pod vodním dílem či území určená k rozlivům povodní (tzv. suché nádrže – poldry). Některé 

významné hydrologické či hydrogeologické charakteristiky v území mají funkci spíše pro prostorové 

vymezení a režimní či bilanční hodnocení aktuálního hydrologického stavu či vývoje území (povodí, 

rozvodnice, hydrogeologické rajony či útvary podzemních a povrchových vod), samy o sobě využití 

území neomezují, umožňují však lepší popis či vymezení území se specifickými podmínkami vodního 

režimu. 

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (zkráceně CHOPAV), zasahující na území ORP Trutnov, 

byly stanoveny nařízeními vlády ČSR č. 40/78 Sb. (CHOPAV Krkonoše) a č. 85/81 Sb. (CHOPAV 

Východočeská křída a Polická pánev). Konkrétní omezení pro tato území jsou vymezena v uvedených 

nařízeních vlády ČSR, situace a rozsah těchto CHOPAV na území ORP je patrný z přílohy I/A.2 (Vodní 

režim). 

Ochranná pásma zdrojů (OP - lze ztotožnit s dřívějšími tzv. pásmy hygienické ochrany - PHO) 

podzemní či povrchové vody jsou na území ORP Trutnov stanovena až na nepočetné výjimky u všech 

zdrojů vody pro veřejné zásobování obyvatel v souladu s ustanoveními vodního zákona, jejich konkrétní 

rozsah a ochranné podmínky lze pro jednotlivé zdroje dovozovat z konkrétního znění příslušného 

rozhodnutí vodoprávního úřadu pro ten který zdroj vody. Starší ochranná pásma bývají zpravidla 

vymezena třístupňově jako OP I. stupně, OP II.a stupně (vnitřní) a OP II.b stupně (vnější), nověji je 

ochrana zdrojů vody vodním zákonem koncipována jako  dvoustupňová (OP I. a II. stupně). U většiny 

stávajících OP stanovených na území ORP Trutnov nedošlo v období více jak 20i minulých let k jejich 

revizi, takže z nich plynoucí omezení a ochranné podmínky nemusí vždy zcela odpovídat aktuální míře a 

rozsahu rizik pro kvalitu či vydatnost těchto zdrojů. Situace a rozsah OP na území ORP Trutnov jsou 

zřejmé z přílohy I/A.2 (Vodní režim). 

Kromě ochranných pásem zdrojů pitné a užitkové vody pro veřejné zásobování jsou na území ORP 

Trutnov vymezena i ochranná pásma přírodní léčivých zdrojů (OP PLZ) I. a II. stupně, konkrétně OP 

PLZ lázeňského místa Janské Lázně, stanovená dle zákona č. 164/2001Sb. Rozsah OP PLZ Janské Lázně 

na území ORP Trutnov je zřejmý z přílohy I/A.2 (Vodní režim). 

V období let 2003 až 2007 byla relativně značná plocha území ORP Trutnov zařazena do tzv. 

zranitelných oblastí se zpřísněným režimem ochrany podzemních a povrchových vod (§ 33 vodního 

zákona), zvláště ve vztahu k zemědělskému využití území. Vymezení a konkrétní ochranný režim pro 

zranitelné oblasti podléhá dle citovaného ustanovení vodního zákona přezkoumání a případným 

úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky, po revizi zranitelných oblastí v ČR byla roku 2007 

významná plocha zranitelných oblastí na území ORP Trutnov zrušena. Aktuální rozsah jediné zranitelné 

oblasti, zasahující na území ORP Trutnov v oblasti obce Hajnice (k. ú. Brusnice, Hajnice, Kyje u Hajnice, 

Nesytá), je zřejmý z přílohy I/A.2 (Vodní režim). 

Záplavová území a jejich aktivní zóny v zastavěných (či k zástavbě vymezených) územích ve smyslu § 

66 Vodního zákona se na území ORP Trutnov soustřeďují především do údolí toku Úpy, zejména v úseku 

od Horního Maršova po Havlovice (viz příloha I/A.2 - Vodní režim). Rozsah omezení činností v těchto 

územích je specifikován v § 67 vodního zákona.  Z území vymezených pro rozliv povodní dle § 68 

vodního zákona je na území ORP Trutnov evidována 1 suchá nádrž (poldr) – VD Dolce na katastru 

Prostřední Staré Buky (ve vlastnictví Města Trutnov). Jako území ohrožené zvláštními povodněmi (§ 

69 vodního zákona) byla v minulosti vymezena část údolí Líčné západně od popílkového uložiště ČEZ 

Elektrárny Poříčí.    

Z lokalit, chráněných dle § 28a vodního zákona pro akumulaci povrchových vod (LAPV) je Generelem 

LAPV z roku 2011 na území ORP Trutnov aktuálně vymezena jediná lokalita relativně malého rozsahu – 

LAPV č. 23 Babí na Babím potoce, plochou povodí 9,7 km2 nejmenší ze všech pro ČR navržených LAPV. 

Nádrž by měla plnit funkci rezervního vodárenského zdroje k současnému vodárenskému odběru vody 

z Úpy v Temném Dole.  

Chráněná ložisková území (CHLÚ)  

Stanovením CHLÚ ve smyslu § 16-19 zákona č. 44/1988 (horní zákon) v platném znění jsou 

zabezpečovány zájmy ochrany nerostného bohatství ČR. Databázi CHLÚ  zpracovává na podkladě údajů 

z rozhodnutí orgánů státní správy (Českého báňského úřadu a od roku 1992 MŽP ČR) státní geologická 

služba ČR (Česká geologická služba - GEOFOND), která ji zároveň průběžně aktualizuje a zpřístupňuje na 

svých webových stránkách. 

CHLÚ na území ORP Trutnov jsou zmíněna v předchozí kapitole a situačně zachycena v mapové příloze 
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I/A.1. Plošně nejrozsáhlejší CHLÚ jsou vyhlášena na ochranu oblastí s výskytem ložisek černého uhlí 

(Svatoňovicko s Markoušovicemi a Rtyní v Podkrkonoší, Radvanice, Chvaleč a Jívka, Žacléřsko), drobnější 

jsou stanovena pro některá dosud těžená ložiska kamene (Královec, Havlovice) a pro ložiska 

polodrahokamů (Dolní a Horní Olešnice), aktuálně netěžená. 

Dobývací prostory (DP)  

Dobývací prostory se stanovují ve smyslu § 25 zákona č. 44/1988 (horní zákon) v platném znění na 

základě výsledků průzkumu ložiska a vymezení jeho charakteristik tak, aby toto mohlo být hospodárně 

vydobyto. Oproti CHLÚ tak DP představuje vyšší stupeň přípravy ložiska k vydobytí. Obdobně jako 

v případě CHLÚ je evidence DP vedena státní geologickou službou ČR (Česká geologická služba - 

GEOFOND), která ji průběžně aktualizuje a zpřístupňuje na svých webových stránkách. Zároveň je 

evidence DP prováděna příslušným orgánem státní správy – Českým báňským úřadem. 

Dobývací prostory, nacházející se na území ORP Trutnov, jsou situačně zachyceny v mapové příloze 

I/A.1. Plošně nejrozsáhlejší DP zde představuje DP Žacléř (černé uhlí) se spíše příležitostnou drobnou 

povrchovou těžbou uhlí. Menší DP jsou stanoveny pro těžbu kamene (DP Královec, Královec I a 

Havlovice) a pro těžbu polodrahokamů (DP Vestřev - aktuálně netěženo).  

Poddolovaná území  

Poddolovaná území jsou řazena mezi tzv. území se zvláštními podmínkami geologické stavby, které 

mohou mít vliv na vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí. Poddolovaná 

území jsou evidována státní geologickou službou ČR (Česká geologická služba) jednak v místech 

lokálních důlních děl (šachty, krátké štoly a chodbice), jednak v oblastech rozsáhlejších hlubinných 

důlních děl vzniklých za účelem těžby nebo průzkumu nerostných surovin. Na území ORP Trutnov 

převažují lokální důlní díla a poddolovaná území menšího významu hlavně v oblastech staršího 

vyhledávání a dobývání rud v Krkonoších (Pec pod Sněžkou, Velká a Malá Úpa aj.), rozsáhlejší 

poddolovaná území jsou vázána především na historicky nedávnou těžbu a vyhledávání černého uhlí 

(Malé a Velké Svatoňovice, Radvanice a Chvaleč, Žacléřsko). Geotechnické vlivy poddolování na území 

ORP Trutnov již pro běžnou zástavbu a rozvoj obcí zpravidla nepředstavují větší riziko, podstatně větší a 

zpravidla dlouhodobé však bývá ovlivnění režimu podzemních vod v poddolovaných lokalitách či 

oblastech.  

Stará důlní díla 

Starým důlním dílem se podle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon) rozumí důlní dílo v podzemí, které je opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní 

nástupce neexistuje nebo není znám. Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených 

nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. V oblasti ORP 

Trutnov je nejvíce starých důlních děl státní geologickou službou evidováno v oblastech bývalé těžby 

černého uhlí, méně pak v oblasti Krkonoš. Vzhledem k poměrně kvalitní evidenci těchto děl a jejich 

povinnému zabezpečení vůči vstupu či pádu osob představují tato díla na území ORP riziko spíše jen 

okrajové - v případě zjištění nových či špatně zabezpečených děl je však vždy třeba neprodleně 

kontaktovat a informovat pracovníky Obvodního báňského úřadu v Trutnově se sídlem v Hradci 

Králové.  

Sesuvy a svahové deformace 

Sesuvná území jsou vymezena MŽP dle § 13 zákona č. 62/1988 v platném znění, jako území se zvlášť 

nepříznivými geologickými poměry. Vznik sesuvů, jako nejrozšířenější skupiny geodynamických jevů, 

vyžaduje kombinaci příčin, z nichž nejdůležitější jsou: 

 strmá sklonitost svahů 

 výskyt tzv. oslabených horninových zón, ploch nebo linií, s nízkou smykovou pevností (např. v 

tektonických poruchách, v silně zvětralých horninách, ve svazích s nepříznivým sklonem vrstev, 

v geologickém prostředí s výskytem jílovitých zemin apod.).  

 působení povrchové nebo podzemní vody (např. přerušení přirozeného odtoku vody, převlhčení 

jílovitých vrstev, skokové rozdíly v propustnosti vrstev horninového prostředí, svahové prameny 

apod.). 

 nepříznivé antropogenní zásahy (plošně vymýcené lesy, nedostatečné odvodněné liniové 

komunikace, terénní odřezy a násypy s nezajištěnými svahy, strmé nárazové břehy potoků a řek 

apod.). 

Na území ORP Trutnov se aktuálně nachází jen velmi malé množství plošně omezených aktivních 

sesuvů, což je mimo jiné dáno poměrně nepříznivými geologickými podmínkami pro jejich vznik zde. 

Potenciálně sesuvných území, evidovaných zde státní geologickou službou (Geofond Praha), je 

podstatně více, jejich možná aktivace však závisí zpravidla na spolupůsobení více z výše uvedených 

faktorů. Specifikem oblasti Krkonoš (se zvláště tragickou historií výskytu v Obřím Dole v Peci pod 

Sněžkou) jsou náhlé sesuvy zvětralinových hmot (zvodnělého bahna a sutě) - tzv. mury, při jejichž vzniku 

se vždy přednostně uplatňují strmě sklonitý svah s úpadní depresí (strží) zaplněnou hlinitými sutěmi a 

extrémní úhrny dešťových srážek (v možné kombinaci s táním sněhu).  

Odval, výsypka, odkaliště, halda  

Tento jev by měl zachycovat jakkoliv uložený odpad po těžbě nerostných surovin. Správce a 

poskytovatel údajů je podobně jako v případě předchozích geologických databází Česká geologická 

služba – Geofond, který začal se sběrem dat od roku 2002. Původní název databáze hald byl změněn na 

databázi deponií po těžbě nerostných surovin. Podstatná část největších deponií po těžbě černého uhlí 

(Lampertice, Radvanice aj.) na území ORP Trutnov byla po ukončení těžební činnosti uvedena do 

stabilizovaného stavu - rekultivována (v případě Radvanic zároveň uhašena). 
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I/A.7 KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

I/A.7.1 Použité podklady 

 Informace Úřadu územního plánování  

 Vlastní průzkum 

I/A.7.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

Emise 

Největší podíl na znečištění ovzduší TZL (tuhými znečišťujícími látkami) mají v ORP Trutnov malé zdroje, 

které jsou rovněž největšími producenty SO2 a současně největšími producenty emisí NH3 . Na produkci 

emisí SO2 se vedle malých zdrojů významně podílejí velké a velmi velké zdroje. Největším stacionárním 

producentem emisí v řešeném území je Elektrárna Poříčí (přestože došlo k výraznému zlepšení - bylo 

provedeno odsíření, fluidní spalování, spalování vedle uhlí i dřevoštěpky a další opatření pro snížení 

dopadu elektrárny na životní prostředí). 

Mobilní zdroje (evidované v REZZO 4) jsou největšími producenty emisí NOx  a CO. V roce 2004 došlo k 

mírnému nárůstu znečištění ovzduší amoniakem, u ostatních znečišťujících látek (TZL, SO2, CO) došlo k 

mírnému poklesu. Malé zdroje a doprava se tak bezesporu dají označit za nejvýznamnější problém 

znečišťování ovzduší. Nárůst dopravních intenzit je nutné respektovat jako objektivní realitu, vyplývající 

z dané úrovně společenského rozvoje. S tímto trendem je spojen mírný nárůst emisí škodlivin 

z automobilové dopravy (zejména oxidů dusíku, uhlovodíků, oxidů uhlíku, ozónu a polétavého prachu), 

jejich krátkodobých imisních koncentrací a hlukové zátěže v blízkosti komunikací. Mírný nárůst emisí 

škodlivin je způsoben poměrem nárůstu počtu motorových vozidel a snižováním průměrné úrovně 

jejich emisních hodnot. 

Největší stacionární producenti znečišťujících látek v ORP v roce 2014 dle REZZO 1 

Obec Část obce Název 

Znečišťující látky [t] 

Emise 

tuhých 

látek 

Oxid 

siřičitý 

Oxidy 

dusíku 

Oxid 

uhelnatý 
jiné 

Bernartice Bernartice JUTA a.s., závod 05   0,153  0,338 

Havlovice Havlovice Zemědělská společnost Svobodné a.s. - Havlovice 0,114 0,144 0,024 0,540  

SILVA ČK, s.r.o., pila havlovice 0,046     

Chotěvice Chotěvice EKOMASO s.r.o. - BPS Chotěvice 0,009 1,012 4,213 6,679  

Janské Lázně Janské Lázně České Radiotelekomunikace - RO Černá Hora  0,002 0,008 0,002  

ČEZ Teplárenská, a. s. - Záložní zdroj Janské Lázně 
  

0,017 0,004 
 

Jívka Jívka GEMEC - UNION a.s. - Jívka 0,349 11,078 2,411 0,569 1,172 

Královec Královec AQUASYS spol. s r.o. 1,348 0,005 0,486 0,161  

EUROVIA Kamenolomy, a.s. - Královec 0,185     

Libňatov Libňatov DAKO spol. s r.o. 0,054     

Obec Část obce Název 

Znečišťující látky [t] 

Emise 

tuhých 

látek 

Oxid 

siřičitý 

Oxidy 

dusíku 

Oxid 

uhelnatý 
jiné 

Malé Svatoňovice Odolov ČR Vězeňská služba ČR - Věznice Odolov 0,781 11,074 1,376 1,229 0,349 

Malé Svatoňovice POLYTEX, s.r.o. - Malé Svatoňovice   0,048 0,001 0,020 

Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou KM - PRONA, a.s. - ČS Pec pod Sněžkou     0,014 

Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší A - TAURUS s.r.o. - BPS 0,033 1,300 39,000 9,750 
 

TAKATA Parts s.r.o. - Rtyně v Podkrkonoší   0,045 0,002  

Suchovršice Suchovršice PARTIS a.s. - Suchovršice     0,102 

Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou KVK PARABIT, a.s. - Areál společnosti 0,523 0,004 0,468 0,009 1,121 

KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o. - Výroba obálek Svoboda nad 

Úpou     
1,739 

Trutnov Adamov JUTA a.s., závod 12     0,538 

Babí LOM Babí, a.s. 2,111     

Bohuslavice nad Úpou KARA Trutnov a.s. 
    

0,198 

Dolní Staré Město ČEZ Teplárenská, a. s. - záložní zdroj Dolní Staré Město 
  

0,021 0,005 
 

Horní Staré Město Kaufland ČR v.o.s. - Trutnov 0,002 0,001 0,008   

Poříčí u Trutnova Cerea, a.s. - VKS Trutnov 5,820     

ČEZ, a. s. - Elektrárna Poříčí 40,908 788,327 532,204 78,122 3,577 

KASPER CZ s.r.o. 0,051    0,457 

KASPER KOVO s.r.o. 0,036  0,359 0,061 0,216 

KASPER KOVO s.r.o., Aquasteel     0,003 

Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o. - Kolmá 0,435    6,430 

Tiskárna PRATR a.s. - Trutnov     1,898 

TERBA s.r.o. - Trutnov   42,180 10,545  

mdexx Magnetronic Devices s.r.o. 0,018 
   

9,220 

Starý Rokytník Společnost Horní Labe a.s. Zařízení na biologickou úpravu 

odpadů 
     

Trutnov Continental Automotive Czech Republic s.r.o.   0,549 0,046 7,069 

České dráhy a.s., DKV Česká Třebová - Trutnov     0,953 

Jana BLAŽKOVÁ - EKO ČISTÍRNA, Trutnov 
    

0,028 

Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. - Trutnov 0,013 0,007 0,609 0,062 0,040 

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. - Trutnov 0,016 0,013 1,153 0,545  

Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o. - Komenského 0,389    6,377 

Tesco Stores ČR a.s. - Trutnov 11145      

Siemens, s.r.o. - o.z. Nízkonapěťová spínací technika, 

provoz Volanovská, Trutnov 
  0,052 0,003 0,722 

SHL a.s. - SKLÁDKA TRUTNOV - KRYBLICE II      

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - Spalovací zařízení spal. 

plynná paliva, Spalovna nemocničního odpadu 
0,02 0,025 0,799 0,055 0,013 

Úpice Úpice JUTA a.s., závod 02     7,580 

Městské vodovody a kanalizace Úpice - bioplynová 

stanice, Úpice 
0,036 0,446 2,872 0,178 0,003 
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Obec Část obce Název 

Znečišťující látky [t] 

Emise 

tuhých 

látek 

Oxid 

siřičitý 

Oxidy 

dusíku 

Oxid 

uhelnatý 
jiné 

TONAVA, akciová společnost - Úpice 0,066    0,632 

Vlčice Vlčice ENERGO TOP BIO s.r.o. - Zemědělská bioplynová stanice 

Vlčice u Trutnova 
0,016 1,063 7,677 13,429  

Vladimír Pechan - BPS Vlčice  1,389 5,975 8,108  

Žacléř Žacléř GEMEC - UNION a.s. - Žacléř 0,376  0,065 0,001  

Keramos Žacléř s.r.o.      

KERAMTECH s. r. o. 0,374 0,354 0,622 3,589 16,960 

KÖSTER CZ s.r.o.      

 

Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Trutnov v letech 2010 a 2014 

Území REZZO Rok 

Znečišťující látky [t] 

Emise 

tuhých látek 
Oxid siřičitý Oxidy dusíku 

Oxid 

uhelnatý 
jiné 

Okres Trutnov REZZO 1 – velké stacionární zdroje znečišťování 2010 107,7 1 933,1 674,5 113,3 202,8 

2014 249,8 1 177,6 810,1 236,0 216,8 

REZZO 2 – střední stacionární zdroje znečišťování 2010 233,7 37,2 23,3 33,4 94,2 

2014 0,4 0,5 3,7 0,9 0,2 

REZZO 3 – malé stacionární zdroje znečišťování  2010 296,6 331,4 117,4 117,4 5 315,8  

2014 201,5 202,5 84,4 3375,4 330,2 

REZZO 1-3 souhrnně 2010 638,0 2 301,6 815,3 4 970,5 789,0 

2014 451,7 1 380,7 898,2 3 612,3 547,2 

Královéhradecký kraj REZZO 1-3 2010 2 811,7 5 507,8 1 988,3 23 761,1 14 273,4 

2014 2 273,8 4 092,7 2 148,5 17 977,4 12 249,3 

Staré ekologické zátěže 

Základem struktury a původního software je databáze starých ekologických zátěží v okrese Trutnov 

SESEZ (Systém evidence starých ekologických zátěží). Databáze „Systém evidence kontaminovaných 

míst“ (SEIKM) byla vytvořena v roce 2005. 

Současná podoba a struktura databáze je výsledkem řešení projektů MŽP č. VaV/530/2/98, 

VaV/730/1/01 a VaV/730/1/04. Především v rámci řešení projektu VAV/730/1/01 došlo k rozšíření a 

úpravě struktury databáze tak, že se nyní jedná o otevřený systém evidence kontaminovaných míst 

obecně (systém umožňuje evidenci informací o kontaminovaných místech podle pokynů Evropské 

agentury pro životní prostředí – EEA). Databáze obsahuje kromě evidence starých ekologických zátěží 

(SESEZ), která je jako jediná část databáze průběžně aktualizována a kontinuálně doplňována o nové 

lokality, také důležité archivní databáze skládek, a to jednak databází uzavřených skládek v evidenci 

jednotlivých okresních úřadů a magistrátů z roku 1998, informace o skládkách odpadů provozovaných 

podle zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, resp. uzavřených před účinností tohoto zákona z roku 2000, 

a jednak databázi starších údajů o skládkách a zařízeních pro zpracování a ukládání odpadů nebo lokalit 

potencionálně využitelných pro tyto činnosti, která byla v letech 1989 až 1996 zpracována Českou 

geologickou službou. Nezávisle je zde rovněž integrována evidence ekologických auditů. Systém 

evidence kontaminovaných míst sestává z grafické mapové části a části atributové (textové, položkové).  

Ve smyslu této databáze je na ORP Trutnov evidováno několik míst, ze kterých významná část 

koresponduje s dřívějšími i současnými aktivitami průmyslového, těžebního a zemědělského 

charakteru.  

Kvalita podzemní i povrchové vody je negativně ovlivňována antropogenními vlivy. Jedná se o bodové i 

plošné zdroje znečištění. Bodovými zdroji jsou těžební areály, sídlištní aglomerace a jejich odpadní 

produkty, spolu s průmyslovými a zemědělskými objekty. Plošné znečištění představují zemědělsky 

obhospodařované pozemky, na nichž je prováděna aplikace hnojiv a ochranných prostředků, se 

zvyšujícím se negativním dopadem na kvalitu povrchových a podzemních vod.  

Kontaminované půdy 

Škodlivé látky se do půdy dostávají jako spad škodlivin z ovzduší, jako hnojiva, ochranné prostředky a 

další chemické látky používané v zemědělství a lesnictví, škodliviny ze skládek tuhých odpadů, aj.  

S kontaminací půd souvisí tzv. zranitelné oblasti, což 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, 

b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů 

dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. V řešeném území jsou vyhlášeny 

zranitelné oblasti v obci Hajnice, konkrétně katastrální území Brusnice, Kyje u Hajnice, Hajnice a 

Nesytá. 

Hluk 

Hlavním zdrojem hluku v ORP Trutnov je doprava. Problémem jsou především chybějící obchvaty měst 

a obcí, ve kterých dochází k enormní zátěži obytných území hlukem.  Hlukovou zátěž způsobuje rovněž 

železniční doprava.  

I/A.7.3 Limity využití území 

 kritéria znečištění povrchových vod 

 stanovené limity znečištění povrchových vod 

 kritéria znečištění půdy 

 kritéria znečištění zeminy a podzemních vod 

 hygienické limity hlukové zátěže 
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I/A.8 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

I/A.8.1 Použité podklady 

 Tomášek M.: Půdy České republiky, Česká geologická služba, Praha 2003, 

 Kolektiv autorů: Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití, 5. díl, MZe ČR, Praha 1990, 

 Internetové servery ZVHS (event. pozemkový fond), AOPK ČR, ČÚZK, MŽP ČR, MZe ČR 

I/A.8.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

Zemědělský půdní fond - bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) 

V řešeném území je výměra zemědělských ploch v poměru k ostatním plochám a v porovnání 

s ostatními ORP velmi malá (cca 2/5 území). Důvodem je především morfologie terénu, pedologické 

podmínky a v nemalé míře i klimatické podmínky. Zemědělské plochy jsou v řešeném území užívány 

zejména jako pastviny a louky. Vhodnými plodinami jsou pak především pícniny, ale vhodné jsou i 

obiloviny, brambory a historicky byly v území pěstovány rostliny pro textilní průmysl - zejména len setý. 

V současné době se orná půda využívá zejména s ohledem na ekonomickou výhodnost a výnosy, a tak 

se na velké části polí objevují rostliny vhodné k výrobě biopaliv, dlouhodobě vyčerpávající ornou půdu. 

Údaje o BPEJ poskytl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP). BPEJ je pětimístný číselný kód 

vyjadřující půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost půd. Celé území ORP 

Trutnov je pokryto kódy BPEJ, značná část území však nebyla bonitována a je označena pouze tzv. 

pomocnými kódy. Nebonitované plochy jsou například lesní půdy (kód 00023), vodní plochy (00035) a 

ostatní plochy (00029). 

První číslice kódu BPEJ značí příslušnost ke klimatickému regionu (0 - 9). Klimatické regiony zahrnují 

území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin a byly 

vyčleněny na základě podkladů Českého hydrometeorologického ústavu v Praze. Druhá a třetí číslice 

vyjadřuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (01 - 78), což je účelové seskupení půdních forem 

příbuzných ekologickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány půdním typem, subtypem, 

půdotvorným substrátem, zrnitostí ad. Čtvrtá číslice stanovuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku 

ke světovým stranám (0 - 9). Pátá číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovosti půdního profilu (0 - 

9). 

Dle BPEJ je zemědělská plocha dále dělena do pěti tříd ochrany a to konkrétně takto: 

 I. třída - bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách 

rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu 

pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, 

případně pro liniové stavby zásadního významu 

 II. třída - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou 

produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce 

chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně 

zastavitelné 

 III. třída - půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno 

v územním plánování využít event. pro výstavbu 

 IV. třída - půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných 

klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu 

 V. třída - půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, 

hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o 

zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat 

efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou 

ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí 

Výměry jednotlivých tříd ochrany půdy v ORP Trutnov [ha] 

I. II. III. IV. V. 

6074 4395 3358 5633 10696 

Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

Data poskytuje Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS zrušeno k 31. 6. 2012 – agendu převzal 

pozemkový fond ČR – potažmo pozemkový úřad). Investicemi do půdy za účelem zlepšení půdní 

úrodnosti se myslí především tyto zásahy: odvodňovací zařízení, zavlažovací zařízení a revitalizace 

krajiny v rámci PRŘS (program revitalizace říčních systémů) prostřednictvím liniových nebo plošných 

staveb.  

V rámci celé ČR bylo celkem odvodněno přibližně 1,3 mil. ha zemědělské půdy, přičemž zavlažovaných 

ploch bylo řádově méně. V rámci ORP Trutnov nebyla zjištěna zavlažovací zařízení, naopak 

odvodňované areály jsou v podstatě ve všech částech území s využívanou ornou půdou. 

Odvodňovací zařízení můžeme rozdělit na hlavní a podrobná. Hlavní jsou v podstatě pouze liniového 

charakteru, jedná se o otevřené nebo zatrubněné kanály vyšších řadů, které odvádí vodu 

z odvodňovaného území až do recipientu. Podrobná odvodňovací zařízení jsou převážně plošného 

charakteru, jedná se o sběrné a svodné drény, které sbírají vodu z odvodňovaného území a odvádí ji 

směrem k hlavním odvodňovacím zařízením.  

Většina odvodňovacích zařízení byla budována v 60. a 70. letech, s dozníváním v 80. letech, avšak první 

zařízení vznikala už v roce 1899, dále 1907, 1932 a 1958, ale také v roce 1991. Zákresy v mapových 

podkladech Územního informačního systému ZVHS (event. pozemkového fondu) byly získány 

digitalizací dat v letech 2003 – 2006.  

Úkolem PRŘS je pak obnova, stabilizace a péče o vodní režim krajiny. Jedná se například o zpřírodnění 

nevhodně upravených vodních toků, ale i melioračních kanálů, obnova mokřadů ad.  

Lesní půdní fond - pozemky určené k plnění funkcí lesa 

Lesní pozemky tvoří téměř polovinu celkové výměry území (48%). Les je tedy možné právem považovat 

za primární krajinotvorný prvek řešeného území, a je tedy nutné s ním i takto zacházet. Velké lesní celky 

jsou soustředěny zejména v Krkonoších - tedy v severní polovině území - a ve východní části území. 

Velikým problémem plynoucím z užívání krajiny v minulosti je především druhová a věková skladba 

jednotlivých lesních porostů. Jedná se především o monokultury nepůvodních druhů smrku na 
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nevhodných stanovištích. Jde o problém související s vykácením téměř celých Krkonoš a částečně i 

podkrkonošských oblastí v 16. století a pokusy o nahrazení přirozených druhů, druhy ekonomicky 

výhodnějšími (rychlejší růst, menší sukovitost …). U nepůvodních druhů pak dochází k vyššímu riziku 

poškození až kalamit způsobených jak neživými (vítr, sníh, námraza, znečištěné ovzduší …), tak živými 

(především kůrovec) škůdci. Dalším vyvolaným problémem je pak snížená retence území (zvláště s 

ohledem na užívání druhů s mělkým kořenovým systémem). Těžba dřeva v minulosti rovněž 

poznamenala tvář Krkonoš hustou sítí vybudovaných svážnic a odvozných cest. 

Dalším nezanedbatelným problémem je dlouhodobé zalesňování ploch, které historicky zalesněné 

nebyly (luční enklávy vzniklé v průběhu osidlování Krkonoš zejména v 13. a 14. století a dále ve století 

16. - budní hospodářství). Tím dochází k záboru zejména zemědělských půd. K takovému zalesňování 

dochází výrazněji od konce druhé světové války a souvisí s neschopností a nezájmem dosídlenců po 

odsunutých německých obyvatelích o využívání luk. Od roku 1955 pak dochází k zalesňování masově a 

tím k ničení unikátních botanických lokalit nejen na území Krkonoš. K rozpínání lesních pozemků 

dochází v území dodnes. Největším nebezpečím zalesňování na nepůvodních stanovištích je 

znehodnocování zemědělské půdy a zničení stávajícího druhového složení místní flory i fauny. 

Původními druhy dřevin v Krkonoších byly především smrk (krkonošský), buk, jedle v nižších polohách a 

smrk a jeřáb (případně bříza) ve vyšších polohách. Jednou z priorit by se mělo stát obnovení původní 

skladby lesních porostů v celém území na původních stanovištích. 

KATEGORIZACE LESŮ 

Kategorizace lesů je definována zákonem 289/1995 Sb., o lesích. Rozděluje lesy podle převažujících 

funkcí do tří kategorií: 

 Lesy hospodářské jsou lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů 

zvláštního určení, 

 Les zvláštního určení je dle lesního zákona každý les nacházející se na území národního parku, 

národní přírodní rezervace, v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje I. stupně nebo v 

ochranném pásmu zdroje přírodních minerálních vod; do uvedené kategorie však mohou být 

řazeny i jiné lesy, u nichž lze doložit oprávněný veřejný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí 

(např. lesy potřebné pro zachování biodiverzity), 

 Ochranné lesy zahrnují lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (kde les je na hranici svých 

existenčních možností) a lesy kolem horní hranice lesa, kde stabilizují půdu (chrání ji před erozí, 

sesuvy či lavinami) a mají ochranný vliv na níže položené hospodářsky využívané plochy (např. 

hospodářské lesy). 

V ORP Trutnov je velké zastoupení lesů zvláštního určení a lesů ochranných v porovnání 

s celorepublikovým průměrem. To je dáno jednak vyhlášeným Krkonošským národním parkem 

v případě lesů zvláštního určení a dále morfologií terénu severní poloviny řešeného území - Krkonoše -

v případě lesů ochranných. 

Kategorie lesů v ORP Trutnov dle výměry  

Kategorie lesů Výměra [ha] Podíl z výměry lesů Podíl z celkové výměry ORP 

Lesy hospodářské 14 260 49% 24% 

Lesy zvláštního určení 10 527 36% 18% 

Lesy ochranné 4 225 15% 7% 

Koeficient ekologické stability 

Koeficient ekologické stability (KES) je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a 

nestabilních (labilních) krajinotvorných prvků. Obecně užívaný výpočet KES je založen na pozemkových 

výměrách dle katastru nemovitostí a jejich druhu v jednotlivých obcích. Mezi stabilní plochy jsou 

zařazeny chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní půda, vodní plochy, mezi 

nestabilní pak orná půda, zastavěné plochy a ostatní plochy. 

Hodnoty koeficientu KES jsou klasifikovány následovně: 

 0,10 < KES < 0,30  území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních 

struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy 

 0,30 < KES < 1,00  území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení 

autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a 

vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie 

 1,00 < KES < 3,00  vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s 

dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba energo-materiálových vkladů 

 KES > 3,00  přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur 

a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem 

S ohledem na velké výměry lesních pozemků, zejména v obcích v severní polovině území ORP je KES 

v porovnání s krajským i republikovým průměrem více než nadprůměrný. Tomu napomáhá rovněž 

relativně malá výměra orné půdy. Do kategorie území nadprůměrně využívaných nespadá v řešeném 

území žádná obec a do kategorie území intenzivně užívaných spadají pouze obce Královec a Lampertice, 

i když i ty se již blíží k hraniční hodnotě pro zařazení do kategorie vcelku vyvážené krajiny. 

Struktura pozemků v jednotlivých obcích a KES k 31. 12. 2015 
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Batňovice 67,6 53 33,8 7,8 0,8 20,9 1,1 160 40 
 

102 93 4 13 35 302 447 

Bernartice 53 41,6 56,2 10,6 0,5 34,9 2 395 20 2 534 625 9 19 191 950 1793 

Dolní Olešnice 40,9 62,7 34,8 6,0 1,0 51,4 2,1 323 12 1 179 647 12 10 76 515 1260 

Hajnice 56,4 57,6 41,2 4,5 0,5 38,0 1,7 1029 21 
 

737 1204 15 21 144 1787 3170 

Havlovice 55,2 59,2 33,6 5,0 2,1 36,2 1,6 284 31 3 161 315 19 13 44 480 871 

Horní Maršov 21,9 0 98,4 5,3 0,8 71,4 15,7 0 8 1 613 2033 22 20 150 623 2848 

Horní Olešnice 57,9 52,2 45,3 5,2 0,4 35,5 1,8 385 19 
 

334 452 6 11 66 738 1273 

Chotěvice 50 68,1 27,3 8,0 0,9 40,1 1,3 685 47 
 

274 808 19 18 161 1007 2013 

Chvaleč 39,7 51,9 44,7 7,3 0,4 51,9 2,5 355 23 
 

305 893 7 13 126 684 1722 

Janské Lázně 5,4 0 94,9 6,1 0,2 86,9 12,5 
 

4 
 

71 1194 3 19 83 75 1373 

Jívka 39,7 54,6 43,8 4,7 0,7 54,3 2,7 693 21 0 556 1736 22 23 149 1269 3200 

Královec 58,5 73,8 25,3 9,9 0,4 30,4 0,9 429 6 
 

147 302 4 9 98 581 994 
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Lampertice 65,8 52,2 44,1 16,2 0,8 14,5 0,9 201 14 1 170 85 5 15 95 384 584 

Libňatov 59,6 51,1 40,6 4,8 0,1 34,2 1,7 177 29 
 

141 199 1 7 28 347 582 

Malá Úpa 11 0 100 2,5 0,7 85,4 34 
   

294 2277 20 8 68 294 2666 

Malé Svatoňovice 51,7 23 59,2 12,1 0,2 33,1 2,7 80 61 1 206 223 1 21 81 348 674 

Maršov u Úpice 66,6 54,4 40,9 4,2 0,3 27,7 1,4 120 10 
 

90 92 1 4 14 221 332 

Mladé Buky 43,7 50,8 45,8 11,8 0,7 42,7 1,8 594 39 1 535 1143 19 32 315 1169 2678 

Pec pod Sněžkou 10 0 99,9 4,1 0,6 84,8 20,3 
 

0 
 

518 4417 30 30 216 519 5210 

Pilníkov 55,5 59,7 37,4 7,0 0,8 35,4 1,4 563 25 3 353 601 14 22 119 943 1699 

Radvanice 32 59,3 37,9 12,8 0,7 53,4 2 204 10 
 

130 575 7 13 137 344 1076 

Rtyně v Podkrkonoší 56,9 54,4 31,8 9,6 0,4 30,5 1,3 430 105 4 251 424 5 36 133 790 1389 

Staré Buky 47,6 55,2 43 7,7 1,5 42,5 1,9 470 15 
 

367 760 27 12 138 852 1789 

Suchovršice 43,9 45,7 43,8 6,8 2,4 45,2 2,5 86 19 1 83 194 10 7 29 188 429 

Svoboda nad Úpou 33,3 6,4 84,9 11,8 1,7 50,5 5 16 22 1 219 392 13 21 91 258 775 

Trutnov 45,3 55,5 39,6 12,5 1,1 38,9 1,5 2598 228 0 1851 4022 111 230 1292 4677 10332 

Úpice 57,1 60,6 29,1 8,5 0,9 29,2 1,1 530 89 1 255 446 14 65 131 874 1530 

Velké Svatoňovice 49,5 53,5 37 5,3 0,6 43,2 2 459 81 0 318 748 10 26 92 858 1734 

Vlčice 51 63,5 35,4 6,3 1,7 40,3 1,5 639 11 
 

356 795 33 15 125 1006 1974 

Zlatá Olešnice 53,1 58,2 41,1 10,4 0,5 35,5 1,4 291 3 
 

206 335 4 5 98 500 943 

Žacléř 39,5 47,2 48,1 7,4 0,4 51,2 2,6 407 40 
 

414 1117 9 33 162 861 2182 

Celkem ORP 41,1 51,6 44,1 7,9 0,8 49,0 2,3 12604 1054 18 10770 29146 476 790 4684 24446 59543 

I/A.8.3 Limity využití území 

• zemědělský půdní fond - pozemky I. a II. třídy ochrany BPEJ 

• lesní pozemky včetně hranice 50 m od hranice lesa 
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I/A.9 OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

I/A.9.1 Použité podklady 

 Informace Úřadu územního plánování v Trutnově 

 Údaje Českého statistického úřadu 

 Ústav územního rozvoje 

 Územně identifikační registr ČR 

I/A.9.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

ŠKOLSTVÍ 

Obyvatelé ORP Trutnov patří k průměrně vzdělaným v rámci kraje. Podíl vysokoškoláků je v přepočtu na 

počet obyvatel starších 15 let rovněž průměrný. Podíl obyvatelstva s učňovským oborem bez maturity je 

třetí nejnižší v kraji.  

Školství je ve správním obvodu zastoupeno hustou sítí školských a předškolských zařízení zřizovaných 

obcemi, krajem, soukromými i jinými subjekty, soustředěných především v Trutnově, ale i v ostatních 

střediscích v území. V regionu působí i některé vysoké školy (jejich pobočky), které zajišťují tvorbu 

vysoce kvalifikovaných pracovníků pro místně silné obory průmyslu a dále zajišťují vzdělávání při 

zaměstnání (kombinované formy studia) a jiné formy celoživotní vzdělávání. V rámci lázeňského města 

Janské Lázně je provozována střední ekonomická škola pro tělesně postižené, která je vyhledávána 

studenty z celé České republiky. V ORP Trutnov je dále provozováno několik základních uměleckých 

škol, které jsou kapacitně plně vytížené (poptávka převyšuje nabídku) s tím, že bude mít poptávka spíše 

klesající tendenci s ohledem na klesající porodnost a ekonomické možnosti obyvatel. Sportovní a 

zájmové kluby a sdružení, nabízejí široké spektrum činností rovnoměrně v rámci regionu. V rámci 

vzdělávání je v ORP Trutnov provozováno několik mimoškolských zařízení, a to jak pro mládež (např. 

nízkoprahová zařízení), tak pro dospělé, zajišťující např. rekvalifikační kurzy apod…  Dále se zde nachází 

pedagogicko-psychologická poradenská centra buď působící, samostatně, nebo v rámci jednotlivých 

školských zařízení. 

Obecně lze konstatovat, že je školství v území dostatečně zastoupeno ve všech stupních a v širokém 

spektru oborů. Kapacita většiny zařízení je dostačující a většina obcí je schopna dynamicky řešit 

požadavky kladené zejména na předškolní zařízení, kde dochází k častým a výrazným výkyvům (dané 

úzkou věkovou skupinou uživatelů, a tím danou labilitou jejich počtu jako důsledku např. tzv. „silných 

ročníků“). Velmi kladně lze hodnotit snahu středních škol a poboček vysokých škol o provázání výuky 

s místními firmami a tím tvorby vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří budou s těmito firmami 

provázáni a mohou tedy působit na místním pracovním trhu.  

Struktura obyvatelstva dle nejvyššího ukončeného vzdělání odpovídá celostátnímu průměru a má spíše 

klesající tendenci, což není dáno ani tak snižováním vzdělanosti obyvatel v ORP, ale spíše rychlejšímu 

zvyšováním vzdělanosti především ve více obydlených částech republiky. Obecně lze říci, že se 

vzdělanost obyvatel zvyšuje (s ohledem na zvyšování počtu obyvatel s dokončeným vyšším vzděláním 

oproti počtu obyvatel s nižším vzděláním - nejedná se však o kvalitativní ukazatel a v tomto ohledu je 

vypovídající spíše ukazatel zaměstnatelnosti absolventů a podobné). 

 

ZDRAVOTNICTVÍ 

Zdravotní stav obyvatel ve všech demografických ukazatelích (index stáří, živě/mrtvě narození, zemřelí - 

příčiny úmrtí, potraty…) nevykazuje výrazné odchylky od krajského ani národního průměru. Stejně tak 

v ostatních ukazatelích (počet lékařů, lůžek…/1 000ob., ošetřovací doby…) je z celorepublikového 

pohledu průměrný. 

Jednotlivá zdravotnická zařízení v ORP Trutnov jsou schopna poskytovat komplexní služby, jak 

ambulantní, tak nemocniční péče, v široké škále odborností a pouze některé úzce specializované, 

vysoce odborné činnosti jsou poskytovány ve spádových zařízeních krajských (FN Hradec Králové) a 

republikových (zdravotní zařízení především v Praze). 

V Trutnově se nachází výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, 

které je součástí integrovaného záchranného systému. Celé území ORP Trutnov pak spadá do akčního 

rádia letecké záchranné služby Hradec Králové.  

Na území správního obvodu působí čtyři větší lůžková zdravotnická zařízení. Nejdůležitějším je Oblastní 

nemocnice Trutnov a. s., která poskytuje zdravotní péči obyvatelům z podstatně širšího spádového 

okruhu, než je území správního obvodu a je základním zdravotnickým zařízením, zajišťující široké 

spektrum služeb. K 1. 1. 2013 měla Oblastní nemocnice Trutnov a. s. celkem 310 lůžek (v roce 2012 bylo 

v ON Trutnov hospitalizováno celkem 13 409 pacientů, v roce 2015 pak 13 545). V roce 2011 bylo 

následující složení lůžek: 

 81 lůžek interna (JIP 6 lůžek) 

 20 lůžek pneumologie a ftizeologie 

 21 lůžek neurologie 

 48 lůžek pediatrie (JIP 4 lůžka, novorozenecké oddělení 15 lůžek) 

 51 lůžek gynekologie (porodnice 23 lůžek) 

 59 lůžek chirurgie (JIP 4 lůžka) 

 5 lůžek AR 

 20 lůžek ortopedie 

 28 lůžek radiační onkologie 

 Oblastní nemocnice Trutnov a. s. je jedním z největších zaměstnavatelů v řešeném území. Dalším 

lůžkovým zdravotnickým zařízením byla do října 2013 REHAMEDICA Žacléř a. s. poskytujícím komplexní 

služby v oblasti rehabilitace, v současnosti funguje pouze ambulantní péče. V Trutnově se nachází 

soukromé Sanatorium Trutnov, které poskytuje služby následné ošetřovatelské péče, včetně základní 

rehabilitační péče na celkem 40 lůžcích (v roce 2011 zde bylo celkem 245 hospitalizovaných pacientů). 

Mezi lůžková zdravotnická zařízení je dále zařazena i Dětská ozdravovna Karkulka (součást OLÚ - 

Sdružení ozdravoven a léčeben Trutnov), Mělnická bouda v Peci pod Sněžkou, kde jsou poskytovány 

ozdravné pobyty pro děti ve věku od 3 do 15 let.  
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Počty a typy zdravotnických zařízení k 30. 11. 2015 
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Batňovice 
                   

 
   

Bernartice 
      

1 
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Dolní Olešnice 
                   

 
   

Hajnice 
      

1 1 
 

1 1 
        

 
   

Havlovice 
                   

 
   

Horní Maršov 
       

2 1 
 

1 
     

2 
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Horní Olešnice 
                   

 
   

Chotěvice 
                   

 
   

Chvaleč 
       

1 
           

 
   

Janské Lázně 
      

1 
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1 2 1 
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Jívka 
       

1 
           

 
   

Královec 
                   

 
   

Lampertice 
                   

 
   

Libňatov 
                   

 
   

Malá Úpa 
                   

 
   

Malé Svatoňovice 
 

1 
   

1 1 
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Mladé Buky 
      

1 
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1 
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1 
   

1 
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Radvanice 
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Staré Buky 
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Suchovršice 
                   

 
   

Svoboda nad Úpou 
      

1 
 

1 
 

1 
     

1 
 

1  
   

Trutnov 1 1 1 
 

1 1 13 3 6 
 

21 
 

4 2 35 8 16 2 12  1 2 1 

Úpice 
      

3 
 

2 
 

3 1 
 

1 4 3 4 
 

2  
   

Velké Svatoňovice 
      

1 
            

 
   

Vlčice 
                   

 
   

Zlatá Olešnice 
                   

 
   

Žacléř 
  

1 
   

1 1 1 
 

1 
    

2 
  

1  
   

Celkem ORP 1 2 2 1 1 2 28 10 12 6 35 1 4 3 40 17 24 3 18 2 1 2 1 

 

SOCIÁLNÍ PÉČE 

Zařízení sociální péče a sociálních služeb nabývají na významu zejména v souvislosti se stárnutím 

obyvatelstva a větším výskytem tělesných a mentálních handicapů v populaci. 

V ORP Trutnov je v rámci sociální péče poskytováno široké spektrum služeb forem od terénních, přes 

ambulantní až po pobytové, které poskytuje služby všem hlavním ohroženým skupinám obyvatel. Část 

zařízení sociální péče svou spádovostí zasahují i do území mimo ORP Trutnov. Mezi taková zařízení je 

možné zařadit například Barevné domky Hajnice, které poskytují sociální péči (od pečovatelských služeb 

po chráněné bydlení) osobám se zdravotním postiženým. 

Sociální péče starším občanům je poskytována v několika domovech důchodců a domů s pečovatelskou 

službou, jejichž lůžková kapacita i přes její nárůst v posledních letech stále nevyhovuje a dle 

předpokládaného demografického vývoje a ukazatelů se bude situace stále zhoršovat. Zajištění sociální 

péče seniorům je proto jednou z priorit současné a budoucí společnosti. Vlastním šetřením byl zjištěn 

záměr na výstavbu domova pro seniory v Chotěvicích (prozatím ve fázi zvažování proveditelnosti).  

Lze konstatovat, že poskytované sociální služby jsou na vysoké úrovni a to jednak v jejich kvalitě, a dále 

v šíři jejich zaměření. Na druhou stranu naprosto nedostačují kapacitně, zejména v oblasti péče o 

seniory, kde lze s ohledem na celospolečenský vývoj stárnutí populace způsobený snižováním 

porodnosti a prodlužováním věku dožití očekávat postupné zhoršování situace.  

Vybraná zařízení sociální péče k 30. 11. 2016 

Forma Druh Obec Název Adresa Kapacita Omezení 

po
by

to
vá

 

azylový dům Trutnov Most k životu o.p.s. Šikmá 300, Poříčí, 541 03 Trutnov  32 lůžek 18-65 

domov pro osoby se 

zdravotním postižením  

Hajnice Barevné domky Hajnice Hajnice 46, 544 66 Hajnice  do 31. 12. 2012 - 

93 lůžek, od 1. 1. 

2013 - 70 klientů 

 

domov pro seniory Lampertice Domov důchodců Lampertice  Lampertice 204, 541 01 Lampertice  57 lůžek 27+ 

Pilníkov Domov pro seniory Pilníkov Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov 42 lůžek 60+ 

Rtyně v Podkrkonoší Domov důchodců Tmavý Důl Tmavý Důl 633, 542 34 Rtyně v 

Podkrkonoší  

100 lůžek 65+ 

Trutnov Domov pro seniory Trutnov Rudolfa Frimla 936, Střední Předměstí, 

541 01 Trutnov 

124 lůžek 65+ 

domovy se zvláštním 

režimem 

Svoboda nad Úpou Centrum spokojeného stáří 

Alzheimer Care 

Lázeňská 319, 542 24 Svoboda nad 

Úpou 

 18+ 

chráněné bydlení Hajnice Barevné domky Hajnice Hajnice 46, 544 66 Hajnice  do 31. 12. 2012 - 

4 lůžka, od 1. 1. 

2013 - 27 klientů 

18-64 

am
bu

la
nt

ní
 

centrum denních 

služeb 

Úpice Centrum denních služeb Města 

Úpice 

Národní 1109, 542 32 Úpice  7-64 

denní stacionář Trutnov Stacionář pro zdravotně 

oslabené a tělesně postižené 

Náchodská 359, Dolní Předměstí, 541 

01 Trutnov 

35 klientů 19-64 

kontaktní centrum Trutnov Kontaktní centrum Procházkova 818, Střední Předměstí, 

541 01 Trutnov  

18 intervencí 15+ 

nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež 

Trutnov Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež - RIAPS - Shelter 

Procházkova 818, Střední Předměstí, 

541 01 Trutnov  

30 klientů 6-26 

odborné sociální 

poradenství 

Trutnov 

 

Centrum pro integraci osob se 

zdravotním postižením 

Královéhradeckého kraje, o. p. s. 

Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 

Trutnov 

 

  

Manželská a rodinná poradna Procházkova 818, Střední Předměstí, 

541 01 Trutnov 

4 klienti  

pečovatelská služba Svoboda nad Úpou Dům s pečovatelskou službou 

Svoboda nad Úpou 

Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou  5 klientů 18+ 

Úpice Pečovatelská služba města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice   27-64, 65+ 
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Forma Druh Obec Název Adresa Kapacita Omezení 

Žacléř Pečovatelská služba Žacléř J. E. Purkyně 229, 542 01 Žacléř  1 klient 18+ 

sociálně aktivizační 

služby pro seniory a 

osoby se zdravotním 

postižením  

Trutnov SONS ČR Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 

Trutnov 

35 klientů 16+ 

ZVONEK pro rodinu Školní 13, Střední Předměstí, 541 01 

Trutnov 1 

 rodiny s dětmi 

18- 

sociální rehabilitace Trutnov Stacionář RIAPS  Procházkova 818, Střední Předměstí, 

541 01 Trutnov 

15 klientů 18-64 

Oranžové služby Žižkova 277, Horní Předměstí, 541 01 

Trutnov 1 

 18-64 

te
ré

nn
í 

kontaktní centrum Trutnov Kontaktní centrum Procházkova 818, Střední Předměstí, 

541 01 Trutnov  

6 intervencí 15+ 

osobní asistence Trutnov Oblastní charita Trutnov Dřevařská 332, Poříčí, 541 03 Trutnov 40 klientů  

pečovatelská služba Rtyně v Podkrkonoší Pečovatelská služba K Jídelně 616, 542 33 Rtyně v 

Podkrkonoší 

60 klientů 27+ 

Svoboda nad Úpou Dům s pečovatelskou službou 

Svoboda nad Úpou 

Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou  75 klientů 18+ 

Trutnov Pečovatelská služba 3S Křižíkova 65, Horní Předměstí, 541 01 

Trutnov 1 

 17+ 

Oblastní charita Trutnov Dřevařská 332, Poříčí, 541 03 Trutnov 20 klientů  

Pečovatelská služba Trutnov Dělnická 161, Horní Předměstí, 541 01 

Trutnov 

350 klientů 27+ 

Úpice Pečovatelská služba města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice  160 klientů 27+ 

Žacléř Pečovatelská služba Žacléř J. E. Purkyně 229, 542 01 Žacléř  90 klientů 18+ 

sociálně aktivizační 

služby pro seniory a 

osoby se zdravotním 

postižením  

Trutnov SONS ČR Trutnov Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 

Trutnov 

35 klientů 16+ 

sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s 

dětmi 

Trutnov ZVONEK pro rodinu Školní 13, Střední Předměstí, 541 01 

Trutnov 1 

 rodiny s dětmi 

18- 

sociální rehabilitace Trutnov Stacionář RIAPS  Procházkova 818, Střední Předměstí, 

541 01 Trutnov 

5 klientů 18-64 

Oranžové služby Žižkova 277, Horní Předměstí, 541 01 

Trutnov 1 

 18-64 

 

PAMÁTKOVÁ PÉČE 

Řešené území má mimořádně vysokou kulturní hodnotu s řadou historicky cenných oblastí 

s množstvím unikátních staveb, zastoupenými všemi historickými slohy, které v souladu s krajinným 

rázem dotvářejí jedinečný charakter celého území. 

Mezi nejvýznamnější patří nemovité kulturní památky a památkově chráněná území. Charakter krajiny a 

její jedinečnost dotváří i řada dalších historicky cenných objektů a lokalit. Tento kulturně historický 

potenciál je nezbytné vhodně chránit i rozvíjet a zachovat tak jedinečnost krajiny.  

Řada z historicky cenných objektů byla dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči prohlášena za 

kulturní památku a zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek.  

K 30. 11. 2016 byly v ORP Trutnov vyhlášeny 3 městské památkové zóny v historicky zachovalých 

jádrech měst Trutnova, Pilníkova a Žacléře. Dále se v území nacházelo 5 vesnických památkových zón. 

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE  

V řešeném území ORP Trutnov se nenacházejí žádné městské památkové rezervace. 

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE  

V řešeném území ORP Trutnov se nenacházejí žádné vesnické památkové rezervace. 

MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY  

K 30. 11. 2015 byly v ORP Trutnov vyhlášené 3 městské památkové zóny.   

Městské památkové zóny 

Obec Č.rejst. Kód Název Vyhlášeno roku 

Pilníkov 2419 ZM Pilníkov 2003 

Trutnov 2027 ZM Trutnov 1990 

Žacléř 2435 ZM Žacléř 2003 

VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY  

K 30. 11. 2015 bylo v ORP Trutnov vyhlášených 5 vesnických památkových zón. 

Vesnické památkové zóny 

Obec Č.rejst. Kód Název Vyhlášeno roku 

Jívka 2439 ZV Dolní Vernéovice 2004 

Malá Úpa 2470 ZV Malá Úpa – Šímovy chalupy 2004 

Pec pod Sněžkou 2475 ZV Pec pod Sněžkou – Velké Tippeltovy boudy 2004 

Pec pod Sněžkou 2455 ZV Pec pod Sněžkou – Modrý Důl 2004 

Radvanice 2460 ZV Radvanice 2004 

KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY  

Na území ORP Trutnov se krajinné památkové zóny nenacházejí. 

NEMOVITÉ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY 

V roce 2010 byl národní kulturní památkou prohlášen dům čp. 92 „Dřevěnka“ v Úpici. 

Nemovitá národní kulturní památka 

Obec Č.rejst. Kód Název Vyhlášeno roku 

Úpice 348 NP Dům čp. 92 ´Dřevěnka´ v Úpici 2010 

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY  

K 30. 11. 2016 je na území obce s rozšířenou působností Trutnov registrováno 539 vyhlášených 

nemovitých kulturních památek. 
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Nemovité kulturní památky na území ORP Trutnov dle obcí 

Obec 

Nemovité kulturní památky 

Celkem 

z toho dle rejstříků 

S 

zapsáno do státního 

seznamu (kulturních 

památek) 

R 

zapsáno do st. sezn. 

před 1988 a část nebo 

celek prohl. památkou 

P 

prohlášení kulturní 

památkou 

ministerstvem kultury 

O 

je navrženo k prohlášení 

památkou, řízení 

neukončeno 

Y 

zapsáno do státního 

seznamu + zrušeno 

prohlášení 

D 

prohlášeno 

kult.památkou + 

doplněno/revidováno 

dalším prohlášením 

Batňovice 6 6      

Bernartice 14 8  6    

Dolní Olešnice 13 11  2    

Hajnice 7 3  4    

Havlovice 12 10    2  

Horní Maršov 23 12  11    

Horní Olešnice 2 1    1  

Chotěvice 4 2  1   1 

Chvaleč 4 3  1    

Janské Lázně 25 2  20 1 1 1 

Jívka 9 2  6 1   

Královec 4 1  2  1  

Lampertice 3 1  2    

Libeč 2 1  1    

Libňatov 2   1  1  

Malá Úpa 22 3  17 1 1  

Malé Svatoňovice 15 10  3 2   

Maršov u Úpice 2 2      

Mladé Buky 6 4  2    

Pec pod Sněžkou 49 6  25 17 1  

Pilníkov 14 12  1  1  

Radvanice 14 12  2    

Rtyně v Podkrkonoší 11 9  2    

Staré Buky 2 1  1    

Suchovršice 6 5  1    

Svoboda nad Úpou 7 5  2    

Trutnov 187 165 1 15 2 3 1 

Úpice 28 14 1 9 1 3  

Velké Svatoňovice 7 5  2    

Vlčice 7 7      

Zlatá Olešnice 1 1      

Žacléř 31 18  12  1  

Celkem ORP 539 342 2 151 25 16 3 

 

Nemovité kulturní památky na území ORP Trutnov k 30. 11. 2016 (Monumnet, DB NPÚ) 
u

z 
Obec Část obce Sídelní útvar čp. č.or. Číslo rejstříku Památka Ulice,nám./umístění 

S Batňovice Batňovice Batňovice     23452 / 6-5049 kostel sv. Bartoloměje   

S Batňovice Batňovice Batňovice     33024 / 6-5157 hrob Rudoarmějce hřbitov 

S Batňovice Batňovice Batňovice     33989 / 6-3429 socha sv. Jana Nepomuckého proti čp. 3 

S Batňovice Batňovice Batňovice     29956 / 6-3428 socha sv. Václava v zahradě čp. 127 

S Batňovice Batňovice Batňovice     44915 / 6-5143 pomník obětem fašismu u komunikace ve směru 

u

z 
Obec Část obce Sídelní útvar čp. č.or. Číslo rejstříku Památka Ulice,nám./umístění 

Batňovice - Náchod 

S Batňovice Batňovice Batňovice čp.181   39248 / 6-5103 škola Zálesí 

P Bernartice Bernartice Bečkov     10468 / 6-5566 kaplička   

P Bernartice Bernartice Bernartice     100739 kostel Nanebevzetí Panny Marie   

S Bernartice Bernartice Bernartice     22111 / 6-5121 hrob - společný hrob obětí fašismu   

P Bernartice Bernartice Bernartice     103860 socha sv. Floriána   

P Bernartice Bernartice Bernartice     51080 / 6-6043 socha sv. Jana Nepomuckého   

S Bernartice Bernartice Bernartice     22408 / 6-3431 sousoší Piety před kostelem 

S Bernartice Bernartice Bernartice     17147 / 6-3432 smírčí kříž "cyrilometodějský" na louce proti budově fary 

S Bernartice Bernartice Bernartice     29098 / 6-3433 smírčí kříž "cyrilometodějský" ve hřbitovní zdi vedle 

márnice 

S Bernartice Bernartice Bernartice     15942 / 6-3430 sloup sv. Anny při silnici do Bečkova 

S Bernartice Bernartice Bernartice     37198 / 6-5063 železniční most ČD - M 57,187 

P Bernartice Křenov Křenov     10467 / 6-5567 kaple   

S Bernartice Křenov Křenov eč.1   14256 / 6-3579 venkovský dům   

S Bernartice Křenov Křenov eč.6   20562 / 6-4569 venkovský dům v zahradě za eč. 1 

P Bernartice Křenov Křenov čp.11   10466 / 6-5568 vila   

S Dolní Olešnice Dolní Olešnice Dolní Olešnice     33005 / 6-4939 hrad - hrádek Bradlo, zřícenina vrch Bradlo, na vysokém 

ostrohu 

S Dolní Olešnice Dolní Olešnice Dolní Olešnice     25384 / 6-3461 kostel sv. Jakuba   

S Dolní Olešnice Dolní Olešnice Dolní Olešnice     26409 / 6-5129 hrob Rudoarmějce hřbitov 

S Dolní Olešnice Dolní Olešnice Dolní Olešnice     68977 / 6-3462 sousoší Kalvárie u kostela 

P Dolní Olešnice Dolní Olešnice Dolní Olešnice     102198 sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého   

S Dolní Olešnice Dolní Olešnice Dolní Olešnice     41554 / 6-5119 pomník osvobození   

S Dolní Olešnice Dolní Olešnice Dolní Olešnice čp.37   16755 / 6-3461 fara   

S Dolní Olešnice Dolní Olešnice Dolní Olešnice čp.76   35272 / 6-3464 venkovská usedlost   

S Dolní Olešnice Dolní Olešnice Nové Zámky čp.104   37923 / 6-3467 venkovský dům   

S Dolní Olešnice Dolní Olešnice Nové Zámky čp.115   40402 / 6-3460 Nový zámek   

S Dolní Olešnice Dolní Olešnice Vestřev čp.92   38905 / 6-3465 venkovský dům   

S Dolní Olešnice Dolní Olešnice Vestřev čp.99   28999 / 6-3463 venkovský dům - býv. hostinec   

P Dolní Olešnice Dolní Olešnice Vestřev   105136 socha sv. Antonína Paduánského s 

Ježíškem 

 

S Hajnice Hajnice Brusnice     27399 / 6-3513 kostel sv. Mikuláše   

P Hajnice Hajnice Brusnice čp.6   101116 venkovský dům   

P Hajnice Hajnice Brusnice čp.99   104435 venkovský dům   

S Hajnice Hajnice Brusnice čp.104   17411 / 6-3516 kovárna   

S Hajnice Horní Žďár Dolní Žďár     34857 / 6-3539 kostel sv. Jana Křtitele   

P Hajnice Hajnice Kyje čp.148   49456 / 6-5990 venkovský dům   

P Hajnice Hajnice Nesytá     102954 pamětní kámen se znakem města 

Jaroměře 

  

S Havlovice Havlovice Havlovice     40559 / 6-3518 zvonice nad mostem přes Úpu ve 

stráni 

S Havlovice Havlovice Havlovice     15828 / 6-3519 socha sv. Jana Nepomuckého   

S Havlovice Havlovice Havlovice     31945 / 6-5111 pomník Ladislava Vika levý břeh Úpy 

S Havlovice Havlovice Havlovice     16139 / 6-5112 pomník obětem I. a II. světové války u mostu přes Úpu 

S Havlovice Havlovice Havlovice     14977 / 6-3522 hraniční kříž - mezní kříž v zahradě domu čp. 252 

S Havlovice Havlovice Havlovice     35464 / 6-5057 silniční most dřevěný horní tok řeky Úpy 

S Havlovice Havlovice Havlovice čp.35   15312 / 6-4946 vodní mlýn a mandl U Mandle 

S Havlovice Havlovice Havlovice čp.36   11223 / 6-3524 venkovská usedlost Hejnův statek   

S Havlovice Havlovice Havlovice čp.168   21133 / 6-5091 venkovský dům   

S Havlovice Havlovice Podhradí     17988 / 6-3517 hrad Vízmburk (Wiesenburg), zřícenina a 

archeologické stopy 

na ostrohu nad údolím 

Úpy 

S Horní Maršov Dolní Albeřice Dolní Albeřice     19349 / 6-5054 boží muka   

S Horní Maršov Dolní Albeřice Dolní Albeřice čp.4   24002 / 6-3533 venkovský dům   

S Horní Maršov Dolní Albeřice Dolní Albeřice čp.11   38299 / 6-5027 venkovský dům   

S Horní Maršov Dolní Albeřice Dolní Albeřice čp.37   47812 / 6-5028 venkovský dům   

P Horní Maršov Dolní Lysečiny Dolní Lysečiny     13398 / 6-5998 silniční most - soubor dvou mostků, Horní 

a Dolní 

přes Albeřický potok 

S Horní Maršov Dolní Lysečiny Dolní Lysečiny čp.8   42222 / 6-5026 venkovský dům   

P Horní Maršov Horní Albeřice Horní Albeřice čp.   13399 / 6-5821 vápenka horní část osady 
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Obec Část obce Sídelní útvar čp. č.or. Číslo rejstříku Památka Ulice,nám./umístění 

P Horní Maršov Horní Lysečiny Horní Lysečiny     13117 / 6-5744 kaplička   

S Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov     68448 / 6-4573 kostel Nanebevzetí Panny Marie   

S Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov     45059 / 6-3535 socha sv. Jana Nepomuckého v opěrné zdi řeky Úpy 

P Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov     50512 / 6-6147 sklep - bývalý pivovarský za čp. 3 

P Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov     103751 kašna   

S Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov čp.1   28796 / 6-3534 zámek Czerninská 

P Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov čp.26   50001 / 6-6056 vodní mlýn   

P Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov čp.37   68226 / 6-5834 pekárna levý břeh Úpy 

P Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov eč.47   13400 / 6-5819 venkovský dům   

S Horní Maršov Horní Maršov Horní Maršov eč.102   38979 / 6-4574 radnice   

S Horní Maršov Horní Maršov Maršov     32807 / 6-3536 kostel Nanebevzetí Panny Marie   

S Horní Maršov Horní Maršov Maršov     24454 / 6-5088 socha sv. Jana Nepomuckého u kostela 

P Horní Maršov Horní Maršov Maršov čp.175   13401 / 6-5820 fara   

P Horní Maršov Temný Důl Temný Důl     12531 / 6-5644 sklad přádelny lnu   

S Horní Maršov Temný Důl Temný Důl čp.17   36647 / 6-5025 venkovský dům   

P Horní Maršov Temný Důl Temný Důl čp.71   11411 / 6-5957 papírna s brusírnou dřeva   

S Horní Olešnice Horní Olešnice Horní Olešnice čp.3   14070 / 6-3537 venkovský dům   

D Chotěvice Chotěvice Chotěvice     68293 / 6-5842 kostel sv. Petra a Pavla   

S Chotěvice Chotěvice Chotěvice     30970 / 6-5161 hrob Rudoarmějců hřbitov 

P Chotěvice Chotěvice Chotěvice     101110 sloup se sousoším Kalvárie   

S Chotěvice Chotěvice Chotěvice čp.73   35608 / 6-3553 fara   

S Chvaleč Chvaleč Chvaleč     27920 / 6-3564 kostel sv. Jakuba Většího   

S Chvaleč Chvaleč Chvaleč eč.2006   15803 / 6-3565 venkovský dům   

S Chvaleč Petříkovice Petříkovice     16691 / 6-5135 pomník Františka Opočenského u silnice směr Chvaleč - 

Petříkovice 

P Chvaleč Petříkovice Petříkovice čp.76   104825 venkovský dům   

S Janské Lázně Janské Lázně Černá Hora čp.136   23960 / 6-5030 venkovský dům   

P Janské Lázně Janské Lázně Černá Hora čp.165   50842 / 6-6181 venkovský dům Černohorská 

D Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně     12525 / 6-5657 kostel sv. Jana Křtitele U Mariána 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.2   12215 / 6-5584 lázeňský dům Čechie Horní promenáda 

S Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.4   17805 / 6-5100 lázeňský dům Kolonáda nám. Svobody 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.9   12825 / 6-5788 venkovský dům   

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.16   12692 / 6-5697 venkovský dům Černohorská 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.17   12221 / 6-5585 lázeňský dům Černohorská 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.35   12222 / 6-5586 lázeňský dům Lesní 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.45   12693 / 6-5683 lázeňský dům Stříbrný pramen Lesní 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.50   12695 / 6-5686 lázeňský dům Astrid Lesní 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.54   12216 / 6-5587 lázeňský dům Domov Černohorská 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.55   50511 / 6-6143 lázeňský dům Lázeňská 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.56   12529 / 6-5658 lázeňský dům Rekreační 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.57   12528 / 6-5659 lázeňský dům Černohorská 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.62   50169 / 6-6130 lázeňský dům Terra Černohorská 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.69   12219 / 6-5588 lázeňský dům Moravěnka Horní promenáda 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.72   12217 / 6-5589 hotel Evropa Lázeňská 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.79   12696 / 6-5685 městský dům Villa Obchodní 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.82   12694 / 6-5684 lázeňský dům Belveder Lesní 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.85   12220 / 6-5590 vila Černohorská 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.89   12218 / 6-5591 vila Marianum Horní promenáda 

P Janské Lázně Janské Lázně Janské Lázně čp.93   100614 vila Lázeňská 

P Jívka Jívka Dolní Vernéřovice     100922 sloup se sousoším Piety   

P Jívka Jívka Dolní Vernéřovice   105892 rudný důl - Důl Bohumír  

P Jívka Jívka Hodkovice     12600 / 6-5672 kaple sv. Jana Křtitele   

S Jívka Jívka Horní Vernéřovice     27405 / 6-3538 kostel sv. Maří Magdalény   

P Jívka Jívka Horní Vernéřovice     100629 sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého   

P Jívka Jívka Horní Vernéřovice eč.17   12747 / 6-5800 venkovský dům   

S Jívka Jívka Janovice     33694 / 6-3566 kaple sv. Antonína Paduánského   

P Jívka Jívka Jívka     101859 sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého okraj obce, nad 

prameništěm vody 

P Královec Královec Královec     44358 / 6-5660 socha sv. Jana Nepomuckého při čp. 63 

u

z 
Obec Část obce Sídelní útvar čp. č.or. Číslo rejstříku Památka Ulice,nám./umístění 

P Královec Královec Královec     102284 smírčí kříž před kostelem 

S Lampertice Lampertice Lampertice     25428 / 6-4568 smírčí kříž mezi silnicí a potokem 

P Lampertice Lampertice Lampertice     50666 / 6-6161 uhelný důl hlubinný - jáma Julie, z toho 

jen: těžní věž, těžní budova, strojovna 

těžního stroje, těžní stroj 

důl Jan Šverma Žacléř 

P Lampertice Lampertice Lampertice     104588 uhelný důl hlubinný Jan důl Jan Šverma Žacléř 

P Libeč Libeč Libeč     101745 kostel sv. Jana Nepomuckého   

S Libeč Libeč Libeč     15458 / 6-5062 železniční most   

P Libňatov Libňatov Libňatov     12999 / 6-5738 kaple   

S Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa     24610 / 6-4581 kostel sv. Petra a Pavla střed obce 

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.30   100385 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.31   100390 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.33   100387 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.34   100274 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.35   100386 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.36   100463 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.37   100384 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.38   100389 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.48   101001 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.66   100631 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.69   100660 fara   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.71   100658 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.84   100692 venkovský dům   

S Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.109   26861 / 6-5037 venkovský dům   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.112   101074 penzion horský, zv. Modrý pavilon   

P Malá Úpa Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa čp.124   100388 venkovský dům Dolní Malá Úpa - Šímovy 

chalupy 

P Malá Úpa Horní Malá Úpa Horní Malá Úpa čp.27   100677 venkovský dům   

P Malá Úpa Horní Malá Úpa Horní Malá Úpa čp.46   102008 venkovský dům   

S Malá Úpa Horní Malá Úpa Horní Malá Úpa čp.95   36461 / 6-5038 venkovský dům   

S Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice     16737 / 6-3615 kostel P. Marie   

S Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice     45447 / 6-3616 kaple - soubor kapliček a Božího hrobu Mariánský sad 

S Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice     68666 / 6-3617 kaplička nad studánkou   

S Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice     44765 / 6-3618 socha P. Marie na Klůčku 

S Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice     27418 / 6-3683 socha P. Marie Immaculaty v Muzeu bří Čapků, pův. 

Strážkovice 

S Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice     25758 / 6-4577 pomník bratří Čapků nám. K. Čapka 

S Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice     18977 / 6-5145 pomník obětem fašismu Z část sportovního 

stadionu 

P Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice čp.14   51319 / 6-6247 venkovská usedlost 9. května 

P Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice čp.16   15129 / 6-5964 venkovský dům - kostelnický domek nám. K. Čapka 

S Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice Malé Svatoňovice čp.147   17654 / 6-3619 městský dům U doktorů nám. K. Čapka 

S Malé Svatoňovice Odolov Odolov     13471 / 6-3685 hraniční kámen na hřebenu Jestřebích hor 

P Malé Svatoňovice Petrovice Petrovice     12527 / 6-5636 kaplička sv. Tří králů   

S Malé Svatoňovice Strážkovice Strážkovice čp.51   31769 / 6-3684 venkovský dům   

S Maršov u Úpice Maršov u Úpice Maršov u Úpice     40997 / 6-3621 zvonice při škole 

S Maršov u Úpice Maršov u Úpice Maršov u Úpice čp.33   36923 / 6-3622 venkovská usedlost   

S Mladé Buky Hertvíkovice Hertvíkovice čp.14   21537 / 6-3625 venkovský dům   

S Mladé Buky Mladé Buky Mladé Buky     34858 / 6-3623 kostel sv. Kateřiny   

S Mladé Buky Mladé Buky Mladé Buky     31822 / 6-5130 hrob - hrob Josefa Janouška a hrob obětí 

fašismu 

hřbitov 

P Mladé Buky Mladé Buky Mladé Buky     12012 / 6-5540 socha sv. Jana Nepomuckého při čp. 275 

P Mladé Buky Mladé Buky Mladé Buky     12578 / 6-5628 rudný důl na zlato, se sejpy a mostem 

přes Zlatý potok, archeologické stopy 

Bártův les 

S Mladé Buky Mladé Buky Mladé Buky čp.1   46478 / 6-5053 fara   

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.   11096 / 6-5898 vodárna ve svahu vpravo u značené 

cesty vedoucí Obřím 

Dolem 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.62   39809 / 6-6126 venkovská usedlost Vlčí hrana 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.69   41556 / 6-6152 venkovská usedlost Severka 
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P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.76   42703 / 6-6127 venkovská usedlost   

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.85   50727 / 6-6170 venkovská usedlost Richterovy boudy 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.88   43736 / 6-6132 venkovská usedlost Richterovy boudy 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.91   49656 / 6-6078 turistická chata - horská bouda Děvín Modrý Důl 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.97   44338 / 6-6139 venkovská usedlost Modrý důl 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.98   44348 / 6-6129 venkovská usedlost Modrý Důl 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.102   12498 / 6-5663 venkovský dům - horská bouda Modrý Důl 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.103   50494 / 6-6156 venkovská usedlost Modrý důl 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.110   12497 / 6-5664 venkovský dům - horská bouda Modrý Důl 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.113   12499 / 6-5665 venkovský dům - horská bouda Obří důl 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.115   12500 / 6-5666 venkovský dům - horská bouda Modrý Důl 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.123   44397 / 6-6120 venkovský dům Růžový důl 

P Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou čp.142   11116 / 6-5915 hospoda Na Peci   

P Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa     50567 / 6-6155 kostel Nejsvětější Trojice   

P Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa     11163 / 6-5914 boží muka mezi Letenskou boudou a 

Hlušinami 

P Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa     11372 / 6-5944 socha sv. Jana Nepomuckého u kostela Nejsv. Trojice 

P Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.18  105070 venkovský dům  

P Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.20  105112 venkovský dům  

S Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.21   15340 / 6-5031 venkovský dům Červený vrch 

P Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.22   50182 / 6-6154 venkovský dům Červený vrch 

S Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.23   19882 / 6-5032 venkovský dům Červený vrch 

P Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.204   50162 / 6-6153 venkovský dům   

S Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.214   21375 / 6-5033 venkovský dům   

S Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.258   35659 / 6-5034 venkovský dům   

S Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.259   36214 / 6-5035 venkovský dům   

S Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.262   41068 / 6-5036 venkovský dům   

P Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.280   103432 venkovský dům   

P Pec pod Sněžkou Velká Úpa Velká Úpa čp.308   85347 / 6-6091 venkovský dům   

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov     26810 / 6-3630 kostel Nejsvětější Trojice   

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov     32102 / 6-5151 hrob - společný hrob rudoarmějců hřbitov 

P Pilníkov Pilníkov Pilníkov     101399 krucifix pod náměstím u 

komunikace směr Vlčice 

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov     36681 / 6-3631 sloup se sousoším Nanebevzetí P. Marie Náměstí 

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov     21569 / 6-3633 kašna Náměstí 

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov čp.28   22666 / 6-3634 měšťanský dům Náměstí 

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov čp.29   31225 / 6-3635 měšťanský dům Náměstí 

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov čp.30   31485 / 6-3636 měšťanský dům Náměstí 

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov čp.31   37470 / 6-3637 měšťanský dům Náměstí 

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov čp.32   21236 / 6-3638 měšťanský dům Náměstí 

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov čp.33   21063 / 6-3639 městský dům Náměstí 

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov čp.34   38379 / 6-3640 městský dům Náměstí 

S Pilníkov Pilníkov Pilníkov čp.270   23234 / 6-3641 venkovská usedlost Pražská 

S Radvanice Radvanice Radvanice     20681 / 6-4583 hrad - hrádek, archeologické stopy Z od m. č. Paseky 

P Radvanice Radvanice Radvanice     50655 / 6-6150 kostel sv. Jana Křtitele   

S Radvanice Radvanice Radvanice     15072 / 6-5127 hrob rudoarmějce hřbitov 

P Radvanice Radvanice Radvanice     101407 sochy - soubor: sousoší Kalvárie, pilíř s 

kam. křížem, sloup se sochou Panny 

Marie 

  

S Radvanice Radvanice Radvanice eč.5   18871 / 6-4498 venkovský dům pův. čp. 40 

S Radvanice Radvanice Radvanice eč.6   25398 / 6-4499 venkovský dům pův. čp. 53 

S Radvanice Radvanice Radvanice eč.7   16948 / 6-4500 venkovský dům pův. čp. 55 

S Radvanice Radvanice Radvanice eč.8   37217 / 6-4501 venkovský dům pův. čp. 56 

S Radvanice Radvanice Radvanice eč.9   18898 / 6-4502 venkovský dům pův. čp. 57 

S Radvanice Radvanice Radvanice eč.10   21896 / 6-4503 venkovský dům pův. čp. 58 

S Radvanice Radvanice Radvanice eč.11   16879 / 6-4505 venkovský dům pův. čp. 59 

S Radvanice Radvanice Radvanice eč.13   33496 / 6-4504 venkovský dům pův. čp. 61 

S Radvanice Radvanice Radvanice eč.27   31865 / 6-4507 venkovský dům pův. čp. 127 

S Radvanice Radvanice Radvanice eč.55   29527 / 6-4506 venkovský dům pův. čp. 87 

u

z 
Obec Část obce Sídelní útvar čp. č.or. Číslo rejstříku Památka Ulice,nám./umístění 

S Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší     47084 / 6-3653 kostel sv. Jana Křtitele   

S Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší     21488 / 6-5104 hrob Antonína Nývlta, rtyňského rychtáře hřbitov 

S Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší     35756 / 6-5148 pomník obětem I. a II. světové války u čp. 546 

S Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší     44946 / 6-5149 pomník osvobození   

S Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší     32933 / 6-5105 socha rebela - rychtář Nývlt proti býv. rychtě 

P Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší čp.10   12748 / 6-5818 venkovská usedlost Zemědělská 

S Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší čp.11   24171 / 6-3658 vodní mlýn Suchánkův Ulička 

S Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší čp.15   34238 / 6-3659 venkovský dům Úpická 

S Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší čp.24   41618 / 6-3661 venkovský dům Úpická 

P Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší čp.53   13118 / 6-5794 venkovský dům Hronovská 

S Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší čp.141   16543 / 6-3660 rychta - bývalá konírna rychty, Památník 

nevolnického povstání 

Kostelecká 

S Staré Buky Prostřední Staré Buky Prostřední Staré Buky     38640 / 6-3670 kostel sv. Anny   

P Staré Buky Prostřední Staré Buky Prostřední Staré Buky     103109 sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého   

S Suchovršice Suchovršice Suchovršice     40950 / 6-3687 zvonice nad čp. 79 

S Suchovršice Suchovršice Suchovršice     31659 / 6-3688 socha sv. Jana Nepomuckého   

S Suchovršice Suchovršice Suchovršice     41613 / 6-5113 pomník obětem I. a II. světové války   

S Suchovršice Suchovršice Suchovršice     31349 / 6-5060 lávka dřevěná na dolním toku Úpy 

S Suchovršice Suchovršice Suchovršice     32998 / 6-3689 lávka dřevěná na horním toku Úpy 

P Suchovršice Suchovršice Suchovršice eč.7   11896 / 6-5695 venkovský dům   

S Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou Dolní Maršov čp.9   32074 / 6-5029 venkovský dům Pod Rýchorami 

P Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou     12877 / 6-5742 kostel sv. Jana Nepomuckého   

S Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou     22872 / 6-3690 sousoší P. Marie, sv. Floriána a sv. 

Antonína 

nám. 

S Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou čp.442   23867 / 6-3691 měšťanský dům   

P Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou čp.497   12705 / 6-5680 měšťanský dům nám. Svornosti, čp. 97 

S Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou čp.506   14054 / 6-3692 měšťanský dům 5. května, pův. čp. 106 

S Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou Svoboda nad Úpou čp.507   21171 / 6-3693 měšťanský dům 5. května, pův. čp. 107 

S Trutnov Babí Babí     14497 / 6-3424 kaple sv. Tekly při silnici na Žacléř 

S Trutnov Babí Babí     45847 / 6-3427 liniové opevnění - soubor objektů těžkého 

a lehkého opevnění s tvrzí Stachelberg 

v lese 

S Trutnov Babí Babí     30299 / 6-3425 sloup u hlavní silnice z Trutnova 

do Žacléře 

S Trutnov Babí Babí čp.8   16788 / 6-3426 venkovský dům   

P Trutnov Lhota Bezděkov     101235 sloup se sochou Panny Marie u požární zbrojnice 

S Trutnov Bojiště Bojiště     32902 / 6-3419 krucifix   

S Trutnov Nový Rokytník Bojiště     36279 / 6-3676 pomník - válečný pomník z r. 1866, 

kamenný kříž na hrobě nadporučíka 

Bassewitze 

vlevo od silnice na Hradec 

Králové 

S Trutnov Dolní Staré Město Dolní Staré Město čp.59   13884 / 6-5338 střední škola Horská 

S Trutnov Horní Staré Město Horní Staré Město     22794 / 6-3410 kostel sv. Václava Horská 

S Trutnov Horní Staré Město Horní Staré Město     16183 / 6-3411 krucifix   

P Trutnov Horní Staré Město Horní Staré Město     12778 / 6-5678 socha sv. Jana Nepomuckého u silničního mostu přes 

Úpu 

P Trutnov Horní Staré Město Horní Staré Město     105140 socha sv. Jana Nepomuckého Za Komínem 

P Trutnov Horní Staré Město Horní Staré Město čp.64 5 11476 / 6-5963 fara   

S Trutnov Poříčí Poříčí     26291 / 6-4566 kostel sv. Petra a Pavla   

P Trutnov Poříčí Poříčí     12530 / 6-5645 kaplička pravý břeh Úpy, proti 

elektrárně 

S Trutnov Starý Rokytník Rubínovice     17761 / 6-3681 pamětní kámen z války 1866, stéla na 

pruském hromadném hrobě 

v poli 

S Trutnov Starý Rokytník Rubínovice     17961 / 6-3681 krucifix v poli 

S Trutnov Starý Rokytník Rubínovice     17995 / 6-3679 pomník na hrobě z války r. 1866, náhrobní 

deska na hrobě pruských granátníků 

J okraj lesa cca 130 m od 

Rubínovic 

S Trutnov Starý Rokytník Rubínovice     14938 / 6-3672 pomník z války 1866, obelisk na bojišti u 

Rubínovic 

Z od Rubínovic, na mezi za 

čp. 193 

S Trutnov Starý Rokytník Starý Rokytník     15726 / 6-3671 kostel sv. Šimona a Judy   

P Trutnov Starý Rokytník Starý Rokytník     12013 / 6-5574 socha sv. Jana Nepomuckého proti čp. 167 

P Trutnov Starý Rokytník Starý Rokytník     11892 / 6-5542 socha sv. Josefa Na pískách 

P Trutnov Starý Rokytník Starý Rokytník     12014 / 6-5575 sousoší Nejsvětější Trojice s P. Marií   
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S Trutnov Starý Rokytník Starý Rokytník     18940 / 6-3674 pomník na hrobě z války r. 1866, kříž na 

hromadném hrobě Rakušanů 

vlevo vedle cesty do 

Suchovršic 

S Trutnov Starý Rokytník Starý Rokytník     21100 / 6-3673 pomník na hrobě z války r. 1866, mohyla 

setníka Kruchiny se spícím lvem 

vrch, okraj lesa, mezi 

Novým a Starým 

Rokytníkem 

S Trutnov Starý Rokytník Starý Rokytník     17195 / 6-3678 pomník na hrobě z války r. 1866, pylon na 

hromadném hrobě 

30 m od mohyly setníka 

Kruchiny 

S Trutnov Starý Rokytník Starý Rokytník     33165 / 6-3675 pomník z války 1866, figurální pomník 

rakouských dělostřelců 

okraj vsi, při silnici do 

Trutnova 

S Trutnov Starý Rokytník Starý Rokytník     14534 / 6-3677 pomník z války 1866, obelisk 23. pěšího 

pluku barona Airoldiho 

Airoldiho vrch, výšina 

S Trutnov Starý Rokytník Starý Rokytník čp.137   41758 / 6-3682 zemědělský dvůr   

S Trutnov Střítež Střítež čp.1   14331 / 6-4795 venkovský dům   

S Trutnov Studenec Studenec     18618 / 6-3680 hrob - společný hrob padlých vojínů z r. 

1866 

  

P Trutnov Studenec Studenec     54793 / 6-6291 krucifix kamenný S část obce 

P Trutnov Studenec Studenec   105556 sousoší Kalvárie  

D Trutnov Studenec Studenec čp.36   21155 / 6-4567 venkovský dům   

S Trutnov Studenec Studenec čp.55   38442 / 6-3686 venkovský dům   

S Trutnov Dolní Předměstí Trutnov     34798 / 6-3421 vojenský hřbitov - z války r. 1866 Náchodská 

S Trutnov Dolní Předměstí Trutnov čp.20   29362 / 6-5335 kino Vesmír Revoluční 

S Trutnov Horní Předměstí Trutnov     14488 / 6-3403 kostel P. Marie Školní 

P Trutnov Horní Předměstí Trutnov     12779 / 6-5640 kaple sv. Kříže, hřbitovní městský hřbitov 

S Trutnov Horní Předměstí Trutnov     23197 / 6-3413 hřbitov - soubor náhrobků a památník s 

hroby příslušníků roty Nazdar, s 

omezením: bez památníku Rudé armády 

  

P Trutnov Horní Předměstí Trutnov     47818 / 6-5679 hrob - Etrichova hrobka městský hřbitov 

R Trutnov Horní Předměstí Trutnov     12604 / 6-5992 park městský s kaplí sv. Jana Křtitele s 

památníky, Dračí kašna, pomník Uffo 

Horna 

Lesnická, Jánský vrch, 

Lužická, Úpická 

S Trutnov Horní Předměstí Trutnov     30636 / 6-3418 sousoší sv. Jana Nepomuckého Horská, proti poště 

S Trutnov Horní Předměstí Trutnov     30831 / 6-3407 Gablenzův obelisk Šibeniční vrch 

S Trutnov Horní Předměstí Trutnov     40971 / 6-3408 Gablenzův pomník Šibeniční vrch 

S Trutnov Horní Předměstí Trutnov čp.8   21841 / 6-5331 vila - Střední lesnická škola Na Struze 

S Trutnov Horní Předměstí Trutnov čp.9 10 16273 / 6-5330 škola - Střední lesnická škola Lesnická 

S Trutnov Horní Předměstí Trutnov čp.10   27541 / 6-5336 městský dům - celní úřad Lužická 

S Trutnov Horní Předměstí Trutnov čp.13 1 18751 / 6-5318 škola roh ulic Školní, Horská a 

Hradební 

S Trutnov Horní Předměstí Trutnov čp.124 29 38433 / 6-5332 měšťanský dům Na Struze 

S Trutnov Kryblice Trutnov     15693 / 6-3404 kaple sv. Jana Nepomuckého Maxima Gorkého 

S Trutnov Kryblice Trutnov čp.38   29511 / 6-5329 základní škola Maxima Gorkého 

S Trutnov Střední Předměstí Trutnov     31834 / 6-3409 pomník Aloise Jiráska Jiráskovo nám. 

S Trutnov Střední Předměstí Trutnov     21013 / 6-4796 pomník nevolnického povstání r. 1775 Humlův kopec 

S Trutnov Střední Předměstí Trutnov     30414 / 6-5061 silniční most Nádražní, přes řeku Úpu 

P Trutnov Střední Předměstí Trutnov čp.56   12326 / 6-5592 železniční stanice Hlavní nádraží Trutnov, z 

toho jen: výpravní budova 

  

S Trutnov Střední Předměstí Trutnov čp.106 5 14386 / 6-5106 Okresní soud Nádražní 

S Trutnov Střední Předměstí Trutnov čp.199   14627 / 6-5334 společenský dům - Národní dům Národní 

S Trutnov Střední Předměstí Trutnov čp.303 3 14257 / 6-5326 střední škola Novodvorská 

S Trutnov Střední Předměstí Trutnov čp.304 1 20297 / 6-5327 základní škola Procházkova 

S Trutnov Střední Předměstí Trutnov čp.325   14971 / 6-5328 střední škola Jiráskovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov     14561 / 6-3402 městské opevnění Na Struze, Na Vrchu, za 

MÚ a muzeem 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov     30105 / 6-3420 sousoší sv. Rodiny za kostelem 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov     31803 / 6-3406 sloup se sousoším Nejsvětější Trojice Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov     33809 / 6-5247 kašna Krakonošova Krakonošovo nám. 

P Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.3   50925 / 6-6186 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.5   37436 / 6-5248 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.6   30330 / 6-5249 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.7   21937 / 6-5250 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.8 13 38331 / 6-5251 měšťanský dům Havlíčkova 

u

z 
Obec Část obce Sídelní útvar čp. č.or. Číslo rejstříku Památka Ulice,nám./umístění 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.9   29090 / 6-4559 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.10 9 13844 / 6-3396 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.11 7 20368 / 6-3397 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.12   19911 / 6-4560 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.13 3 19639 / 6-5252 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.14 1 17109 / 6-5253 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.15   36079 / 6-4609 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.16 19 33589 / 6-5241 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.17   34404 / 6-4610 měšťanský dům Krakonošovo nám., Na 

Struze 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.19   29460 / 6-4611 hotel Varšava Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.20   33394 / 6-4612 spořitelna Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.21   15153 / 6-5242 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.22   35439 / 6-4613 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.23   22436 / 6-4614 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.24 2 19993 / 6-5260 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.25   14428 / 6-5261 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.26 6 37897 / 6-5262 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.27 8 46926 / 6-5263 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.28 10 25994 / 6-5264 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.29   14736 / 6-5265 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.30   18808 / 6-5266 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.31   41908 / 6-5267 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.32 18 16030 / 6-5268 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.33   17730 / 6-5269 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.34   34374 / 6-5270 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.35   34077 / 6-5271 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.36   34874 / 6-5272 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.37   19295 / 6-4944 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.38 2 25197 / 6-3398 měšťanský dům - městská galerie Slezská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.41   38787 / 6-5333 městský dům Slezská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.52   31315 / 6-5278 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.53   24040 / 6-5279 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.55 23 20614 / 6-5280 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.56 21 23821 / 6-5281 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.57 19 28239 / 6-5282 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.59 15 24008 / 6-5283 měšťanský dům Bulharská, Farská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.60 13 17530 / 6-5284 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.61 11 28460 / 6-5285 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.62 9 40445 / 6-5286 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.63 7 14270 / 6-5287 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.64   89398 / 6-5288 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.65 3 23578 / 6-5289 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.66 1 38000 / 6-3399 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.67   37594 / 6-4620 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.68   29176 / 6-4621 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.69   20617 / 6-3394 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.70   25499 / 6-4622 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.71   28659 / 6-4623 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.72 1 36604 / 6-3393 radnice - stará Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.73   22675 / 6-4603 Haasův palác Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.74   46932 / 6-4604 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.75 29 22234 / 6-5243 měšťanský dům Krakonošovo nám., 

Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.77   15619 / 6-3400 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.78 6 31469 / 6-5301 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.79 8 31410 / 6-5302 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.80   33189 / 6-5303 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.81   15680 / 6-5304 měšťanský dům Palackého 
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S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.82   17267 / 6-5305 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.83   30374 / 6-5306 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.84   45673 / 6-5307 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.85   46047 / 6-5308 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.97   46545 / 6-5315 měšťanský dům Horská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.99   35757 / 6-5316 měšťanský dům Horská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.100   34020 / 6-5317 měšťanský dům Horská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.101 5 14289 / 6-5319 střední škola Školní 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.104 5 14615 / 6-5309 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.105   16459 / 6-5310 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.106   40689 / 6-5311 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.107   27539 / 6-5312 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.108 13 33246 / 6-5313 měšťanský dům Palackého 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.109 1 36698 / 6-5314 měšťanský dům Pražská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.110 14 34033 / 6-5254 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.111   24800 / 6-5255 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.112   28619 / 6-5256 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.113   38105 / 6-5257 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.116   14710 / 6-5258 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.117   41878 / 6-5259 měšťanský dům Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.118   35865 / 6-4608 okresní hejtmanství - bývalé Krakonošovo nám., 

Havlíčkova 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.121   37882 / 6-4607 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.122   23693 / 6-4606 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.124   32587 / 6-4605 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.125 26 32973 / 6-5244 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.126   23804 / 6-5245 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.127   27420 / 6-3395 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.128   18812 / 6-4615 městský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.129   22572 / 6-4616 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.130   30000 / 6-4617 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.131   24446 / 6-5246 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.132   46866 / 6-4618 měšťanský dům Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.133   31152 / 6-4619 hotel Krakonošovo nám. 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.134   29068 / 6-5290 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.135   37503 / 6-5291 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.136 8 14845 / 6-5292 činžovní dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.137 10 18277 / 6-5293 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.138 12 34090 / 6-5294 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.139 14 29824 / 6-5295 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.140 16 19170 / 6-5296 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.141 18 17128 / 6-5297 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.142 20 28227 / 6-5298 měšťanský dům Bulharská, Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.143   23750 / 6-5299 měšťanský dům Bulharská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.144   32242 / 6-5274 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.147   18558 / 6-5275 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.148   40047 / 6-5276 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.149 3 38667 / 6-5277 měšťanský dům Jihoslovanská 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.150   22442 / 6-3401 muzeum Školní 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.151   47814 / 6-5320 škola Školní 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.154   20877 / 6-5321 měšťanský dům Školní 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.155   16910 / 6-5322 měšťanský dům Školní 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.156   36042 / 6-5323 měšťanský dům Školní 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.157   36408 / 6-5324 měšťanský dům Školní 

S Trutnov Vnitřní Město Trutnov čp.158   30039 / 6-5325 měšťanský dům Školní 

P Trutnov Voletiny Voletiny     12878 / 6-5791 kostel sv. Josefa   

P Úpice Radeč Radeč     12727 / 6-5677 kaplička SV okraj osady 

S Úpice Radeč Radeč     28504 / 6-3648 zvonice ve svahu nad čp. 206 

S Úpice Radeč Radeč     44844 / 6-3650 boží muka při čp. 76 

u
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S Úpice Radeč Radeč     41716 / 6-3649 sousoší Nejsvětější Trojice u čp. 42 

S Úpice Radeč Radeč čp.77   34111 / 6-3651 venkovský dům   

S Úpice Úpice Úpice     42227 / 6-3695 kostel sv. Jakuba Většího nám. T. G. Masaryka 

S Úpice Úpice Úpice     23969 / 6-3696 kaple sv. Michala nad nám. T. G. Masaryka 

S Úpice Úpice Úpice     20710 / 6-3698 sousoší Nejsvětější Trojice Skalka 

S Úpice Úpice Úpice     32963 / 6-3699 smírčí kříž U zabitého v rokli na Dlouhých 

záhonech 

P Úpice Úpice Úpice čp.1   50508 / 6-6048 fara nám. T. G. Masaryka 

P Úpice Úpice Úpice čp.5   49997 / 6-6052 městský dům nám. T. G. Masaryka 

S Úpice Úpice Úpice čp.11 12 22491 / 6-5093 městský dům nám. T. G. Masaryka 

R Úpice Úpice Úpice čp.30   44890 / 6-3701 radnice, s omezením: bez pamětní desky nám. T. G. Masaryka 

P Úpice Úpice Úpice čp.34   13433 / 6-5671 městský dům U Johanesů nám. T. G. Masaryka 

P Úpice Úpice Úpice čp.44   13434 / 6-5670 městský dům Žižkova 

P Úpice Úpice Úpice čp.45   101656 měšťanský dům Žižkova 

P Úpice Úpice Úpice čp.46   49995 / 6-6058 venkovský dům Žižkova 

S Úpice Úpice Úpice čp.92   41289 / 6-3703 hospoda Dřevěnka Žižkova 

S Úpice Úpice Úpice čp.165   25027 / 6-3705 venkovský dům Poděbradova 

S Úpice Úpice Úpice čp.265   38935 / 6-5092 městský dům Regnerova 

P Úpice Úpice Úpice čp.404   101693 městský dům Bratří Čapků 

S Úpice Úpice Úpice čp.624   18409 / 6-5094 městský dům Pod Městem 

P Úpice Úpice Úpice čp.644   49453 / 6-5988 Husův sbor Husova 

S Úpice Úpice Úpice čp.800   45937 / 6-3700 spořitelna Bratří Čapků 

P Velké Svatoňovice Markoušovice Markoušovice     11104 / 6-5916 kostel sv. Jana Křtitele   

S Velké Svatoňovice Markoušovice Markoušovice čp.1   20180 / 6-3620 venkovská usedlost   

S Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice     21925 / 6-5141 pomník obětem I. a II. světové války proti rybníku 

P Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp.   49761 / 6-6061 stodola u čp. 239 

S Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp.52   47050 / 6-5068 venkovský dům   

S Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp.238   12749 / 6-3708 venkovská usedlost   

S Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp.242   16318 / 6-3707 výšinné opevněné sídliště - tvrz při rozcestí k Úpici a 

Trutnovu 

S Vlčice Vlčice Hrádeček     18019 / 6-3720 hrad Břečtejn (Silberstein), zřícenina nad osadou Hrádeček 

S Vlčice Vlčice Vlčice     24182 / 6-3721 kostel sv. Vojtěcha   

S Vlčice Vlčice Vlčice     35149 / 6-3722 socha sv. Floriána při čp. 41 

S Vlčice Vlčice Vlčice     28508 / 6-3723 sousoší sv. Jana Nepomuckého s andílky   

S Vlčice Vlčice Vlčice čp.1   15236 / 6-3719 zámek a býv. fara   

S Vlčice Vlčice Vlčice čp.35   28661 / 6-3725 venkovský dům   

S Vlčice Vlčice Vlčice čp.74   41870 / 6-3726 venkovský dům   

S Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice     38911 / 6-3744 kostel sv. Kateřiny   

P Žacléř Bobr Bobr   105337 sloup se sochou sv. Antonína 

Paduánského s Ježíškem 

 

P Žacléř Žacléř Černá Voda     11144 / 6-5911 uhelný důl hlubinný - jáma Františka, z 

toho jen: těžní věž se zařízením 

  

P Žacléř Žacléř Černá Voda     101546 vápenka   

S Žacléř Žacléř Nové domky     27107 / 6-5056 socha sv. Anny při cestě k Růžovému 

paloučku 

S Žacléř Prkenný Důl Prkenný Důl     32087 / 6-4588 kaple sv. Anny proti hostinci 

S Žacléř Žacléř Žacléř     24728 / 6-3745 kostel Nejsvětější Trojice   

S Žacléř Žacléř Žacléř     20056 / 6-5159 hrob - společný hrob rudoarmějců hřbitov 

S Žacléř Žacléř Žacléř     40724 / 6-3748 socha sv. Floriána   

S Žacléř Žacléř Žacléř     25923 / 6-3746 sloup se sousoším - Mariánský sloup Rýchorské nám. 

P Žacléř Žacléř Žacléř     101109 kašna Rýchorské náměstí 

P Žacléř Žacléř Žacléř     11148 / 6-5910 uhelný důl hlubinný Jiří, z toho jen: 

šachetní budova s těžní věží 

  

S Žacléř Žacléř Žacléř eč.1   35866 / 6-3753 venkovský dům J. A. Komenského, pův. čp. 

81 

S Žacléř Žacléř Žacléř čp.1   24305 / 6-3747 zámek Zámecká 

S Žacléř Žacléř Žacléř čp.2   29307 / 6-3749 fara J. E. Purkyně 

S Žacléř Žacléř Žacléř eč.5   31353 / 6-4509 venkovský dům J. A. Komenského 

S Žacléř Žacléř Žacléř čp.6   30332 / 6-5095 měšťanský dům Rýchorské nám. 

S Žacléř Žacléř Žacléř čp.7   25549 / 6-5096 měšťanský dům Rýchorské nám. 
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S Žacléř Žacléř Žacléř eč.8   16634 / 6-3752 venkovský dům J. A. Komenského, pův. čp. 

80 

P Žacléř Žacléř Žacléř čp.10   49751 / 6-6084 soud Rýchorské nám. 

P Žacléř Žacléř Žacléř čp.12   101571 městský dům Rýchorské náměstí 

P Žacléř Žacléř Žacléř čp.13   100530 měšťanský dům Rýchorské náměstí 

P Žacléř Žacléř Žacléř čp.14   100529 měšťanský dům Rýchorské náměstí 

S Žacléř Žacléř Žacléř čp.85   42163 / 6-3754 městský dům Rýchorské nám. 

P Žacléř Žacléř Žacléř čp.90   100996 činžovní dům   

P Žacléř Žacléř Žacléř čp.99   100528 městský dům Rýchorská 

P Žacléř Žacléř Žacléř čp.107   101257 venkovský dům Rýchorská 

S Žacléř Žacléř Žacléř čp.116   13942 / 6-5097 měšťanský dům Rýchorské nám. 

S Žacléř Žacléř Žacléř čp.117   37148 / 6-5098 měšťanský dům Rýchorské nám. 

S Žacléř Žacléř Žacléř čp.118   17810 / 6-5099 měšťanský dům Rýchorské nám. 

S Žacléř Žacléř Žacléř čp.181   26226 / 6-3750 radnice Rýchorské nám. 

VYSVĚTLIVKY: 

S – zapsáno do státního seznamu (kulturních památek) 

R – zapsáno do státního seznamu před r. 1988 a část nebo celek prohlášen památkou 

P – prohlášení kulturní památkou ministerstvem kultury 

D – prohlášeno kulturní památkou + doplněno/revidováno dalším prohlášením 

 

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 

Zónu archeologického zájmu je nutné respektovat na základě § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči v platném znění, tj. stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli 

zemní práce, při nichž může být učiněn archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr 

oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na 

dotčeném území záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV). Je-li stavebníkem právnická nebo 

fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí 

náklady ZAV tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. 

Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět činnost, kterou by mohlo být ohroženo 

provádění archeologických výzkumů.  

Mimo vyznačenou zónu není požadován archeologický výzkum, území lze využít ke stavebním a jiným 

záměrům. 

Území s archeologickými nálezy (ÚAN) jsou rozdělena do kategorií: 

 UAN I – území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem 

archeologických nálezů, 

 UAN II – území, na němž nebyl doposud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale 

určité indicie mu nasvědčují: pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51 – 100%, 

 UAN III – území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt archeologických 

nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno 

nebo jinak využito člověkem a proto existuje 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických 

nálezů, 

 UAN IV – území, kde je nereálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů – veškerá 

vytěžená území – lomy, cihelny, pískovny apod. 

Na všechny typy území s archeologickými nálezy mimo UAN IV se vztahuje povinnost vyplývající z § 21-

24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 

ORP Trutnov je v oblasti četnosti výskytu archeologických nalezišť v celorepublikovém srovnání spíše 

podprůměrné, jakožto důsledek pozdějšího osídlování většiny území, které nebylo pro trvalý život příliš 

vhodné, což bylo dáno zejména morfologií terénu a historickým pokrytím území hlubokými 

neprostupnými lesy. 

Území s archeologickými nálezy v ORP Trutnov k 30. 11. 2016 (NPÚ) 

UAN Číslo Název Popis [ha] Obec 

I 03-42-18/4 Antonínovo údolí - sejpy okolí osady, u potoka Kalná 0,8646 Mladé Buky 

I 03-42-25/6 Areál elektrárny Poříčí - areál elektrárny v ohybu Z- J Úpy naproti Zámeckému kopci 0,0003 Trutnov 

I 03-42-19/2 Babí (Trautenbach) Babí 560,0453 Trutnov 

I 03-42-18/3 Bártův les - hornické stařiny vrch SV od Mladých Buků, po pravém břehu Zlatého potoka, kóta 732,2 0,8831 Mladé Buky 

I 04-33-06/6 Batňovice Batňovice 53,7665 Batňovice, 

Velké Svatoňovice 

I 04-31-16/1 Bečkov (Potschendorf) - intravilán, plužina Bečkov. 87,1433 Bernartice 

I 03-42-15/2 Bernartice Bernartice 507,0656 Bernartice 

I 03-44-04/3 Bojiště - intravilán, plužina Bojiště 241,2879 Trutnov 

I 03-42-17/3 Bolkov Bolkov 35,0588 Janské Lázně 

I 03-42-20/5 Bolkův kopec mezi Libčí a Zlatou Olešnicí, kóta 536 29,962 Zlatá Olešnice 

I 04-33-06/8 Část "Nový Závod" Skladiště stavitele J.Peroutky. 0,0003 Úpice 

I 03-44-02/3 Čermná - intravilán, plužina Čermná 1,6603 Chotěvice 

I 03-42-20/3 Debrné Debrné 296,9572 Trutnov 

I 03-42-03/1 Dolní Malá Úpa Dolní Malá Úpa 184,5111 Horní Maršov, 

Malá Úpa, 

Pec pod Sněžkou 

I 03-42-13/3 Dolní Maršov Dolní Maršov 231,2383 Svoboda nad Úpou 

I 03-44-06/2 Dolní Olešnice Dolní Olešnice 329,5414 Dolní Olešnice 

I 04-33-11/2 Havlovice Intravilán a plužina Havlovic. 104,7039 Havlovice 

I 03-42-23/3 Hertvíkovice (Hartmannsdorf) Hertvíkovice 369,4615 Mladé Buky 

I 03-42-20/1 hon č. 5 hrot ostrožny vybíhající záp směrem na levém břehu Ličné 0,0003 Zlatá Olešnice 

I 03-42-08/2 Horní a Dolní Albeřice Horní a Dolní Albeřice 289,8876 Horní Maršov 

I 03-42-08/1 Horní a Dolní Lysečiny Horní a Dolní Lysečiny 194,5809 Horní Maršov 

I 03-44-13/2 Horní a Dolní Žďár a Sovinec Intravilán. 556,2978 Hajnice, 

Pilníkov 

I 03-24-23/1 Horní Malá Úpa Horní Malá Úpa 165,8862 Malá Úpa 

I 03-42-13/2 Horní Maršov - intravilán Horní Maršov 172,3971 Horní Maršov 

I 03-44-06/1 Horní Olešnice Horní Olešnice 442,5053 Horní Olešnice 

I 03-42-24/7 Horní Staré Město Horní Staré Město 237,0589 Trutnov 

I 04-33-02/3 Horní Vernéřovice Intravilán a plužina Horních Vernéřovic. 201,4938 Jívka 

I 03-42-23/1 hrad Břečtejn (Silberstein) ostrožna nad silnicí Vlčice - Mladé Buky, 2,6 km SV od vlčického kostela sv. Vojtěcha 1,1898 Vlčice 

I 04-33-11/1 Hrad Vizmburk 15000 m V od Havlovic. 1,9224 Havlovice 

I 03-44-07/1 hrádek Bradlo Vrchol Bradla 520 m n.m. 1,1472 Dolní Olešnice 

I 03-42-23/2 hrádek u Vlčic lesní parcela č. 999, skalní výchoz ve stráni pod kótou 535,9 0,8281 Vlčice 

I 03-44-07/4 Chotěvice Chotěvice - intravilán 858,5779 Chotěvice 

I 03-44-07/5 Chotěvice - Nad Martinkou. Chotěvice. 39,2987 Chotěvice 

I 04-31-21/2 Chvaleč (Qualisch) Intravilán  a plužina obce Chvaleč. 431,8355 Chvaleč 

I 03-24-22/2 J svah Sněžky asi 1 km SV od polohy Kovárna 0,8276 Pec pod Sněžkou 

I 03-42-13/1 J úbočí Rýchor - hornické stařiny Cca 200 m JZ od kóty 853 1,8111 Mladé Buky 

I 04-33-02/4 Jívka Intravilán a plužina Jívky. 65,0236 Jívka 

I 03-42-19/3 Kalná Voda (Trübenwasser) Kalná Voda - obec Mezi Horním Starým Městem a Mladými Buky 152,9796 Mladé Buky, 

Trutnov 

I 03-24-22/1 kaple sv. Vavřince na Sněžce Sněžka 0,0168 Pec pod Sněžkou 

I 04-33-01/7 Klůček - nález BKI Klůček - 0,3 m SZ od náměstí 0,0003 Malé Svatoňovice 

I 03-42-25/1 kopec nad Vlčí jámou kopec S nad vlakovým nádražím v Poříčí u Trutnova, mezi tokem Ličné a Debrnským potokem 13,4506 Trutnov 

I 03-42-24/9 kóta 513 (Špitálský vrch) hřbet severně od Poříčí směrem k Novým Dvorům, kóta 513 - Lány 0,8466 Trutnov 

I 03-42-10/1 Královec (Königshan) Královec 278,7758 Královec 

Žacléř 
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UAN Číslo Název Popis [ha] Obec 

I 03-42-12/1 Krausovy boudy Krausovy boudy - okolí 3,2392 Horní Maršov, 

Pec pod Sněžkou 

I 03-44-05/1 Kryblice - intravilán, plužina Kryblice - SV městská čtvrť Trutnova, 0, 4 km od centra 132,4376 Trutnov 

I 03-42-14/6 Křenov - intravilán, tvrz Křenov 124,8 Bernartice 

I 03-42-23/5 Křížový vrch - plužina JV svah Křížového vrchu 83,9592 Vlčice 

I 03-42-15/1 Lampertice Lampertice 327,7746 Bernartice 

Lampertice 

I 03-42-25/3 Lhota a Bezděkov (Bösig) Lhota, Bezděkov 207,392 Trutnov 

I 03-42-19/4 Libeč (Gabersdorf) Libeč 185,7417 Trutnov 

I 03-42-06/3 Liščí bouda Liščí bouda 9,7212 Pec pod Sněžkou 

I 03-42-20/6 lokalita D pravý břeh Ličné, 0.5 km SV od lokality A na Červeném kopci, kóta 420,5 0,1712 Trutnov 

I 03-42-12/2 Loučné Boudy Loučné boudy 2,776 Janské Lázně 

I 03-42-07/3 Lučiny (Bohnwiesbauden) Lučiny 15,8218 Janské Lázně 

Pec pod Sněžkou 

I 03-24-21/1 Luční bouda (Stará česká bouda, 

Rennerova bouda) 

Luční bouda na Bílé louce, SZ od pramene Bílého Labe 2,7299 Pec pod Sněžkou 

I 04-33-01/1 Markoušovice Intravilán a plužina Markoušovic. 238,1046 Velké Svatoňovice 

I 03-44-15/1 Maršov u Úpice - intravilán Maršov u Úpice 46,7796 Maršov u Úpice 

I 03-42-18/8 Mladé Buky Mladé Buky 451,234 Mladé Buky, 

Svoboda nad Úpou 

I 04-33-06/4 Na Vartě Na Vartě 0,8606 Batňovice 

I 03-42-14/8 nález motyky katastr Žacléře 0,0003 Žacléř 

I 03-44-07/2 Nové Zámky - zámek Zámek. 0,9872 Dolní Olešnice 

I 03-42-24/6 Novodvorský vrch Za Lomní ulicí 0,8405 Trutnov 

I 03-42-01/3 Obří důl Obří důl 64,1902 Pec pod Sněžkou 

I 03-42-18/2 osada Bystřice - sejpy jižně od osady u Zlatého potoka 0,5871 Mladé Buky 

I 04-33-01/3 Petrovice Intravilán a plužina Petrovic. 117,0536 Malé Svatoňovice 

I 03-42-25/4 Petříkovice (Petersdorf) Petříkovice 210,8084 Chvaleč, 

Trutnov 

I 03-44-08/1 Pilníkov Pilníkov 877,7346 Pilníkov, 

Staré Buky 

I 03-44-05/3 Písčiny Písčiny - kóta 477, 1,5 km JV od kostela 0,0003 Trutnov 

I 03-42-23/4 plužina na katastru Kalná Voda, intravilán Kalná Voda - intravilán 85,0599 Mladé Buky 

I 03-44-02/2 plužina u Hostinného   2,8426 Dolní Olešnice 

I 03-42-22/3 plužina u Javorníka U Javorníka 0,017 Vlčice 

I 04-33-06/9 Poblíž Čertova kopce Poblíž Čertova kopce 13,9954 Batňovice, 

Rtyně v Podkrkonoší 

I 04-33-11/5 Pod hradem Vizmburk Pod hradem Vizmburk. 0,3892 Havlovice 

I 03-44-03/2 pole u Letné pole 1,3 km JV od kostela v blízkosti trati U mlýna a Letná po pravém břehu Pilníkovského 

potoka 

1,48 Vlčice 

I 03-42-25/1 pole v jižní části obce JZ svah V strany údolí Ličné, 150 m V od prům. areálu ve Voletinách, mezi železnicí a cestou k 

odkališti 

0,0003 Trutnov 

I 04-33-11/3 Poloha "Na Hrnčírně" Pole JV od hradu. 0,8456 Havlovice 

I 04-33-01/6 poloha "U starého zámku" u osady Paseka ostrožna na S okraji postranního hřebene Jestřebích hor, 688 m n.m. 0,6068 Radvanice 

I 03-42-25/8 Poříčský hřbet - hornické dílo na Poříčském hřbetu za plovárnou 0,8667 Trutnov 

I 03-44-07/7 Ppč.121/15 a 121/13. Proti oční léčebně 1,4812 Dolní Olešnice 

I 03-42-18/1 Pravý břeh Zlatého potoka, hornické 

stařiny 

Pravý břeh  Zlatého potoka na rozhraní katastrů Mladé Buky a Sklenářovice 0,1965 Mladé Buky 

I 03-44-03/1 Proti zastávce ČD proti zastávce ČD 0,7001 Pilníkov 

I 04-33-11/4 Průkop vodovodu J od Vizmburku J od Vizmburku. 0,0198 Havlovice 

I 03-43-10/2 Přední a Zadní Ždírnice-intravilán, plužina Přední a Zadní Ždírnice 203,4792 Horní Olešnice 

I 03-44-10/2 Radeč Radeč 409,2663 Úpice 

I 04-33-02/1 Radvanice Intravilán a plužina Radvanic. 181,8347 Jívka, 

Radvanice 

I 03-42-19/1 Rechenburg (Rechberg) ostrožna cca 400 m SV od kóty 634 na Zámeckém vrchu 0,3254 Trutnov 

I 03-42-14/2 Rýchory - intravilán Rýchory 51,2375 Žacléř 

I 03-42-08/3 Sklárna V obci u silnice na levém břehu řeky Úpy. 1,2048 Horní Maršov 

I 03-42-18/7 Sklenářovice Sklenářovice - podél Zlatého potoka mezi Černým vrchem a Dvorským lesem 264,5275 Mladé Buky 

I 03-42-18/5 Stadelburg svahová ostrožna na JZ úbočí "Bártova lesa" 0,0003 Mladé Buky 

I 03-44-08/5 Staré Buky Staré Buky 600,2658 Staré Buky 

UAN Číslo Název Popis [ha] Obec 

I 03-44-05/2 Starý Rokytník - intravilán Starý Rokytník 407,0973 Trutnov 

I 04-33-02/5 Studnice Intravilán a plužina Studnice. 211,3976 Jívka 

I 04-33-06/3 Suchovršice Intravilán a plužina Suchovršic. 198,1239 Suchovršice 

Úpice 

I 03-44-04/1 Trutnov - intravilán Trutnov 17,7361 Trutnov 

I 03-44-15/3 Tvrziště V okraj obce. 0,8937 Hajnice 

I 03-44-07/6 U ústí Pilníkovského potoka do Labe Ostrožna Pilníkovského potoka do Labe J od průkopu železniční tratě Trutnov - Hostinné 7,9622 Chotěvice 

I 04-33-06/1 Úpice Úpice 27,5094 Úpice 

I 03-42-07/2 Velká Úpa Velká Úpa 373,0041 Pec pod Sněžkou 

I 04-33-06/2 Velké Svatoňovice Intravilán. 165,0536 Velké Svatoňovice 

I 03-42-14/4 Vernířovice Vernířovice 139,4045 Žacléř 

I 03-42-09/1 Vízov - intravilán Vízov 46,4816 Žacléř 

I 03-44-02/1 Vlčice - intravilán Vlčice 728,6389 Vlčice 

I 03-44-04/5 Volanov - intravilán, plužina Volanov 250,9311 Trutnov 

I 03-42-25/2 Voletiny - lokalita A Nad soutokem Ličné a Voletínského potoka 1,1398 Trutnov 

I 03-42-25/9 Voletiny - lokalita B Nad soutokem Loičné a Voletínského potoka. 0,2282 Trutnov 

I 03-42-25/1 Voletiny - lokalita C Ppč.1164 0,0003 Trutnov 

I 03-42-24/8 Voletiny (Wolta) Voletiny 142,329 Trutnov 

I 03-42-01/4 Výrovka (Tannenbaude) Výrovka bouda 1,4408 Pec pod Sněžkou 

I 04-33-06/5 Zálesí (původně Zálezly) Intravilán a plužina Zálesí. 135,6211 Batňovice, 

Velké Svatoňovice 

I 03-42-25/1 Zámecký vrch (Schlossberg) SV výběžek Zámeckého vrchu v Poříčí nad soutokem Ličné a Úpy, kóta 452 1,9102 Trutnov 

I 03-44-08/4 Zaniklá plužina   10,3633 Chotěvice, 

Pilníkov 

I 03-44-08/3 Zaniklá plužina   30,981 Pilníkov 

I 03-42-20/4 Zlatá Olešnice Zlatá Olešnice 478,628 Zlatá Olešnice 

I 03-44-04/6 Zlatá šachta jižní svah Šibeníku 0,0456 Trutnov 

I 03-42-12/3 Zrcadlovky Zrcadlovky 6,0976 Janské Lázně 

I 03-42-14/5 Žacléř - intravilán Žacléř 67,0767 Žacléř 

I 03-42-14/1 Žacléř - zámek na JZ konci města, kóta 661, ostrožná poloha nad Sněžným potokem (pravý břeh) 0,3106 Žacléř 

II 03-44-07/6 U ústí Pilníkovského potoka do Labe  5,4331 Chotěvice 

II 03-44-07/5 Chotěvice - Nad Martinkou  2,1255 Chotěvice 

II 03-44-07/5 Chotěvice - Nad Martinkou  37,4944 Chotěvice 

II 04-31-23/8 Zámek Skály  2,1937 Jívka 

II 03-42-01/3 Obří důl  205,7055 Pec pod Sněžkou 

II 03-42-20/2 Bolkov hrádek  1,5706 Trutnov 

II 03-42-20/6 lokalita D  1,8595 Trutnov 

II 03-42-25/2; 

03-42-25/9;  

03-42-25/10 

Voletiny - lokalita A,B,C  14,7546 Trutnov 

II 03-44-05/3 Písčiny  0,9495 Trutnov 

II 04-33-06/8 Část "Nový Závod"  0,7684 Úpice 

II 03-42-23/5 Křížový vrch - plužina  50,7826 Vlčice 

II 03-42-20/2 Bolkov hrádek  1,5706 Zlatá Olešnice 

II 03-42-14/7 Na popravišti 1000 m V od centra Žacléře, kóta 635 3,0098 Žacléř 

II 04-33-01/2 Na zámečku Velké Svatoňovice - Na Zámečku. 0,9076 Velké Svatoňovice 

II 03-44-07/3 Nové Zámky - intravilán Nové Zámky 14,6427 Dolní Olešnice 

II 04-33-07/2 Odolov Odolov 16,4658 Malé Svatoňovice, 

Rtyně v Podkrkonoší 

II 04-33-03/6 Osada Vápenka (Wapenka). Intravilán a plužina místní části Vápenka, 2 km Z od Stárkova. 0,1375 Jívka 

II 03-42-07/1 Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou 75,9948 Pec pod Sněžkou 

II 03-42-25/5 Poříčí (Parschnitz) Poříčí u Trutnova 60,5715 Trutnov 

II 03-42-14/3 Prkenný Důl (Brettgrund) Prkenný Důl - 0,8 km J od centra Žacléře 13,8017 Žacléř 

II 04-31-22/3 Přední Hradiště Přední hradiště - kóta 710 vrch hřbetu Závora 16,2151 Chvaleč 

Jívka 

II 04-33-06/7 Rtyně v Podkrkonoší Rtyně v Podkrkonoší 183,9525 Rtyně v Podkrkonoší 

II 03-44-10/1 Rubínovice - intravilán Rubínovice 20,7096 Trutnov 

II 04-31-21/1 Slavětín Intravilán  a plužina Slavětína. 183,4871 Chvaleč, 

Radvanice 

II 04-33-01/5 Starý Sedloňov Starý Sedloňov 47,8152 Velké Svatoňovice 



Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Trutnov  - 5. aktualizace 2020 
  

 

36  

 

 

UAN Číslo Název Popis [ha] Obec 

II 04-33-02/6 Strážkovice Intravilán Strážkovic. 18,0816 Malé Svatoňovice 

II 03-42-15/3 Strážní vrch Strážní vrch - vrchol kóta 559,  S od Zlaté Olešnice 0,8494 Zlatá Olešnice 

II 04-33-07/1 Strážnice Strážnice 0,8056 Rtyně v Podkrkonoší 

II 04-31-22/2 Strážný vrch Strážný vrch. 0,7288 Jívka 

II 03-43-05/6 SV výběžek tzv. "Baterie" hřbet "Rovně", severní výběžek, tzv. "Baterie" 1,9907 Horní Olešnice 

II 03-42-18/6 Svoboda nad Úpou (Freiheit) Svoboda nad Úpou 12,7071 Svoboda nad Úpou 

II 03-44-08/2 Šibeniční vrch Šibeniční vrch 4,6889 Pilníkov, 

Staré Buky 

II 03-44-04/2 Šibeník V místě pomníku z r.1866. 0,8609 Trutnov 

II 03-42-10/2 Valy 2 km SZ od nádraží Královec 21,279 Královec 

II 03-44-04/4 Valy Volanov - Valy 2,1365 Trutnov 

II 03-42-01/2 Vlhký důl ústí Zeleného dolu 0,1506 Pec pod Sněžkou 

II 04-31-22/4 Zadní Hradiště Zadní Hradiště. 2,3183 Radvanice 

II 03-42-25/7 zaniklá ves Ostrožnice na S úbočí Zámeckého vrchu pod hradem 19,2573 Trutnov 

II 04-33-01/4 ZSV Žaltman mezi Radvanicemi, Sedloňovem a Petrovicemi, poloha "Na place" 108,6875 Malé Svatoňovice, 

Velké Svatoňovice 

IV 03-42-20/2 Bolkov hrádek ostrožna nad soutokem Ličné a Zlaté Olešnice, J od kóty 536 Bolkův kopec 1,3802 Zlatá Olešnice 

I/A.9.3 Limity využití území 

 objekty a lokality prohlášené za kulturní památku zapsané do Ústředního seznamu kulturních 

památek ČR včetně jejich ochranných pásem 

 městské památkové zóny 

 vesnické památkové zóny 
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I/A.10 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH DOSTUPNOSTI 

I/A.10.1 Použité podklady 

 Údaje ŘSD ČR 

 Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 

 Program rozvoje Královéhradeckého kraje 

 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 

 Informace Úřadu územního plánování v Trutnově 

 Údaje Českého statistického úřadu v Hradci Králové 

 Databáze HEIS a DIBAVOD Výzkumného ústavu vodohospodářského 

 Informační server ČR  

 Program rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje  

 Koncepce odpadového hospodářství KHK 

 Akční plán územní energetické koncepce 

I/A.10.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

Území ORP Trutnov má poměrně hustou dopravní síť v jižní polovině území, v severní pak je dopravní 

infrastruktura řidší zejména s ohledem na geomorfologické členění, ochranu přírody (a historicky i řídké 

osídlení území). Správní město Trutnov pak má v rámci ORP  výhodnou centrální polohu. Problémem 

však zůstává špatný stav a technická zanedbanost regionální silniční sítě odrážející se v nedostatečných 

parametrech, dopravních závadách včetně nedostatečné kapacity nebo kvality. Vzhledem 

k několikanásobnému nárůstu silniční dopravy je většina silniční sítě téměř trvale přetížena, což má 

negativní dopad na životní prostředí. Logicky je tedy údržba a obnova dopravní infrastruktury 

předřazena před extenzívní rozvoj s výjimkou podpory dostavění dálnice D11, což umožní lepší 

dopravní napojení na sousední ORP, regiony včetně napojení na Polskou republiku. Porovnáním údajů 

ze sčítání dopravy byl zjištěn celoplošně spíše pokles automobilové dopravy, lokálně ve velmi 

namáhaných místech však došlo k jejímu dalšímu výraznému navýšení. Jedná se zejména o trutnovské 

páteřní komunikace spojující Poříčí - centrum - Horní Staré Město a dále průtah silnice I. třídy městem 

ze směru Hradec Králové - Liberec (Pec pod Sněžkou). Na ostatních silnicích v regionu došlo spíše 

k poklesu automobilové dopravy. Doprava v klidu vykazuje stálé problémy s kapacitou zejména 

v centrech větších obcí a měst a dále v centrech cestovního ruchu v sezóně. Problém s kapacitou 

parkovacích míst je rovněž na větších sídlištích, které jsou soustředěny zejména v Trutnově. 

V devadesátých letech v důsledku nárůstu individuální automobilové dopravy poklesly přepravní výkony 

veřejné hromadné dopravy. Byla zrušena nebo výrazně omezena řada spojů, což se z hlediska 

dostupnosti dále negativně projevilo zejména ve venkovských oblastech. V současné době se situace 

zlepšuje, ale stále přetrvává plošná nerovnoměrnost dopravní obslužnosti. Významné místo ve veřejné 

dopravě si trvale uchovává městská hromadná doprava. V rámci podpory cestovního ruchu je zdarma 

sezóně provozována hromadná doprava do turistických center - skibusy a cyklobusy. 

Silniční doprava 

Dopravní systém na území ORP je do značné míry diferencovaný, což souvisí s charakterem území. 

Silnice II. a III. třídy tvoří základ silniční sítě ORP, silnice I. třídy pak její hlavní osy. 

SILNICE I. TŘÍDY  

 Silnice I/14 dopravní osa západ  - jihovýchod , důležitá komunikace spojující Trutnov s Vrchlabím 

a Náchodem.  

 Silnice I/16 tvoří dopravní osu západ – východ. Propojuje ORP s Jičínem a končí na hraničním 

přechodu Královec – Lubawka. 

 Silnice I/37 -tvoří dopravní osu střed ORP – jih a spojuje Trutnov s krajským městem Hradcem 

Králové. 

Státní silniční síť na území ORP Trutnov (ŘSD) 

Číslo silnice Průběh silnice 

I/14 
Liberec (I/13) - Jablonec nad Nisou (I/65) - Tanvald (I/10) – Na Mýtě (I/10) - Vrchlabí - Trutnov (I/16, I/37) - Náchod, Staré 

Město n. Metuji (I/33) - Vamberk (I/11) - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová - Třebovice (I/43) 

I/16 
Řevničov (I/6) - Slaný (I/7) - Nová Ves (D8) - Mělník (I/9) - Mladá Boleslav (I/10, I/38) - Jičín (I/32, I/35) - Trutnov (I/14, I/37) – 

Královec – Polsko 

I/37 
Trutnov (I/14, I/16) - Jaroměř (I/33) - Hradec Králové (I/31) – Ohrazenice (I/36) - Pardubice ( I/36) - Chrudim (I/17) - Ždírec 

(I/34) - Žďár n. Sázavou (I/19) - Velká Bíteš (D1 km 162) 

 

SILNICE II. TŘÍDY A III. TŘÍDY  

Základní silniční síť v území ORP propojující jednotlivé obce a města. Významné jsou komunikace 

spojující Trutnov jakožto uzlový bod silniční sítě s centry v Krkonoších (Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, 

Horní Maršov, Malá Úpa…). Silnice II. třídy č. 300 je pak jedinou spojnicí Trutnova s městem Žacléř. 

Silnice II. třídy 

Číslo silnice Průběh silnice 

II/252 Dolní Malá Úpa – Horní Malá Úpa hranice s Polskou republikou 

II/296 Mladé Buky – Svoboda nad Úpou – Horní Maršov – Pec pod Sněžkou 

II/297 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – (Černý Důl) 

II/300 Trutnov Horní Staré Město – Žacléř - Královec 

II/301 Trutnov Poříčí – Chvaleč – Radvanice – Jívka – (Police nad Metují) 

II/304 Úpice – Havlovice – Libňatov – (Hořičky) 

II/325 (Hostinné) – Chotěvice, Dolní Olešnice – (Debrné) 

II/567 Rtyně v Podkrkonoší – (Hronov) 

 

V řešeném území je celkem 37 silnic III. třídy a to konkrétně č. 01412, č. 01413, č. 01414, č. 01415, č. 

01417, č. 01613, č. 01614, č. 01615, č. 2961, č. 2962, č. 3011, č. 3012, č. 3013, č. 3014, č. 3015, č. 3016, č. 

3041, č. 3073, č. 29923, č. 29928, č. 29932, č. 30015, č. 30016, č. 30017, č. 30018, č. 30019, č. 30020, č. 

30021, č. 30022, č. 30110, č. 30115, č. 30116, č. 30119, č. 32547, č. 32548, č. 32549, č. 32553. 
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MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Místní a účelové komunikace jsou nejrozsáhlejší sítí silnic. V Krkonoších se jedná zejména o síť 

účelových komunikací – svážnic a odvozních cest - které na jednu stranu poškozují tvář Krkonoš, na 

stranu druhou však umožňují dopravní obslužnost odlehlých oblastí a slouží zároveň jako turistické 

trasy a cesty pro severské lyžování. V ostatních částech území je pak běžná síť komunikací místních a 

účelových zejména pro potřeby zemědělství a lesního hospodářství. 

Na území ORP Trutnov jsou v provozu 2 silniční hraniční přechody do Polské republiky, a to Královec a 

Malá Úpa (Pomezní boudy) a jeden železniční hraniční přechod v Královci. Dále se na území ORP 

nacházejí tři hraniční přechody pro pěší a cyklisty (Žacléř – Bobr, Petříkovice a Horní Albeřice). 

Železniční doprava 

Železniční tratě, vybudované ve druhé polovině 19. století, nejsou modernizovány ani elektrifikovány.  

Přehled železničních tratí v řešeném území (SŽDC a.s.) 

Číslo 

trati 

dle JŘ 

Tabulka 

traťových 

poměrů 

Název Úsek trati v řešeném území 

032 509A Jaroměř - Trutnov Rtyně v Podkrkonoší – Trutnov – Poříčí – Trutnov – Střed – Trutnov hl. nádraží  

040 510A Chlumec na d Cidlinou - Trutnov  Chotěvice – Trutnov hl. nádraží 

043 509C, 509E, 509D Trutnov – Lubawka, Královec - Žacléř Trutnov – Královec, Královec – hraniční přechod, Královec - Žacléř 

045 510D Trutnov - Svoboda nad Úpou Trutnov – Svoboda nad Úpou 

 

Území ORP Trutnov ani území Královéhradeckého kraje neprotíná žádný tranzitní železniční koridor. V 

rámci PÚR ČR byl vymezen železniční koridor ŽD2 Chrudim – Pardubice – Hradec Králové - Jaroměř, 

který dále pokračuje přes Trutnov k hranici ČR (Walbrzych). V současné době je trať číslo 045 z Trutnova 

do Svobody nad Úpou provozována soukromým dopravcem. Část trati číslo 043 z Královce do Žacléře 

pak není provozována pro osobní dopravu vůbec (pro nákladní dopravu bylo rozhodnuto o využití této 

trati pro odvoz odpadu z dolu Jana Švermy). Zbylá část tratě číslo 043 je nárazově střídavě provozována 

Českými drahami a soukromými dopravci, i když je snahou SŽDC a.s., na této trati provoz zrušit (i přes 

využívání pro nákladní dopravu viz výše), což lze považovat za první krok ke zrušení tratě. 

Letecká doprava 

Na území ORP Trutnov není provozované žádné vnitrostátní letiště. Provozovanými malými letišti 

především pro ultralehká letadla s nezpevněnou přistávací a vzletovou dráhu jsou ve Volanově u 

Trutnova - Trutnov - LKTRUT - a dále na území obce Jívka - Adršpach - ULADRS a v Oblanově u Trutnova - 

Trutnov jih - ULTRUJ, jakožto nouzové přistávací plochy. Pro přistávání vrtulníků RZS byl zřízen heliport 

v Horním Starém Městě. 

Vodní doprava 

Na území ORP Trutnov není provozována žádná vodní doprava ani se v území nenachází žádný vodní 

tok ani vodní plocha pro takovou dopravu vhodná. 

Cyklotrasy 

Na území ORP je rozsáhlá síť cyklotras. K nejvýznamnějším cyklotrasám patří: 

CYKLOTRASA Č. 22 ORLICKÉ HORY - JIZERSKÉ HORY 

Jedná se o nejvýznamnější cyklotrasu v řešeném území, začleněnou do dálkových tras celostátního 

významu. Spojuje Orlické hory s Jizerskými horami. Trasa je fyzicky náročná se značnými výškovými 

rozdíly. Trasa je vedena obcemi Chrastava - Oldřichov n. H. – - Rokytnice n. J. – Jilemnice – Vrchlabí - 

Svoboda nad Úpou - Trutnov - Poříčí - Chvaleč - Adršpašské skály - Police n. Met. - Hronov - Náchod - 

Olešnice v O. h. – České Petroviče 

CYKLOTRASA Č. 4081 KRÁLOVEC - HORNÍ STARÉ MĚSTO 

Cyklotrasa zajišťuje napojení polského Dolního Slezska na český základní systém cyklotras (cyklotrasa č. 

22). Současně je v Žacléři napojovací bod na systém cyklistických cest Správy KRNAP (výchozí místo tzv. 

Krkonošské magistrály Žacléř -  Harrachov). Trasa je vedena po silnicích III. třídy kopcovitým terénem. V 

sedle mezi Žacléřem a Babím (u nedostavěné dělostřelecké tvrze Stachelberg) dosahuje výšky 600 m n. 

m.  

CYKLOTRASA Č. 4095 BĚLOVES CLO - RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ - ÚPICE 

Cyklotrasa spojuje Trutnov s Náchodem a polským Kladskem. Je vedena pahorkatinou Podkrkonoší 

s častými výškovými (50 - 100 m) rozdíly. Běloves CLO - Rtyně je 18 km dlouhý. 

V rámci podpory cykloturistiky jsou každý rok vyznačeny nové či prodlouženy stávající cyklotrasy.  

Turistické trasy 

Na území ORP Trutnov je hustá síť značených turistických tras zejména v Krkonoších, ale i na Úpicku a 

v dalších částech regionu. Na území se rovněž nachází mnoho naučných stezek s poměrně bohatým 

rozsahem tematických okruhů od přírody přes bojiště po pohádky. 

Vodní hospodářství 

V roce 2015 bylo z celkového počtu trvale bydlících obyvatel v okresu Trutnov zásobeno vodou v 

posuzovaném území celkem 94,9 % obyvatel. Dle údajů z roku 2002 bylo z veřejných vodovodů 

provozovaných vodohospodářskými společnostmi zásobeno 76 % obyvatel, z vodovodů provozovaných 

místními úřady 15,8 % obyvatel. Individuálně z vlastních zdrojů bylo zásobováno 2,1 % obyvatel. 

Srovnáme-li tento stav zásobení pitnou vodou s údaji pro celou Českou republiku, je možné 

konstatovat, že počet zásobených obyvatel v ORP Trutnov je vyšší o cca 3%. Z hlediska 

Královéhradeckého kraje, kde je průměrný počet zásobených obyvatel 88,2% je patrné, že situace v ORP 

Trutnov je rovněž lepší než v ostatních ORP kraje. 

Území ORP Trutnov je významně závislé na dodávce pitné vody z povrchových zdrojů. V horských 

podzemních vodách je pak nízké pH, nízký obsah vápníku a vysoký výskyt radonu. Jediný významný 

skupinový vodovod je vodovod Trutnov, který zásobuje více obcí či měst (Trutnov, Mladé Buky, Svoboda 
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nad Úpou, Jánské Lázně a Horní Maršov). Ostatní vodovody mají spíše lokální charakter. 

Kapacita vodních zdrojů není v současnosti bariérou pro rozvoj stávajících a zřízení nových vodovodů a 

to ani v turistických centrech, kde dochází sezónně k významnému zvýšení počtu přechodně 

ubytovaných obyvatel (zejména Janské Lázně, Pec pod Sněžkou…). 

Vzhledem k předpokládaným budoucím problémům se zásobením uživatelů území, zejména obyvatel 

města Trutnova, pitnou vodou, je navržena akumulační nádrž povrchových vod Babí. 

Odvádění a čištění odpadních vod 

V roce 2011 žilo z celkového počtu 61 605 trvale bydlících obyvatel v bytech s připojením na kanalizační 

síť 68% obyvatel. Tímto procentem odkanalizování zaostává ORP Trutnov v krajském měřítku za ORP 

Náchod, ORP Hradec Králové o 7 resp. 12%. V celostátním měřítku rovněž zaostává za průměrem 77,6 

% trvalých obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci. Podobně významný rozdíl je i při porovnání 

odkanalizovaných obyvatel na kanalizaci zakončenou centrální ČOV. V ORP Trutnov je v současnosti na 

takovéto kanalizace napojeno cca 65% obyvatel, zatím co průměr v České republice je 69,7 % a v kraji 

zaostává za ORP Hradec Králové o 10%, resp. ORP Náchod o 4%. Významná je ovšem okolnost, že 

všechny obce města větší jak 2 000 EO s velmi rozptýlenou zástavbou v místních částech, jsou vybavena 

centrální ČOV. Kanalizační systémy jsou převážně jednotné. Základními recipienty v ORP Trutnov je Úpa 

a další menší toky. Převážná většina je zařazena mezi významné vodní toky dle vyhl. č. 470/2001 Sb. 

v aktuálním znění. Dle údajů z aktualizovaného PRVKÚK pro Královéhradecký kraj z roku 2015 bylo 

v okrese Trutnov napojeno na kanalizaci 80,5% obyvatel. 

Je předpoklad, že všechny recipienty v ORP Trutnov jsou způsobilé pro vypouštění vyčištěných 

odpadních vod v ČOV při dodržení technologických postupů, které umožní naplnit ustanovení vyhlášky 

č. 61/2003 Sb., o emisních limitech. 

Protipovodňová ochrana, záplavová území 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, 

při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, 

kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat 

nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 

srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami 

nebo chodem ledu (přirozená povodeň). Dále může být způsobena jinými vlivy, zejména poruchou 

vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na 

vodním díle (zvláštní povodeň).  

Přirozené povodně vyskytující se na území spravovaném ORP Trutnov lze rozdělit do několika hlavních 

typů: 

 zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými 

srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných 

úsecích větších toků, 

 letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech 

tocích v zasaženém území a mají obvykle výrazné důsledky na středních a větších tocích, 

 letní povodně způsobované krátkodobými srážkami velké intenzity (přes 50 mm za několik málo 

hodin) zasahujícími poměrně malá území; vyskytují se často na malých vodních tocích a z důvodu 

rychlého průběhu se proti nim nelze účinně bránit, 

 zimní povodně způsobované ledovými zátarasy na tocích i při relativně menších průtocích; 

vyskytují se v úsecích umožňujících vytváření ledových zátarasů (mosty s mostními pilíři, jezy), 

vznikající ledové zátarasy je nutné technicky odstraňovat. 

V případě poruchy hráze nebo funkčních objektů vodního díla může nastat zvláštní povodeň, kdy 

povodňovou vlnu tvoří objem vody z vyprazdňované nádrže. 

Při přívalových deštích ve svažitých oblastech na půdách s malou filtrační propustností mohou nastat 

povodně spojené s erozí a odnosem půdy. Rizikovým činitelem zhoršujícím protipovodňovou ochranu 

jsou kukuřičná pole na rozsáhlých mírně svažitých pozemcích. 

Pro ochranu území před záplavami jsou stanovena záplavová území vodních toků. To jsou 

administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich 

rozsah je povinen vyhlásit vodoprávní úřad podle podkladů zajištěných správcem vodního toku. Při 

určitých konfiguracích terénu a při nepříznivém způsobu využití území mohou úzce lokální záplavy 

vznikat ve sníženinách terénu (např. silniční podjezdy pod železniční tratí, silniční křižovatky v údolí 

atd.). Vzhledem ke členitosti povodí zejména horských a podhorských oblastí území jsou ohrožena i 

další místa podél drobných toků mimo stanovená záplavová území. V zastavěných územích obcí a 

v územích určených k zástavbě podle územních plánů vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku 

vymezí aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.  

V současné době je na území ORP vyhlášeno záplavové území a aktívní zóna záplavového území na 

několika úsecích řeky Úpy a Labe a menších tocích Ličná a Pilníkovském potoku.  

Výhledově je třeba stanovit záplavová území i na dalších malých vodních tocích vytvářejících povodňová 

ohrožení sídel a komunikací. 

Důležitými součástmi protipovodňových opatření jsou: 

 odpovědný přístup k využívání území a hospodaření na lesních a zemědělských plochách ve 

smyslu zvyšování retenční schopnosti krajiny; vlivem odlesnění dochází ke zhoršení odtokových 

poměrů a zvýšení kulminačních průtoků při povodních 

 zneškodňování dešťových vod vsakováním přímo na pozemcích spojených s urbanizačními 

záměry  

 protipovodňová opatření na vodních tocích, budování technických a vytváření krajinotvorných 

protipovodňových opatření. 

Zásobování elektrickou energii 

Zásobování elektrickou energií vychází ze současné konfigurace a rozložení napájecích bodů VVN/VN a 

případně VN/NN. 

Území ORP nepatří k energeticky náročným průmyslovým oblastem. Na území ORP je významný 

výrobce elektrické energie - Elektrárna Poříčí u Trutnova, která zásobuje elektrickou energii celé území. 

Vážný stav v zásobování elektrickou energií je očekáván ve východní části horské oblasti Krkonoš, 

zásobovanou systémem 10 kV, výkonově orientovanou na transformovny 35/10 kV Rudník a Pec pod 
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Sněžkou. Tuto technicky nevýhodnou situaci řeší z části nově vybudované vedení 2x110 kV Poříčí - Horní 

Maršov, v současné době provozované napětím 35 kV. Ve výhledu převezme zásobování této části 

Krkonoš nová transformovna 110/35 kV Horní Maršov, na kterou bude napojena oblast Pece pod 

Sněžkou, Albeřic, Lysečin, Rýchor a Janských Lázní. V prostoru Žacléřska je situace v systému VN 

stabilizována. 

Zásobování zemním plynem 

Počet plynofikovaných obci z celkového počtu obci na území ORP tvoří 38,7% - 12 obcí. Území ORP je 

zásobováno zemním plynem z vysokotlakých plynovodů, které jsou ve vlastnictví VČP Net. s. r. o. . 

Dodávka zemního plynu odběratelům se uskutečňuje středotlakými plynovody z VTL/STL regulačních 

stanic, které jsou rozmístěny po území ORP. Do budoucna se počítá s plynofikací dalších lokalit, které 

bude možno plynofikovat buď ze stávajících regulačních stanic po jejich rekonstrukci, nebo rozšíření, 

případně ze stanic nově vybudovaných. Některé obce mohou být napojeny na stávající středotlaké 

místní plynovodní sítě v sousedních obcích, které mají vyhovující dimenze potrubí a dostatečné tlakové 

poměry. 

 VTL plynovody do Žacléře, Pece pod Sněžkou 

 VTL plynovod Kleny - Trutnov – Vrchlabí. 

Napojení trvale obydlených bytů na veřejnou kanalizaci, veřejný vodovod, plynovod (SLDB 2011) 

Obec 

Podíl obyvatel 

v TOB 

zásobených 

pitnou vodou 

z vodovodu 

(%) 

Podíl obyvatel 

v TOB s plynem 

zavedeným do 

bytu 

(%) 

Podíl obyvatel 

v TOB 

napojených na 

kanalizaci (%) 

Počet obyvatel 

v trvale 

obydlených 

bytech 

Z toho 

zásobených 

pitnou vodou 

z vodovodu 

s plynem 

zavedeným do 

bytu 

napojených na 

kanalizaci 

Batňovice 99,9 79,9 12,5 720 682 542 90 

Bernartice 100,0 2,7 2,2 834 791 20 18 

Dolní Olešnice 99,7 2,4 17,4 345 314 8 59 

Hajnice 99,5 15,4 17,1 894 837 125 150 

Havlovice 100,0 3,2 - 943 869 27 - 

Horní Maršov 99,9 5,9 66,5 1 011 919 50 652 

Horní Olešnice 100,0 2,9 9,8 258 230 7 25 

Chotěvice 99,9 3,2 18,3 962 889 28 174 

Chvaleč 99,8 5,7 - 591 541 29 - 

Janské Lázně 99,7 10,8 89,4 742 700 68 658 

Jívka 97,8 2,3 36,4 511 444 10 183 

Královec 100,0 3,5 - 170 148 5 - 

Lampertice 100,0 6,0 - 341 300 17 - 

Libňatov 99,7 4,3 - 350 327 14 - 

Malá Úpa 99,1 0,9 54,1 157 112 1 85 

Malé Svatoňovice 99,8 37,7 48,6 1 464 1 390 500 708 

Maršov u Úpice 100,0 7,2 - 164 162 11 - 

Mladé Buky 99,8 4,8 63,9 2 139 1 996 88 1 364 

Pec pod Sněžkou 100,0 47,7 69,2 576 483 226 388 

Pilníkov 99,7 49,6 - 1 177 1 097 536 - 

Obec 

Podíl obyvatel 

v TOB 

zásobených 

pitnou vodou 

z vodovodu 

(%) 

Podíl obyvatel 

v TOB s plynem 

zavedeným do 

bytu 

(%) 

Podíl obyvatel 

v TOB 

napojených na 

kanalizaci (%) 

Počet obyvatel 

v trvale 

obydlených 

bytech 

Z toho 

zásobených 

pitnou vodou 

z vodovodu 

s plynem 

zavedeným do 

bytu 

napojených na 

kanalizaci 

Radvanice 100,0 1,5 90,2 978 942 13 880 

Rtyně v Podkrkonoší 99,6 60,8 72,9 2 872 2 740 1 605 2 087 

Staré Buky 99,8 5,4 - 469 404 24 - 

Suchovršice 98,5 1,6 - 339 325 5 - 

Svoboda nad Úpou 99,8 33,5 77,7 2 093 1 928 595 1 611 

Trutnov 99,8 64,0 86,4 29 767 28 206 17 499 25 411 

Úpice 99,6 52,4 80,3 5 645 5 365 2 674 4 479 

Velké Svatoňovice 99,8 46,1 15,4 1 191 1 134 515 181 

Vlčice 100,0 36,3 - 486 441 157 - 

Zlatá Olešnice 98,0 3,8 - 187 150 6 - 

Žacléř 100,0 69,4 84,6 3 229 3 056 2 065 2 700 

Zásobování tepelnou energií 

Vytápění stávajících objektů ve městech a obcích ORP se v současné době provádí různým způsobem 

podle dostupnosti jednotlivých druhů energií a to: 

 lokálními topidly nebo malými zdroji ústředního a etážového vytápění do výkonu 50 kW na 

spalování pevných paliv nebo zemního plynu, v některých případech elektrickou energií 

(přímotopy, akumulační vytápění, výjimečně tepelná čerpadla) 

 zdroji tepla středních výkonů (blokových kotelen o výkonech 50 až 200 kW), původně v některých 

případech provozovaných na spalování pevných a kapalných paliv, současně převážně 

převedených na zemní plyn 

 zdroji tepla větších výkonů (městských a průmyslových o výkonech 0,2 a. 5,0 MW), původně na 

pevná a kapalná paliva, v současné době většinou na zemní plyn 

 CZT, kterou je elektrárna Poříčí u Trutnova. Zdrojem tepla je tepelná elektrárna s odběrem tepla. 

Soustava CZT dodává teplo jednak parovodem do Trutnova, Svobody nad Úpou, Janských Lázní, 

Horního Maršova a Radvanic v Čechách a horkovodem do Trutnova a Úpice. 

Spoje, telekomunikace 

TELEKOMUNIKACE 

Řešené území ORP Trutnov je provázáno s okolním územím systémem dálkových optických kabelů, 

propojující jednotlivá uzlová místa. Území ORP Trutnov je plošně v celém rozsahu připojené na telefonní 

síť s automatickým vstupem do systému. Pokrytí signálem mobilních operátorů je krom horských 

oblastí téměř 100%. V horských oblastech je pak pokrytí signálem nižší, ale s ohledem na hustotu 

osídlení a počet trvale bydlících obyvatel v dotčeném území, se nejedná o problém zásadní, navíc se 

pokrytí území výstavbou zesilovačů a zlepšujícími se technologiemi v oblasti přenosu signálu neustále 

zvyšuje. 
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RADIOKOMUNIKACE 

Dominantním provozovatelem bezdrátového přenosu jsou na území České radiokomunikace a.s. . Na 

území jsou dále provozovány radioreleové trasy mobilních operátorů, IZS a bezpečnostních složek.  

TELEVIZNÍ SIGNÁL A ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 

Území je pokryto digitálním signálem 1-3 multiplexu z vysílače na Černé Hoře s výkonem 100kW, ze 

kterého je pokryta většina území královéhradeckého kraje. Analogové rozhlasové vysílání je zajišťováno 

stávajícím systémem vysílačů a zesilovačů signálu, které pokrývají většinu území ORP Trutnov. 

Problémem je šíření signálu v horských oblastech, ale s ohledem na hustotu osídlení a počet trvale 

bydlících obyvatel v dotčeném území, se nejedná o problém zásadní, vyžadující neprodlené řešení – 

dokrývání „hluchých“ oblastí je prováděno postupně. 

Odpady 

Směsný komunální odpad z řešeného území se zneškodňuje skládkováním. Největší skládkou na území 

ORP je skládka Trutnov – Kryblice II, u které se předpokládá další rozsáhlé rozšiřování. Další velkou 

skládkou v rámci řešeného území je skládka „Pod haldou“ ve Rtyni v Podkrkonoší. V řešeném území se 

dále nachází několik sběrných dvorů vč. míst pro ukládání nebezpečného odpadu. Pro tříděný odpad 

(zejména papír a plasty, dále elektroodpad, oblečení apod.) jsou v území umisťovány kontejnery, které 

jsou pravidelně sváženy do recyklačních center. 

I/A.10.3 Limity využití území 

DOPRAVA 

Ochranná pásma 

 silnice I. II. a III. třídy a jejich ochranná pásma 

 železniční tratě a vlečky a jejich ochranná pásma 

 lanové dráhy a jejich ochranná pásma 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

 ochranná pásma hlavních vodovodních řadů 

 ochranná pásma hlavních kanalizačních sběračů a čistíren odpadních vod (data nebyla 

poskytnuta, nezobrazena) 

 ochranná pásma vodních zdrojů všech stupňů 

ENERGETIKA A SPOJE 

Ochranná pásma (OP) elektrických vedení  

 OP vedení VVN 110 kV 

 OP vedení VN 35 kV 

 OP elektrických stanic (transformoven) 

Ochranná pásma (OP) a bezpečnostní pásma (BP) plynárenských zařízení 

 OP a BP VTL plynovodů 

Ochranná pásma (OP) telekomunikačních zařízení 

 OP podzemních telekomunikačních zařízení – dálkové kabely telefonní, telekomunikační, datové 

 OP nadzemních telekomunikačních vedení – radioreleové trasy 

ODPADY 

V rámci odpadů nejsou vymezovány limity využití území v rámci technické infrastruktury a její 

ochrany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Trutnov  - 5. aktualizace 2020 
  

 

42  

 

 

I/A.11 EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

I/A.11.1 Použité podklady 

 Informace Úřadu územního plánování v Trutnově 

 Údaje Českého statistického úřadu 

 Program rozvoje Královéhradeckého kraje 

 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 

 Strategický plán města Trutnova 

I/A.11.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

Území ORP Trutnov lze charakterizovat jako průmyslové s poměrně malým podílem zemědělské výroby. 

Bohatou tradici má především textilní průmysl, dále pak strojírenství, elektrotechnický, papírenský i 

potravinářský průmysl. Rozvinutým odvětvím je dále cestovní ruch a s ním spojené služby. 

Ekonomika v území je v posledních letech silně závislá na exportu zboží a služeb. Pozitivní vliv na 

dynamiku exportu mělo odstraňování obchodních bariér mezi státy EU, rozvoj obchodních vazeb 

tuzemských a zejména západoevropských firem, růst ekonomiky ve „starých“ členských státech EU a 

zvyšující se konkurenceschopnost domácího zboží a služeb z hlediska poměru cena/kvalita. Od poloviny 

90. let minulého století lze zaznamenat silnou orientaci podnikatelské sféry na vývoz do zemí nynější 

Evropské unie. 

Velký rozvojový ekonomický potenciál mají existující či nově vznikající průmyslové zóny. Jejich efektivní 

využití velmi silně závisí na připravenosti z hlediska územně plánovací dokumentace, stavu a kapacity 

inženýrských sítí apod. Rozvoj průmyslových zón představuje velký potenciál pro příchod nových 

podnikatelských investic, tvorbu pracovních míst, rozvoj subdodavatelských činností a nových 

progresivních technologií. 

Ekonomika na území ORP Trutnov je stále více postavena na elektrotechnickém průmyslu navazujícím 

přímo na průmysl automobilový (výroba součástek pro automobily), naopak stagnuje, až klesá podíl 

textilního průmyslu. Velké textilní továrny, byly po roce 1989 ekonomicky neudržitelné. V současnosti je 

textilní průmysl zastoupen zejména podniky menšími, které mohou dynamicky reagovat na požadavky 

trhu (Kara, GRUND a. s., Prime Hide s. r. o., Paja s. r. o. …). Významnou roli hraje i rozvinuté stavebnictví 

a stále rostoucí podíl služeb, zejména v cestovním ruchu. 

V území ORP Trutnov jednoznačně převládají podnikatelské subjekty bez zaměstnanců. Podle právní 

formy pak převládají mezi ekonomickými subjekty fyzické osoby. Těmito ukazateli ORP Trutnov 

nevybočuje z republikového standardu. 

Téměř zcela zaniklým oborem činnosti v regionu je hornictví - těžba uhlí. V průběhu 90. let byly téměř 

veškeré doly, které byly po dlouhá léta oporou místního hospodářství, z ekonomických důvodů 

uzavřeny a v současnosti jsou aktivní pouze navazující činnosti související s jejich likvidací případně 

v rámci cestovního ruchu - provozování muzeí apod. 

Počty podnikatelských subjektů se sídlem na území obcí podle převažující činnosti0 (VDB ČSÚ k 31. 12. 2015) 
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Batňovice 179 19 23 3 28 43 10 5 2 9 1 9 2 3 4 1 5 12 

Bernartice 213 26 24 2 43 45 5 15 1 8 11 6 1 2 1 1 4 18 

Dolní Olešnice 74 12 3 1 14 13 1 6 
 

6 3 4 1 2 1 1 1 5 

Hajnice 190 33 30 1 29 35 4 10 1 6 4 13 
 

2 4 4 2 12 

Havlovice 187 20 25 7 20 41 6 15 4 12 3 11 
 

2 3 1 3 14 

Horní Maršov 301 39 31 6 32 49 6 48 1 9 13 19 9 3 6 6 4 20 

Horní Olešnice 72 17 8 1 12 13 
 

7 1 3 2 1 1 2 
   

4 

Chotěvice 237 29 19 3 44 54 9 16 
 

10 7 19 1 1 3 
 

2 20 

Chvaleč 157 21 22 1 26 21 2 18 1 6 10 7 4 2 2 1 3 10 

Janské Lázně 281 10 22 5 34 40 6 67 2 9 21 11 4 2 4 4 15 25 

Jívka 119 11 21 1 13 21 
 

18 
 

3 8 6 1 3 4 
 

2 7 

Královec 48 10 6  6 12 2 5 
 

- 1 3 
 

1 
 

1 
 

1 

Lampertice 88 14 11  17 19 1 13 
 

1 3 2 1 2 1 1 1 1 

Libňatov 72 8 9  13 14 1 6 
 

2 1 6 1 2 2 
 

3 4 

Malá Úpa 86 13 6 2 3 7 2 36 
 

1 4 2 
 

1 1 
 

4 4 

Malé Svatoňovice 302 15 41 3 53 65 4 26 1 13 7 24 1 5 11 2 4 27 

Maršov u Úpice 42 5 3  10 9 1 2 
 

2 2 1 
 

2 2 
 

1 2 

Mladé Buky 551 52 60 2 97 106 16 65 4 25 20 31 9 2 5 2 16 39 

Pec pod Sněžkou 329 25 11 2 16 40 13 133 
 

6 20 16 2 2 4 3 14 22 

Pilníkov 283 30 29 3 55 64 2 23 2 11 14 14 1 3 3 2 8 19 

Radvanice 168 14 28 1 25 31 2 15 
 

3 3 13 1 2 3 3 2 22 

Rtyně v Podkrkonoší 538 33 96 9 65 131 8 23 4 27 22 42 4 2 7 9 8 48 

Staré Buky 140 21 13 1 29 30 2 18 
 

4 2 8 
 

1 
  

2 9 

Suchovršice 86 6 17  15 17 1 5 1 3 2 9 1 2 1 
 

1 5 

Svoboda nad Úpou 621 44 56 5 115 101 20 89 3 19 46 30 9 2 5 4 16 57 

Trutnov 7334 206 743 83 1 020 1 738 114 483 109 368 507 771 104 7 97 118 192 674 

Úpice 1077 43 124 9 144 262 17 85 13 39 66 82 10 3 12 15 28 125 

Velké Svatoňovice 278 18 46 4 44 61 1 20 3 7 8 27 2 3 2 2 3 27 

Vlčice 133 18 12 6 24 31 3 7 
 

3 3 9 2 2 1 
 

3 9 

Zlatá Olešnice 64 12 4  9 9 4 5 
 

1 2 5 
 

2 
 

2 
 

9 

Žacléř 610 41 56 3 120 106 6 62 3 26 66 33 6 2 7 6 14 53 

Celkem ORP 14860 865 1599 164 2175 3228 269 1346 156 642 882 1234 178 72 196 189 361 1304 
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Ekonomické subjekty v ORP zapsané v RES podle právní formy a podle kategorie počtu zaměstnanců 
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Batňovice 184 
 

1 15 
 

127 12 15 61 8 8 3  92 

Bernartice 219 
  

24 
 

154 9 8 58 11 2 1  131 

Dolní Olešnice 76 
  

7 1 56 6 1 29 1 1   49 

Hajnice 199 
 

1 8 
 

149 11 14 77 11 3 1 1 93 

Havlovice 196 
 

2 8 1 137 23 11 59 10 2 1  110 

Horní Maršov 307 
 

1 26 1 219 21 8 110 25 4 3  164 

Horní Olešnice 75 
  

3 1 54 2 8 20 1 1   45 

Chotěvice 245 
  

17 
 

191 16 8 75 7 3 2  144 

Chvaleč 161 
  

10 
 

118 7 10 58 4 2   83 

Janské Lázně 290 1 2 34 4 188 18 6 93 31 4 4 1 165 

Jívka 123 
 

2 16 
 

82 3 7 44 1 4  1 71 

Královec 55 
  

1 
 

46 - 4 23 2    34 

Lampertice 91 
  

16 
 

69 1 1 36 4  1  53 

Libňatov 73 
  

5 
 

54 2 5 26 6 2 1  33 

Malá Úpa 85 
 

1 9 
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Malé Svatoňovice 315 
 

3 35 
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Maršov u Úpice 45 
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Mladé Buky 569 
 

2 43 
 

437 24 12 205 27 8 4 1 309 

Pec pod Sněžkou 330 1 4 25 3 241 11 10 131 33 10 2  152 

Pilníkov 291 
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Radvanice 175 
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Rtyně v Podkrkonoší 556 
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Staré Buky 145 
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Suchovršice 88 
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Svoboda nad Úpou 647 
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Trutnov 7 613 1 57 744 39 5 392 575 47 2 365 495 117 68 13 4 490 

Úpice 1 127 
 

4 106 7 805 68 16 345 71 23 12 2 678 

Velké Svatoňovice 286 
 

2 15 1 225 15 5 104 11 6 2  145 

Vlčice 135 
  

11 1 99 6 8 54 10 4 2  60 

Zlatá Olešnice 65 
  

2 
 

50 2 3 32 2    28 

Žacléř 634 
 

2 53 1 447 31 13 196 25 9 8 1 415 

Celkem ORP 15 400 3 91 1 367 63 11 110 978 283 4 980 927 254 143 23 8 857 

 

PRŮMYSL 

Průmysl na území je zejména elektrotechnický, ale také strojírenský, textilní a potravinářský s vysokým 

podílem zahraničního kapitálu, nadprůměrně exportně orientován. Podniky v regionu využívají 

kvalifikované pracovní síly a pociťují její výrazný nedostatek a stěžují si i na rostoucí náklady, i když platy 

zde jsou v krajském i republikovém porovnání podprůměrné i přes mírně nadprůměrný podíl 

vysokoškoláků v podnicích. Firmy vlastní své nemovitosti, mají dostatek ploch pro rozvoj i případný 

prodej, ale existují i výjimky poptávající volnou plochu, které jsou téměř bezezbytku uspokojovány 

z nově vznikajících ploch v průmyslových zónách, případně ve stávajících objektech event. areálech. 

Poměrně solidně je zastoupen vývoj nových produktů a výrobních postupů, jak pro zlepšení kvality 

výrobků, tak pro snížení nákladů jejich výroby, nedostává se však pracovníků do vývoje. Potenciál pro 

výzkum a vývoj v odvětví je v území považován za slabý. Pro podporu růstu a vzniku kvalifikovaných 

pracovníků jsou v regionu ve školství posíleny obory (včetně poboček vysokých škol), navazující na 

průmyslová odvětví rozvinutá v regionu a s praktickou výukou svázanou s konkrétními průmyslovými 

podniky. V současné době ekonomického růstu je přesto největším problémem místních průmyslových 

podniků naprostý nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Tento problém je možné pozorovat skrze 

všechny obory a není územně omezen pouze na ORP Trutnov, ale je problémem minimálně 

republikovým. Regionálním problémem s velkým vlivem na rozvoj průmyslu (i dalších oblastí) v ORP 

Trutnov je naprosto nedostatečná dopravní dostupnost, kdy chybí adekvátní propojení s republikovými 

centry - Hradcem Králové, Libercem, Prahou… - i přeshraničními - Jelenia Gora, Legnica, Wroclaw. Tento 

nedostatek by se však měl do značné míry eliminovat realizací dálnice D11 od Hradce Králové do 

Jaroměře k hranicím s Polskem (Legnica).  

STAVEBNICTVÍ, DOPRAVA A ŘEMESLA  

Ve stavebnictví a dopravě podniky rovnoměrně slouží regionálnímu i národnímu trhu a vykazovali přes 

probíhající ekonomickou krizi (týkající se zejména automobilového průmyslu, stavebnictví a trhu 

s realitami včetně navazujících odvětví) relativně vysokou produktivitu. V současnosti, v období 

ekonomického růstu, mnoho podniků investuje do svého rozvoje, zvyšuje výrobu apod.. Největším 

problémem se tak stává nedostatek pracovních sil, a to zejména kvalifikovaných. Ve stavebnictví 

v současnosti nedostačuje či chybí příslušné střední školství, které by produkovalo kvalifikovanou 

pracovní sílu, a ta je nahrazována pracovníky z jiných oborů, což vede ke snižování kvality a dalším 

negativním důsledkům. V regionu působí významní výrobci a dodavatelé materiálů a konstrukcí pro 

stavební výrobu (KASPER CZ s.r.o., KRPA DEHTOCHEMA, a.s., lom Babí a další), čímž je částečně snížen 

hendikep v podobě nedostatečné dopravní infrastruktury - lze využít místních výrobků. Logistické firmy 

a podniky jsou negativně ovlivněny nedostatečnou dopravní infrastrukturou a špatnou dopravní 

dostupností Trutnova a z toho důvodu působí v regionu především menší až střední dopravní firmy, 

které však využívají velká logistická centra a sklady v jiných regionech s dobrou dopravní dostupností 

(především s návazností na dálniční síť). Řemeslná výroba v regionu je zcela standardního charakteru 

jak oborovým zaměřením, velikostí jednotlivých subjektů, tak oborovým zastoupením v rámci školství, a 

nevybočuje z krajského ani republikového standardu. Žádný obor řemeslné výroby nemá v regionu 

dominantní postavení ani jej nelze považovat za vyloženě tradiční. 

SLUŽBY, POTRAVINÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ 

V oblasti služeb se jedná zejména o malé podniky do 100 zaměstnanců založené po roce 1990 fyzickými 

osobami, zaměřené zejména na regionální trh a dále trh v rámci České republiky, závisící výrazně na 

místních odběratelích. Nedosahují vysokých mezd ani prodejů na zaměstnance, ale s kvalitou pracovní 

síly jsou nadprůměrně spokojeny. Náklady na mzdy přesto představují zásadní bariéru dalšího rozvoje, 
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stejně jako odlehlost a špatná dopravní dostupnost velkých ekonomických center. Podniky často sídlí v 

pronajatých prostorách, prakticky nechystají nové investice a nejsou spokojeny s nabídkou nemovitostí 

(kanceláře, obchodní místa, malé dílny) k podnikání. V potravinářském průmyslu v regionu působí 

mnoho firem, které však pokrývají poptávku v rámci regionu a výrazně nezasahují mimo region. Pro 

místní potravinářský průmysl je klíčová konkurenceschopnost s ohledem na v regionu působící 

zahraniční řetězce obchodující s potravinářskými výrobky z jiných regionů a států. Se stoupajícími 

cenami vstupů lze předpokládat, že dojde k silnějšímu provázání regionálních výrobců s těmito řetězci, 

do té doby je možné konkurovat pouze kvalitou výrobků a přístupem k zákazníkům, nikoli cenou (s 

ohledem na ceny vstupů). Dalším klíčovým prvkem je navázání potravinářských firem na místní 

zemědělskou výrobu, která je silně zaměřena na výrobu živočišnou. Z rostlinné výroby je tradiční velké 

zastoupení pěstování pícnin a brambor, které však ustupuje v rámci celosvětového trendu podpory 

biopaliv. Poslední dobou se tak rostlinná výroba silně orientuje právě na pěstování rostlin pro výrobu 

biopaliv (řepka olejka, rychlerostoucí dřeviny, kukuřice…). Dříve tradiční a velmi rozšířené pěstování lnu 

pro místní textilní průmysl po roce 1989 zcela zaniklo - v textilním průmyslu se využívají dovážené 

suroviny. 

I/A.11.3 Limity využití území 

 lázeňské místo 

 národní park 

 NATURA 2000 
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I/A.12 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

I/A.12.1 Použité podklady 

 Informace Úřadu územního plánování v Trutnově 

 Údaje Českého statistického úřadu 

 Ústav územního rozvoje 

 Územně identifikační registr ČR 

I/A.12.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

Volnočasové aktivity a cestovní ruch představují významnou součást života obyvatel a podílejí se na 

celkové kvalitě života a spokojenosti obyvatel. Cestovní ruch lze však též chápat jako odvětví, které má 

své pevné místo v ekonomice regionu. Příjmy z cestovního ruchu se v území ORP Trutnov staly jednou z 

klíčových součástí příjmů státních i místních rozpočtů a tento sektor se podílí též na vytváření poměrně 

velkého množství nových pracovních míst. Rozvoj cestovního ruchu má však své limity a je potřeba ho 

podporovat nejen v souladu s místním potenciálem, ale též s ekologickou a kapacitní únosností území. 

Dále je nutné na cestovní ruch pohlížet jako na obor, který je výrazně ovlivňován výkyvy ekonomiky a to 

ať již v pozitivním, tak v negativním smyslu. V zimní sezóně 2016/2017 se očekává až 1 mil. návštěvníků 

Krkonoš. 

Díky různorodosti krajiny je území ORP Trutnov z hlediska cestovního ruchu velmi přitažlivé. Jsou zde 

široké možnosti různých typů a forem rekreace. Intenzita cestovního ruchu je v některých oblastech 

Krkonoš (Pec pod Sněžkou, Janské Lázně) taková, že významně ovlivňuje strukturu služeb, život obyvatel 

i celkový charakter obcí. V těchto oblastech však také dochází k závažným konfliktům mezi rozvojem 

cestovního ruchu a ochranou životního prostředí. Pozitivním faktorem pro další rozvoj cestovního ruchu 

je do budoucna zlepšení dopravní dostupnost především z Prahy, Hradce Králové a Polska v souvislosti 

s realizací dálnice D11. Krkonoše jsou velmi využívané i zahraničními návštěvníky zejména z Polska, 

Holandska a Německa. Dlouhodobě je však patrný pokles návštěvníků právě z Německa a Holandska 

způsobený především tím, že ve srovnání s destinacemi v Alpách je místní nabídka služeb stále 

nedostatečná, přestože je cena víceméně srovnatelná. Velký význam pro cestovní ruch mají jak zimní 

tak i letní sezóny v Krkonoších. V ostatních oblastech je výrazně vyšší návštěvnost pouze v letních 

měsících. Mezi nové formy turistiky s perspektivou dalšího rozvoje a pozitivního dopadu na region patří 

ekoturistika, agroturistika a ekoagroturistika. Zatím tyto produkty cestovního ruchu zaujímají ve 

struktuře nabídky v České republice, a tedy i v řešeném území, jen nepatrný podíl. V posledních dvaceti 

letech, v souladu se silným rozvojem a zvyšující se popularitou cykloturistiky a navazujících aktivit, došlo 

k výraznému posílení cestovního ruchu v letní sezóně. V posledních letech je tak značná pozornost 

věnována budování a vyznačování cyklotras regionálního i nadregionálního významu. Poměrně hustá síť 

cyklotras vznikla mimo Krkonoše v jihovýchodní části regionu - Úpicku. 

V horských oblastech Krkonoš je relativně dobře rozvinutá (v porovnání s dalšími českými středisky) a 

dále se rozvíjející infrastruktura pro zimní sporty (zejména lyžování). Hlavními středisky alpského 

(sjezdového) lyžování v řešeném území jsou Pec pod Sněžkou a Janské lázně, ale taková střediska 

vznikají i v dalších částech ORP Trutnov a to konkrétně Mladé Buky, Petříkovice, Prkenný Důl a další. 

Severské (klasické) lyžování je pak možné provozovat v rámci udržovaných značených cest především 

v Krkonoších, ale takové cesty vznikají v rámci celého regionu a je snahou takové cesty dále rozšiřovat. 

Klíčovými prvky pro rozvoj lyžování, ať již alpského, tak severského jsou především: 

 skiareály - kapacity jednotlivých zařízení, propojenost areálů, široké spektrum nabízených aktivit, 

 dopravní dostupnost středisek a řešení dopravy v klidy (dostatečné parkovací kapacity a nabídka 

jiných možností dopravy - např. skibus, cyklobus), 

 dostatečné kapacity ubytování, 

 charakter a rozsah podpůrných a navazujících služeb, 

 nabídka dalších aktivit. 

Velkým přínosem pro podporu cestovního ruchu v regionu je lázeňství v Janských Lázních. Janské Lázně 

jsou jedněmi z nejnavštěvovanějších jak v rámci kraje, tak v rámci České republiky, jsou ve velké míře 

vyhledávány i zahraničními hosty. Hlavními léčebnými indikacemi jsou nemoci z poruchy výměny 

látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci dýchacího ústrojí, nemoci nervové, nemoci pohybového ústrojí, 

duševní poruchy, nemoci kožní a nemoci onkologické u dětí i dospělých. Hlavní lázeňská zařízení 

poskytují lázeňskou léčbu především onemocnění pohybového aparátu a neurologických onemocnění. 

Lázeňské budovy i jejich okolí jsou v co nejvyšší možné míře řešeny bezbariérově. 

Problémy v rozvoji cestovního ruchu spočívají v místy až extrémní koncentraci cestovního ruchu ve 

známých střediscích (zejména Janské Lázně, Pec pod Sněžkou) a současném opomíjení jiných 

zajímavých lokalit s rekreačním, turistickým, kulturním a jiným potenciálem. Příčina tkví nejen 

v nerovnoměrně soustředěné infrastruktuře pro cestovní ruch. Nedostatečný je marketing, propagace, 

neexistuje jednotný ucelený informační systém. Jako nedostatečnou lze označit míru spolupráce obcí a 

podnikatelů na produktech cestovního ruchu. Rezervy existují také v kvalitě turistických destinací 

(úprava staveb a okolí, značení apod.). Přesto lze konstatovat, že podpora turistiky a cestovního ruchu 

se v regionu v posledních letech stále zlepšuje a i návštěvnost místních turistických destinací se zvyšuje 

víceméně rovnoměrně. Také se rozšiřuje spektrum oblastí turistického ruchu - v poslední době je 

v regionu využíváno pevnostního opevnění z 30. let 20. století jakožto turisticky velmi hodnotných cílů a 

dále vznikají expozice a muzea zaměřená na hornickou minulost regionu. Naopak stále nevyužitá je 

možnost propojení významných rekreačních oblastí na české a polské straně hranice a rozvoje a 

podpory společných projektů cestovního ruchu.  

I/A.12.3 Limity využití území 

 lázeňské místo 

 národní park 

 NATURA 2000 
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I/A.13 BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

I/A.13.1 Použité podklady 

 Informace Úřadu územního plánování v Trutnově 

I/A.13.2 Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území a jeho hodnot 

Problematiku zvláštních zájmů mimo Armádu ČR (civilní ochrana, integrovaný záchranný systém) řeší 

kromě obecné legislativy několik zvláštních zákonů a podzákonných předpisů, přijatých v několika 

posledních letech. Jedná se zejména o zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, Zákon č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území a 

navazující vyhlášky.  

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní 

ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany řeší Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. Požadavky 

ochrany obyvatelstva v územním plánování se uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající 

z havarijních plánů a krizových plánů v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně 

plánovací dokumentace. 

Regionální úřad Centra vojenské dopravy požaduje respektovat územní ochranu důležitých komunikací.  

PŘÍRODNÍ KATASTROFY 

 povodně - nejpravděpodobnější vznik s možností rozsáhlého působení 

 v řešeném území hrozí rozvodnění zejména toků Úpa, Labe, Ličná a Pilníkovského potoka, 

nebezpečí zejména v jarním období při tání sněhové pokrývky v Krkonoších 

 vymezeno záplavové území Q100 a aktivní zóny záplavových území na výše uvedených 

tocích 

 po povodni na konci 19. století provedeny rozsáhlé úpravy toků k urychlení jejich odtoku 

z území (ničivé povodně v roce 1997 zanechaly v území minimální škody v porovnání 

s ostatními postiženými územími v nižších polohách) 

 zvláštní povodně - ničivé povodně pod vodními díly (přehrady) 

 ohrožení území od tzv. „mrtvého jezera“ - odkaliště elektrárenského popílku z elektrárny 

Poříčí 

 v rámci území je vymezeno celkem 5 ploch území ohrožených zvláštní povodní 

 dlouhotrvající sucha - postihující rozsáhlá území 

 ohrožení celého území - jak zemědělství, tak lesní plochy (zvýšené riziko vzniku požárů) 

 ohroženy spíše individuální zdroje vody 

 požáry - v obydlených i neobydlených oblastech 

 Trutnov v historii několikrát téměř kompletně vyhořel 

 největší nebezpečí z požárů rozsáhlých lesních ploch se špatnou dostupností (zejména 

oblast Krkonoš) 

 sníh, sněhové kalamity, náledí, námrazy 

 s ohledem na klimatické podmínky je riziko ohrožení území sněhem, sněhovými 

kalamitami, náledím a námrazami vyšší 

EPIDEMIE, NÁKAZY 

 epidemická onemocnění většího počtu osob 

 riziko celospolečenské, řešené území není výrazně více ani méně ohrožené 

 onemocnění většího počtu zvířat - zpravidla u hospodářského zvířectva 

 s ohledem na orientaci zemědělství k živočišné výrobě ohrožení místních chovů 

ANTROPOGENNÍ RIZIKA: 

 velké dopravní nehody – silnice a železnice 

 s ohledem na charakter silnic a železnic v území je riziko hromadných, velkých nehod 

minimální 

 únik ropných látek – ve větším rozsahu (ČS PHM, při přepravě) 

 nejvíce ohrožené území u zdrojů pitné vody (např. oblast nad Temným dolem - Horním 

Maršovem - primární zdroj pitné vody pro Trutnov - v Peci pod Sněžkou 1 ČS PHM) 

 únik toxických látek – ze stacionárních objektů a na dopravní cestě 

 v ORP Trutnov se nenachází velké chemické závody a riziko ohrožení chemickými a 

toxickými látkami z chemické výroby je malé 

 teroristické akce a kriminální činy – vybrané objekty 

 v území se nenachází objekty, které by výrazně zvyšovaly možnost teroristického útoku na 

ně, ani by byly nadprůměrně cílem kriminálních činů 

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 

Integrovaný záchranný systém byl vytvořen jako systém pro koordinaci záchranných a likvidačních prací 

při vzniku mimořádných událostí a vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů, zdravotníků, 

policie a dalších složek při řešení mimořádných událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atp.). 

Integrovaný záchranný systém koordinuje: 

 záchranné a pohotovostní služby a sbory (hasiči, zdravotnická záchranná služba, pohotovostní 

komunální služby…) 

 bezpečnostní a ozbrojené sbory (Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR …) 

 územní popř. ústřední správní úřady 

V území se nachází výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Dále 

zde sídlí územní odbor Trutnov hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a požární 

stanice. Jako součást hasičského záchranného sboru fungují i místní sbory dobrovolných hasičů, 

působících v rámci jednotlivých obcí (OSH Trutnov, SDH Batňovice, SDH Hajnice, SDH Havlovice, SDH 

Horní Maršov, SDH Chvaleč, SDH Jánské Lázně, SDH Jívka, SDH Kvíčala, SDH Libňatov, SDH 

Markoušovice, SDH Malé, SDH Mladé Buky, SDH Pilníkov, SDH Rtyně v Podkrkonoší, SDH Svoboda nad 

Úpou, SDH Trutnov, SDH Úpice, SDH Velké Svatoňovice, SDH Vlčice, SDH Žacléř). V Trutnově je dále 

územní odbor Trutnov krajského ředitelství policie ČR a dále se zde nachází několik obvodních oddělení 

(Trutnov, Úpice, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou a Žacléř). V území se nenachází významné objekty 

Armády ČR. 

V oblasti Krkonoš celoročně působí Horská služba, která legislativně není základní součástí IZS, ale je 

velmi důležitou součástí záchranného systému, lze zodpovědně říci, že zejména v zimní sezóně jednou 

z nejdůležitějších (ne-li nejdůležitější) v horských oblastech území (v Krkonoších). S narůstající 

návštěvností Krkonoš a rozšiřováním jiných než pěších aktivit (zejména cyklistiky) je horská služba stále 

častěji využívána i v letní sezóně. 
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I/A.13.3 Limity využití území 

Je třeba respektovat zájmy Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého 

kraje a dalších složek Integrovaného záchranného systému. Výše uvedené instituce zaslaly svá 

stanoviska s výčtem objektů a koridorů, k jejichž dotčení je třeba souhlasu těchto institucí. Jedná se 

zejména o: 

 radioreléové trasy a ochranná pásma zařízení HZS 

 objekty a pozemky ve vlastnictví či užívání HZS, Policie ČR apod. 

 záplavová území, aktivní zóny 
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I/B Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení 

změn v území 

V této kapitole je provedena rekapitulace záměrů na provedení změn v území. Záměry na provedení 

změn v území v rozlišení příslušných tematických okruhů byly do ÚAP ORP Trutnov zařazeny na základě 

vyhodnocení získaných a předaných podkladů. V měřítku ÚAP ORP Trutnov (1:20 000) zobrazitelné 

záměry na provedení změn v území jsou zachyceny na výkrese GR.3 Výkres záměrů na provedení 

změn v území. Plochy změn nebyly zahrnuty z důvodů nekonzistentnosti předávaných a získaných dat 

způsobené zejména různými daty zpracování jednotlivých dokumentací a podkladů. Jejich zařazení by 

pak mohlo způsobit špatnou interpretaci v rámci ÚAP ORP Trutnov a následně by mohlo vést ke 

vzniku chyb v měřítku územních plánů a špatné analýze a hodnocení jednotlivých částí řešeného území 

ve vyšších měřítcích. V kartách jednotlivých obcí jsou uvedeny jednak záměry vymezené ve výkrese GR.3 

s označením ve výkresu a následující tabulce, a dále záměry z územních plánů a jiných dokumentů, 

které nejsou z výše uvedených důvodů ve výkresu vymezeny. Rovněž nebyl zařazen záměr na 

vybudování domova pro seniory v obci Chotěvice, který je ve fázi zvažování. 

Technická infrastruktura 

Záměry na provedení změn v území zahrnují zejména záměry v rámci technické a dopravní 

infrastruktury. Významnými záměry technické infrastruktury jsou především vybudování kanalizace a 

souvisejících čistíren odpadních vod v jednotlivých obcích, vybudování veřejného vodovodu a 

souvisejících technologických zařízení v obcích, příp. částech obcí, ve kterých je nedostatek nebo nízká 

kvalita vody z lokálních zdrojů a dále připojení obce Starý Rokytník na plynovod (regulační stanice a 

přípojka). Záměr na vybudování plynovodu v obcích Lampertice, Zlatá Olešnice a Bernartice byl pro 

nízkou poptávku v dotčených obcích zrušen. Dalšími záměry jsou rozšíření skládek komunálních 

odpadů Trutnov-Kryblice a Na Haldě. Jako územní rezerva je pak vymezen dálkový vodovod Červený 

Kostelec - Trutnov, navazující na vodovod Velké Poříčí - Červený Kostelec. Dále je chráněno území pro 

akumulaci povrchových vod v Babí (v případě nedostatečné kapacity úpravny vody v Temném Dole). 

Technická infrastruktura - záměry na provedení změn v území 

Označení Popis 

Výrobna elektřiny 

TUZ_E01 MVE Pec pod Sněžkou 

Elektrické vedení 

TUZ_E02 Vedení VVN Trutnov - Poříčí 

TUZ_E03 Ostatní vedení elektrické energie včetně technologických zařízení pro posílení nebo pokrytí území v rámci obcí: 

Batňovice, Chotěvice, Janské Lázně, Jívka, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, 

Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Trutnov, Úpice, Zlatá Olešnice, Žacléř 

TUZ_E04 Transformovna TR 110/35 kV Horní Maršov (TT1r) 

Plynovod 

TUZ_P04 Plynovod pro posílení nebo pokrytí území v rámci obcí: 

Dolní Olešnice, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Trutnov, Úpice, Žacléř 

Vodní hospodářství 

TUZ_V02 Výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK v obcích: 

Bernartice, Havlovice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé Svatoňovice, 

Pilníkov, Staré Buky, Trutnov, Velké Svatoňovice, Vlčice 

TUZ_V03 Výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK v obcích: 

Bernartice, Havlovice, Horní Maršov, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Královec, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, Malé 

Svatoňovice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Rtyně v Podkrkonoší, Staré Buky, Suchovršice, 

Svoboda nad Úpou, Trutnov, Úpice, Velké Svatoňovice, Vlčice, Žacléř 

TUZ_V04 Výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK v obcích: 

Bernartice, Dolní Olešnice, Hajnice, Horní Olešnice, Chotěvice, Chvaleč, Jívka, Lampertice, Libňatov, Malá Úpa, 

Malé Svatoňovice, Mladé Buky, Pec pod Sněžkou, Pilníkov, Radvanice, Staré Buky, Suchovršice, Trutnov, Vlčice, 

Zlatá Olešnice 

TUZ_V05 Území chráněné pro akumulaci povrchových vod 

Odpady 

TUZ_O01 Rozšíření skládky Trutnov - Kryblice  

TUZ_O02 Rozšíření skládky Na haldě 

Dopravní infrastruktura 

Nejen pro řešené území, ale pro širší region je velmi významným záměrem na provedení změn v území 

vybudování dálnice D11 z Jaroměře k hranicím s Polskou republikou. Tato rychlostní silnice by do 

budoucna měla vyřešit jeden ze stěžejních problémů nejen řešeného území, kterým je velmi špatná 

dopravní dostupnost z ekonomických center Hradec Králové - Praha. Realizací dálnice D11 by dále došlo 

k napojení území na evropskou silniční síť. Společně s tím je možné očekávat zvýšení atraktivnosti území 

zejména v oblastech průmyslu a cestovního ruchu. Dalšími záměry jsou pak přeložky silnic a 

komunikací, výstavba železniční tratě Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou a modernizace hlavní 

železniční trati Jaroměř - Trutnov - Stará Paka. 

Dopravní infrastruktura - záměry na provedení změn v území 

Označení Popis 

Koridory pro umístění rychlostních silnic 

TUZ_D02 dálnice D11 Jaroměř - Trutnov – státní hranice ČR/PR, úseky 1108 a 1109 

Koridory pro umístění silnic I. třídy 

TUZ_D03 Přeložka silnice I/37, Kocbeře - Výšinka 

Místní komunikace 

TUZ_D04 Přeložka silnice I. třídy Trutnov - Bojiště - Krkonošská 

TUZ_D05 Propojení komunikací Horní Staré Město - Nové Dvory 

TUZ_D06 Posílení spojení Poříčí vlakové nádraží - průmyslová zóna 

TUZ_D07 Propojení Náchodská - Kryblice - Na Struze 
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Železniční dráha 

TUZ_D09 Modernizace železniční tratě Jaroměř - Trutnov - Stará Paka (elektrifikace) 

TUZ_D10 Výstavba železniční tratě Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou 
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II      ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
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II/A Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v 

území 

II/A.1 ŠIRŠÍ ÚZEMNÍ VZTAHY 

Pozitiva v území   Negativa v území 

 území je napojeno na vnitrostátní a 

mezinárodní silniční síť silnicemi I/14, I/16 a 

I/37 

 velký správní obvod s 31obcemi (z toho 8 

měst a 1 městys) 

 blízkost Polska 

    nevyužitý potenciál železniční dopravy na 
několika železničních tratích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/A.2 PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 

Pozitiva v území   Negativa v území 

 dostatek rozvojových ploch pro bydlení 

 vyvážené prostorové a funkční uspořádání 

území (bydlení, výroba, rekreace) 

    brownfieldy 

 pozůstatky z dob těžby (haldy)  
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II/A.3 STRUKTURA OSÍDLENÍ 

Pozitiva v území   Negativa v území 

 zachovalá struktura osídlení 

 poloha města Trutnova jako správního sídla 

ORP  

    trvalý pokles obyvatel v některých obcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/A.4 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A BYDLENÍ 

Pozitiva v území   Negativa v území 

 relativně příznivá věková struktura obyvatel 

 dlouhodobý růst vzdělanosti 

 relativně hustá síť školských zařízení 

 střední školství se širokým spektrem 

zaměření 

 propojení středních škol s místními 

průmyslovými podniky 

 zastoupení některých vysokých škol 

 dobrá dostupnost a dobrá úroveň zdravotní 

péče a dostatečná kapacita ambulantních a 

terénních služeb zdravotních a sociálních 

zařízení  

 pokles dlouhodobě nezaměstnaných, 

sociálně slabších obyvatel jako důsledku 

ekonomického růstu 

 vytvoření nových pracovních míst v 

primárním sektoru 

 vytvoření vhodných podmínek pro 

ekonomický rozvoj 

 rostoucí počet rozestavěných a dokončených 

bytů 

 atraktivní, přírodě blízké prostředí pro trvalé i 

druhé bydlení v téměř celém území 

 četné příležitosti sportovního využití 

 omezené riziko vzniku havárií velkého 

rozsahu 

 značný počet památkově chráněných území 

 vysoký potenciál historických objektů, 

množství drobných památek a rozmanitosti 

lidové architektury 

 dostatečné výměry rozvojových ploch pro 

bydlení i pro rozvoj služeb a průmyslu 

 využití objektů rodinné rekreace pro trvalé 

bydlení 

 modernizace, rekonstrukce starého bytového 

fondu 

 rozvoj sportu a sportovních zařízení vyvolaný 

rozvojem cestovního ruchu 

 vhodné využívání památek pro aktivity 

cestovního ruchu a kulturní aktivity  

 využití ohrožených památek pro 

podnikatelské i neziskové aktivity 

    nedostatečná lůžková kapacita sociálních 

zařízení pro seniory 

 stále relativně nerozvinutý systém dalšího a 

celoživotního vzdělávání 

 nedostatečná podpora alternativních forem 

sociální péče 

  „stárnutí“ populace 

 trvalý, dlouhodobý úbytek obyvatel v některých 

obcích 

 vylidňování menších obcí v turisticky 

atraktivních lokalitách a jejich přechod na čistě 

rekreační funkci 

 uzavírání škol v malých obcích 

 zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva 

 nízká efektivita sociálních služeb 

 segregace sociálně slabších a nepřizpůsobivých 

obyvatel 

 nekoncepční rozvoj bydlení 

 vysoký podíl neobydlených bytů 

 zastaralý bytový fond 

 vysoký podíl bytů III. a IV. kategorie 

 lokální rizika ohrožení v důsledku civilizačních 

vlivů 

 špatný stavebně – technický stav některých 

historických objektů a staveb 

 omezená přístupnost a kulturní využití 

sakrálních památek 

 urbanizace a suburbanizace volné krajiny v 

okolí měst 

 vysídlování malých obcí, jejich případná 

přeměna na rekreační sídla a ztráta zájmu o 

jejich rozvoj 

 pokračující chátrání kulturních a historických 

památek z důvodu nedostatečné péče 

 zábor ZPF v důsledku nové výstavby 

 zájem o apartmánové bydlení v centrech 

cestovního ruchu 
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II/A.5 PŘÍRODA A KRAJINA 

Pozitiva v území   Negativa v území 

 hodnotné krajinné a přírodní prostředí 

v celém území 

 pestrost krajinných typů 

 významné migrační území a koridory 

 množství rozsáhlých chráněných území 

 množství maloplošných chráněných území 

 vysoký koeficient ekologické stability v celém 

území 

 krkonošské hřebeny jako velmi významné 

krajinné horizonty 

 významné migrační území a koridory 

 území s nadnárodní ochranou 

 alternativní způsob obhospodařování krajiny   

 podpora obnovy původní vegetace na 

původních stanovištích 

 podpora revitalizace původní krajiny 

 ochrana v současnosti nechráněných, přesto 

přírodně cenných částí území (např. Debrné 

u Trutnova – zachované meze s původní 

vegetací) 

    stagnující proces realizace navržených prvků 

ÚSES – chybějící aktuální generel zpracovaný 

pro celé území 

 místně snížená krajinná hodnota umístěním 

technické infrastruktury (liniové stavby) 

 nedostatečná ochrana interakčních prvků 

 na velké části území chybějící hodnocení 

krajinného rázu 

 narušení krajinného rázu nevhodnými 

stavebními zásahy 

 realizace nevhodných záměrů uvnitř nebo v 

blízkosti cenných území 

 vznik nových střetů při realizaci navrhovaných 

liniových staveb 

 výrazné ubývání krajiny na úkor zástavby  

 trend nedostatečné péče o kulturní krajinu 

 ohrožování krajiny jejím intenzivním užíváním v 

rámci cestovního ruchu 

 těžba břidlicového plynu (v současnosti 

nepovolen průzkum území) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/A.6 VODNÍ REŽIM A HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 množství vydatných vodních zdrojů pitné 

vody pro zásobování obyvatel 

 zdokumentovaná a aktualizovaná 

vodohospodářská evidence 

 činnost protipovodňové služby jako složky 

integrovaného záchranného systému 

 zpracované studie odtokových poměrů 

vodních toků a studie protipovodňových 

prevencí 

 zpracovaný plán rozvoje vodovodů a 

kanalizací pro celé území 

 částečně provedená protipovodňová 

opatření 

 postupné zlepšování retenčních schopností 

krajiny – osazování původních lesních 

porostů s vyšší retenční schopností, využívání 

zemědělských ploch pro pastvu a jako louky, 

retenční nádrže… 

 vyřazení většiny zranitelných oblastí 

v řešeném území při jejich poslední 

aktualizaci 

 lázeňské místo – prameny léčivých vod 

 prameniště významných toků 

 realizace hydrotechnických staveb a přírodě 

blízkých opatření určených k zvyšování 

retence vod v krajině a ke snižování 

povodňových škod 

 možnost využití finančních prostředků z EU 

ke snižování znečištění vod 

 revitalizace vodních toků 

 výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV dle 

PRVKÚK KHK 

 chráněná ložisková území 

 zásoby energetických surovin - uhlí (těžba 

ukončena z ekonomických důvodů, nikoliv 

z důvodu vytěžení ložisek) 

 těžba stavebních surovin 

 pokračování a dokončení rekultivací a sanací 

území po těžbě nerostných surovin 

 využití části důlních děl jako muzea/skanzeny 

- podpora cestovního ruchu, zvýšení 

atraktivity území 

 předpokládaný výskyt břidlicového plynu na 

velké části území (v současnosti nepovolen 

průzkum území) 

    urychlení odtoku povrchových vod vlivem 

úprav koryt vodních toků (urbanizace údolních 

niv) 

 urychlení odtoku povrchových vod vlivem 

nevhodných zemědělských a lesotechnických 

zásahů v krajině (splavy půd) 

 zástavba v záplavovém území vč. aktivních zón 

 riziko nárůstu lokálních záplav vlivem 

prognózovaného extrémního vývoje množství a 

intenzity vzdušných srážek (změny klimatu) 

 nedořešená a částečně realizovaná 

protipovodňová opatření  

 riziko smyvů a splavů půd a úzce lokálních 

záplav při chybném osevu zemědělských 

pozemků místně nevhodnými plodinami 

 hospodářské škody na majetku v případě 

podlimitně dimenzovaných nebo chybně 

vyprojektovaných staveb nebo jejich částí 

vlivem četnějšího výskytu orkánů, vichřic a 

krupobití 

 realizace záměrů ze státního 

vodohospodářského plánu 

 těžba břidlicového plynu (v současnosti 

nepovolen průzkum území) 

 lokálně změněný ráz krajiny vlivem dobývání 

ložisek nerostných surovin 

 velké množství sesuvných území 

potencionálních i aktivních 

 vysoké radonové riziko na velké části území 

 velká část území poddolovaná - zejména 

východní část, ale dolování bylo prováděno na 

celém území 

 množství starých ekologických zátěží 

souvisejících s těžbou 

 potenciální obnova těžby – střety s ochranou 

přírody, poškození krajiny a další související 

důsledky zatížení životního prostředí 
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II/A.7 KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 snížení produkovaných emisí do ovzduší 

 relativně malá míra znečištění povrchových a 

podzemních vod a jeho dlouhodobé 

snižování 

 odstraňování stávajících a potencionálních 

zdrojů znečištění 

 navýšení dotací na zlepšení a navýšení podílu 

čištěných odpadních vod 

 navyšování využívání biomasy jako zdroje 

energie 

 elektrárna Poříčí II jako centrální zdroj tepla s 

relativně dobrým pokrytím území teplovodní 

sítí, využívající z velké části biopaliva (50%) 

 rostoucí podíl tříděného odpadu -  

umisťování odpadních nádob, síť sběrných 

dvorů 

 relativně nízká úroveň produkce 

nebezpečného odpadu 

 skládkové kapacity 

 pokračování v trendu snižování škodlivých 

látek a zvyšování kvality ovzduší  

 cílená podpora ekologických forem 

hospodaření 

 odstraňování starých ekologických zátěží 

 snižování hlukové zátěže budováním 

obchvatů měst a obcí (realizace dálnice D11) 

 umisťování záměrů do areálů brownfields 

event. jejich využití 

 využívání zbytkového tepla z výroben 

elektrické energie (bioplynových elektráren) – 

centrální zdroje tepla 

 náhrada ekologicky nevhodných zdrojů tepla 

(„kotlíkové“ dotace) vč. využívání tepelných 

čerpadel 

    rostoucí podíl automobilové dopravy na 

znečištění ovzduší 

 znečištění povrchových toků vlivem 

nedostatečného čištění odpadních vod 

 negativní vliv nevhodného hospodaření 

v krajině 

 umístění záměrů do blízkosti nebo přímo do 

ochranných pásem vodních zdrojů 

 stále malý podíl ekologického zemědělství 

 nedostatek finančních prostředků na podporu 

odstranění starých ekologických zátěží 

 nadměrná hluková zátěž v územích s intenzivní 

silniční dopravou 

 stále relativně vysoký podíl neseparovaného 

odpadu určeného ke skládkování 

 elektrárna Poříčí II jako největší producent 

emisí v území 

 spalovna nebezpečného odpadu v centru 

Trutnova (spalování nemocničního odpadu 

v Oblastní nemocnici Trutnov a.s.) 

 využívání nekvalitních topiv v lokálních zdrojích 

tepla jako důsledek zvyšování cen ostatních 

zdrojů tepelné energie  

 zhoršení ovzduší navyšováním individuální 

automobilové dopravy 

 nevyužívání areálů brownfields a nárůst jejich 

počtu jako důsledku ekonomicky výhodnější 

výstavby na „zelené louce“ 

 těžba břidlicového plynu (v současnosti 

nepovolen průzkum území) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/A.8 ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Pozitiva v území   Negativa v území 

 vhodné podmínky pro ekologické a tradiční 

zemědělství (např. budní hospodaření) 

 relativně velký podíl kvalitních půd s ohledem 

na celkovou výměru zemědělských půd (půdy 

vyvinuté na spraších s vysokým produkčním 

potenciálem) 

 provedené meliorace 

 velké plochy lesů jak mimoprodukčních, tak 

produkčních 

 převážně živočišná výroba – nízká míra 

zornění 

 výměra lesních pozemků vysoko nad 

celorepublikovým průměrem 

 dotační podpora tradičního a ekologického 

zemědělství (např. life concortica v území 

KRNAP) 

 realizace pozemkových úprav směrujících 

k obnově krajiny 

 realizace protierozních opatření  

 závlahy na výsušných, ale kvalitních půdách 

 provádění revitalizačních opatření na trvale 

nebo periodicky zamokřovaných půdách 

 agroturistika 

 ochrana a realizace interakčních prvků 

v krajině 

 realizace a ochrana prvků ÚSES 

    chudé půdy na písčitých substrátech, 

zamokřené půdy 

 funkčnost meliorací 

 velké monokulturní plochy lesů 

 nepůvodní dřeviny zejména v oblasti Krkonoš 

 půdní eroze 

 zábor kvalitních zemědělských půd pro 

zástavbu a zalesňování 

 velká míra zalesňování na nepůvodních 

stanovištích (v některých územích i o 100% více 

lesních ploch než před 100 lety) 

 stav provedených zařízení pro odvodnění 

zemědělských pozemků 

 eroze půdy 

 výskyt kontaminovaných půd po starých 

ekologických zátěžích – zejména po těžbě 

 zábor ZPF vlivem stavební činnosti 

 zalesňování na nepůvodních stanovištích 

 další rozvoj ekonomických aktivit zvyšující 

kontaminaci a degradaci půdy 

 zanedbání údržby provedených melioračních 

zařízení a systémů 

 ohrožení lesních porostů škůdci 

 ohrožení lesních porostů živelnými pohromami 

(vznik polomů apod.) 

 ohrožení lesních porostů emisemi 
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II/A.9 OBČANSKÁ VYBAVENOST VČETNĚ JEJÍ DOSTUPNOSTI A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Pozitiva v území   Negativa v území 

 dostupnost zařízení regionální občanské 

vybavenosti  

 kvalitní zdravotní péče a sociální služby 

 síť mateřských škol a základních škol  

 hodnotná nabídka kulturních akcí 

 bohatý společenský a spolkový život 

 dětská hřiště, sportoviště 

  

    malá hustota obchodů se základním zbožím 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/A.10 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VČETNĚ JEJICH DOSTUPNOSTI 

Pozitiva v území   Negativa v území 

 relativně hustá síť silnic a komunikací 

 železnice celostátní i regionální 

 hraniční přechody do Polské republiky  

 soběstačnost území z hlediska zdrojů kvalitní 

pitné vody 

 hustá síť distribučních stanic a vedení VN 

 elektrárna a teplárna Poříčí II (zdroj elektrické 

energie a centrální zdroj tepla) 

 teplovod na relativně velké části území 

 síť VTL plynovodu pokrývající velkou část 

území 

 vhodné podmínky pro realizaci alternativních 

zdrojů energie - vodní a větrné elektrárny 

 modernizace a optimalizace železničních tratí  

 výstavba železniční trati Svoboda nad Úpou - 

Pec pod Sněžkou 

 výstavba dálnice D11 

 rekonstrukce vodovodních a kanalizačních 

sítí vč. zvýšení pokrytí obyvatelstva 

 zvyšování podílu čištění odpadních vod 

 budování a modernizace kanalizačních 

systému a čistíren odpadních vod v obcích  

 rozšíření plynofikace 

 využití alternativních zdrojů elektrické 

energie (vodní elektrárny, větrné elektrárny, 

biomasa…) 

 budování cyklostezek ve městech jako 

alternativy k automobilové a veřejné dopravě 

    přetíženost úseků hlavní silniční sítě 

 špatné dopravní napojení na vyšší, evropské 

dopravní systémy - absence dálnice vč. 

propojení s Polskem 

 nevyhovující stavebně technický stav silnic II. a 

III. třídy 

 nárůst individuální automobilové dopravy na 

úkor veřejné dopravy 

 špatný stav železničních tratí 

 rušení železničních spojů osobní dopravy 

 značné stáří vodovodních a kanalizačních řadů  

 relativně nízký podíl obyvatel bydlících v 

domech napojených na veřejnou kanalizaci  

 nízký podíl oddílné kanalizace 

 minimální snaha dodavatelů zemního plynu o 

rozšíření systému do dalších obcí dané 

zejména malou poptávkou (způsobenou 

vysokou cenou i vysokými pořizovacími 

náklady) 

 nedostatečně rozvinutý kanalizační systém s 

napojením na ČOV v obcích do 2000 obyvatel 

 nedostatečné parkovací kapacity zejména 

v sídlištích a v turistických střediscích 

 v mnoha obcích (zejména liniových) absence 

chodníků u frekventovaných silnic a 

komunikací 

 průtahy frekventovaných silnic I. třídy 

zastavěným územím obcí 

 zhoršování dopravní obslužnosti zejména 

venkovských oblastí veřejnou dopravou 

v důsledku rušení spojů 

 rušení regionálních tratí 

 zvyšování koncentrace individuální dopravy ve 

větších sídlech  

 negativní dopady budoucí dálnice D11 

 pomalé dobudování páteřních komunikací 

regionu, nepropojení regionu na transevropské 

dopravní sítě v odpovídajících parametrech 

 nedostatek finančních zdrojů na údržbu a 

rozvoj dopravní infrastruktury 

 ohrožení kvality povrchových a podzemních 

vod vlivem nečištění odpadních vod 

 závislost velké části území na jednom zdroji 

tepla – elektrárně Poříčí II – nebezpečí při 

výpadku tohoto zdroje 
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II/A.11 EKONOMICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

Pozitiva v území   Negativa v území 

 značná výměra lesních pozemků 

(produkčních) 

 zavedené malé a střední podnikání 

 využívané průmyslové zóny 

 velmi příznivé podmínky pro cestovní ruch 

 významné zahraniční společnosti v území 

(Siemens, Continental, ABB…) 

 významné místní firmy (Grund, Beran…) 

 tradiční průmyslová odvětví (textilní průmysl, 

elektrotechnický průmysl) s vybudovaným 

zázemím 

 napojení místních středních škol na místní 

průmyslové společnosti – kvalifikovaní 

pracovníci s vazbou na místní společnosti 

 rozvoj „zeleného“ podnikání 

 využití nevyužívaných a ladem ležících 

zemědělských pozemků pro nové tradiční i 

netradiční způsoby zemědělského 

hospodaření   

 získávání prostředků na rozvoj z Evropských 

fondů 

 využití přírodního a kulturního potenciálu 

území pro rozvoj podnikání v oblasti 

cestovního ruchu 

 vyšší míra vzájemné spolupráce obcí 

v podpoře podnikání (i přeshraniční) 

 využívání areálů brownfields  

 těžba břidlicového plynu (v současnosti 

nepovolen průzkum území) 

    koncentrace ekonomických činností do center 

osídlení  

 špatné dopravní napojení - absence dálnice 

s napojením na Evropskou dálniční síť 

 malé využití alternativních a ekologických 

způsobů hospodaření (např. tradiční budní 

hospodaření) 

 nízké využití kapacit železniční nákladní 

dopravy 

 velké nevyužívané areály – brownfields 

 výrazný podíl jednostranného zaměření 

velkých ekonomických subjektů na export 

zejména v oblasti automobilového průmyslu 

 odliv zahraničního kapitálu 

 pokles ekonomické aktivity v důsledku nízkých 

příjmů obcí 

 narůstající podíl nákladní automobilové 

dopravy bez odpovídající kapacity dopravní 

infrastruktury 

 odliv kvalifikovaných pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/A.12 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

Pozitiva v území   Negativa v území 

 atraktivita území pro cestovní ruch a rekreaci 

 významné cyklotrasy v území 

 rozsáhlá síť značených turistických tras 

 lázeňské místo-  Janské Lázně 

 vysoký počet a kapacita ubytovacích a 

stravovacích zařízení 

 podpora zimních sportů – významná centra 

zimních sportů 

 služby pro podporu zimních i letních sportů 

 významná rekreační a sportovní zařízení 

 využití území pro další rozvoj rekreace a 

cestovního ruchu 

 vznik a podpora netradičních forem turistiky 

(např. agroturistika, hipoturistika…) 

 zlepšení dopravní dostupnosti turistických 

center 

 vznik kapacitně dostačující sítě cyklostezek a 

rozšíření / zkapacitnění sítě stávající 

    špatný stavebně – technický stav některých 

rekreačních zařízení 

 špatný stavebně – technický stav některých 

sportovních staveb a zařízení 

 lokální rizika ohrožení v důsledku civilizačních 

vlivů 

 zvyšování zátěže území a krajiny vlivem 

potencionálních uživatelů a jednodenní 

návštěvnosti  

 odliv návštěvníků území do ostatních destinací 

včetně zahraničních 

 nedostatečná podpora obnovy sportovních 

zařízení 
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II/A.13 BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL 

Pozitiva v území   Negativa v území 

 síť objektů požárních zbrojnic a jednotek 

SDH. 

    chybějící objekty (úkryty) civilní ochrany 
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II/B Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů 

jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území 

II/B.1 PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK 

Environmentální pilíř je v území ORP Trutnov pilířem nejsilnějším. Celé území poskytuje přírodě blízké 

až přírodní prostředí narušené pouze na severovýchodě těžbou (staré ekologické zátěže, brownfields). 

Značná část území - severní třetina území je oblastí s více, z velké části, se překrývající ochranou přírody 

včetně ochrany nadnárodní - Krkonošský národní park, NATURA 2000, biosférická rezervace UNESCO… 

V tomto území jsou silně potlačeny pilíře hospodářské i sociální. V tomto území je hospodářství 

soustředěno zejména na služby cestovního ruchu. V oblasti sociální dochází k trvalému úbytku trvalých 

obyvatel na úkor druhého bydlení. V území se rovněž nachází mnoho oblastí nižších stupňů ochrany 

(maloplošná chráněná území, významné krajinné prvky apod.).  

V území se nachází poměrně malé záplavové území, což je dáno zejména provedenými 

protipovodňovými opatřeními po velké povodni na konci 19. století – úpravy toků pro rychlý odtok vody 

z území. Přesto se v záplavovém území nachází několik objektů jak pro bydlení, tak pro výrobu. V celém 

území je dostatek kvalitních podzemních vod pro zásobování obyvatelstva, území je částečně chráněno 

jako chráněná oblast akumulace podzemních vod. Po poslední aktualizaci došlo k vyškrtnutí větší části 

zranitelných oblastí. 

V celém území jsou rozsáhlé plochy lesů, které jsou z poloviny využívané jako hospodářské, tj. pro 

produkci, ale i lesů ochranných a zvláštního určení. 

V současnosti dochází k osazování lesních ploch zejména v chráněných oblastech původními dřevinami 

na původních stanovištích, přesto je tento proces pomalý.  Nepůvodní druhy na nepůvodních 

stanovištích jsou více náchylné na napadení živými i neživými škůdci. Navíc s ohledem na osazení druhy 

hospodářsky výhodnějšími, rychlerostoucími s mělčím zakořeněním ztrácí lesy na velkých plochách své 

retenční schopnosti, v důsledku čehož dochází k rychlému odtoku dešťové vody (zejména při 

přívalových deštích, což zvyšuje riziko záplav). 

Pro celé řešené území je zpracováno několik různě datovaných a různě detailních plánů ÚSES. Proces 

realizace jednotlivých prvků ÚSES spíše stagnuje, přestože jsou pro jejich realizaci s ohledem na 

vysokou kvalitu přírodního prostředí dobré předpoklady. Jedním z důvodů je právě nejednotnost 

výchozích podkladů. Pro stabilizaci ÚSES jsou důležité komplexní pozemkové úpravy, které 

v současnosti probíhají v několika katastrálních územích v rámci ORP Trutnov. 

Zábory volné krajiny na úkor výstavby a rozšiřování sídel není v rámci ORP Trutnov tolik výrazné jako 

v jiných srovnatelných územích, což je dáno zejména morfologií území a rovněž hospodářskými a 

sociálními podmínkami v území, které není v současnosti příliš atraktivní jednak pro ekonomické 

subjekty ani pro obyvatelstvo. Nová výstavba se odehrává povětšinou v zastavěném území, případně 

v návaznosti na něj. 

Kvalita přírodního prostředí je v porovnání s republikovým průměrem velice dobrá a v území se 

nevyskytují subjekty výrazně narušující její rovnováhu. 

Územní podmínky pro příznivé životní prostředí jsou velmi dobré, vývojový trend je setrvalý. 

POTENCIÁL ÚZEMÍ 

Pro příznivé životní prostředí má území ORP Trutnov především potenciál:    

 ve velkém podílu lesních pozemků v celkové výměře území - lesy produkční i mimoprodukční 

 v rozsáhlém chráněném území - Krkonošský národní park, chráněná krajinná oblast Broumovsko 

 v chráněných územích nadnárodního významu - NATURA 2000 (evropsky významná lokalita i ptačí oblast), 

biosférická rezervace UNESCO  

 v migračně významných územích a migračních koridorech 

 ve vydatných a kvalitních zdrojích pitné vody pro zásobování obyvatel 

 v lázeňském místu - Janské Lázně 

 ve vysokém koeficientu ekologické stability 

 v dlouhodobé tendenci snižování znečištění vod, půdy i ovzduší 

 v dobrých předpokladech pro realizaci prvků ÚSES  

 v ochraně dalších hodnotných částí území 

 v pokračování rekultivací a sanací území po těžbě nerostných surovin 

 v obnově původní vegetační skladby na původních stanovištích 

 v údržbě a ochraně stávajících chráněných území 

 ve zvyšování retence území 
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II/B.2 PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ 

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK 

Ekonomický pilíř je slabším pilířem v řešeném území.  To je dáno jednak polohou území s ohledem na 

dopravní tepny a nadregionální ekonomická centra a morfologií a historií území. Dále je hospodářský 

rozvoj v území omezen zejména limity ochrany přírody a krajiny. 

Ekonomika je značně orientována na export zejména v oblasti automobilového průmyslu.  

Velice důležitým ekonomickým odvětvím v území je cestovní ruch. V posledních letech dochází 

k prudkému rozvoji zejména v oblasti zimních sportů (rozvoj zimních středisek), ale letní sporty a 

turistika včetně cykloturistiky nejsou rovněž opomíjeny a lze očekávat, že se stanou stejně 

vyhledávanými a požadovanými.  Rozvoj cestovního ruchu stále více naráží na ochranu přírodních 

hodnot a její limity. 

Původní, v místě tradiční průmyslová odvětví - textilní a strojní průmysl byla v 90. letech a na počátku 

20. století v silném útlumu a došlo tak k uzavírání velkých továren, které morálně i technicky zastaraly. 

Přílivem zahraničního kapitálu pak byly některé společnosti zachráněny, modernizovány a jsou 

ekonomickými „tahouny“ v území. Tradiční průmyslová výroba se dále zachovala v menších místních 

podnicích, které dokáží dynamicky reagovat na požadavky trhu. Důležitým oborem hospodářství 

v řešeném území je dále stavebnictví. 

Zemědělství je orientováno na živočišnou výrobu (hovězí dobytek a skot), zejména v horských a 

podhorských oblastech prováděnou formou volného pasení. Míra zornění je v porovnání 

s republikovým průměrem nízká. Tradičními plodinami jsou pícniny a brambory. V současnosti je 

značná část orné půdy osazena plodinami pro výrobu biomasy - zejména řepkou. 

Velkým problémem pro rozvoj ekonomiky je absence kvalitního dopravního napojení na vyšší 

ekonomická centra (zejména Hradec Králové, Praha, Wroclaw…). Tímto problémem částečně trpí i 

rozvoj cestovního ruchu. Jako velmi důležitý je nutné hodnotit zejména záměr vybudování dálnice D11 

z Jaroměře přes Trutnov k hranicím s Polskou republikou navazující na dálnici D11 Praha - Hradec 

Králové. Dalším důležitým záměrem je modernizace hlavní železniční tratě zejména na úseku Trutnov - 

Jaroměř (- Pardubice - napojení na důležitý železniční koridor) a dále vybudování železniční trati 

Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou s možným dalším prodloužením dále do Polské republiky. 

Lze shrnout, že zásadními záměry pro hospodářský rozvoj území jsou zejména realizace dálnice D11, 

zvyšování atraktivity a rozvoj území pro cestovní ruch včetně alternativních aktivit a souvisejících služeb 

a podpora a rozvoj tradičních forem hospodaření. 

Územní podmínky pro hospodářský rozvoj lze hodnotit jako průměrné až slabé, vývojový trend je 

dlouhodobě setrvalý, v posledních letech hospodářského růstu spíše pozitivní. 

POTENCIÁL ÚZEMÍ 

Pro hospodářský rozvoj má území ORP Trutnov především potenciál:    

 v převážně živočišné výrobě – nízká míra zornění 

 v zastoupení významných zahraničních společností se silným zázemím 

 v budování a využívání průmyslové zóny Krkonošská a dalších výrobních areálů 

 v podpoře cestovního ruchu - atraktivní prostředí v zimní i letní sezóně 

 ve významných centrech cestovního ruchu 

 v lázeňském místě - Janské Lázně 

 v lesním hospodaření 

 v elektrárně Poříčí II jako zdroje elektrické energie a tepla - nezávislost na nestabilních dálkových 

rozvodech elektrické energie 

 v napojení místních středních škol na místní společnosti 

 ve významných centrech cestovního ruchu - Pec pod Sněžkou, Janské Lázně 

 v rozvoji „zeleného“ podnikání - agroturistika, tradiční formy hospodaření 

 v rozvoji služeb cestovního ruchu 

 v rozvoji středisek cestovního ruchu 

 ve vzniku a podpoře alternativních forem turistiky 

 v modernizaci železničních tratí a následném využívání nákladní železniční dopravy  

 v železniční trati Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou 

 v realizaci dálnice D11 jako důležitého dopravního spojení s dalšími významnějšími ekonomickými centry 
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II/B.3 PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ 

VYHODNOCENÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK 

Ve většině obcí v řešeném území dochází ke stagnaci až úbytku obyvatel a to jak přirozenému, tak 

migračnímu. S ohledem na hospodářské podmínky v území, přírodní limity území, špatnému dojezdu 

do větších ekonomických center. V centrech cestovního ruchu dochází k úbytku trvalého bydlení na 

úkor bydlení druhého a ubytování. 

Věková struktura obyvatel je srovnatelná s národním průměrem. Vzdělanost je rovněž průměrná s tím, 

že se dlouhodobě mírně zvyšuje, což je však trend posledních let ve všech vyspělých oblastech světa. 

Pokrytí území školskými zařízeními je poměrně dobré s víceméně dostatečnou kapacitou ve všech 

kategoriích (předškolní zařízení, základní školy, střední školy + v posledních letech vznikly na území 

Trutnova pobočky několika vysokých škol). Kapacity školských zařízení a jejich potřeba budou do 

budoucna klesat s tím, jak budou stárnout tzv. silné ročníky. S tím je možné očekávat tlak na rušení 

školských zařízení zejména v menších obcích, což má v důsledku pro dané obce velmi negativní vliv na 

soudržnost jejich obyvatel. 

V oblasti sociální péče je v rámci území ORP, stejně jako na téměř celém území České republiky, 

pociťován veliký deficit lůžkové kapacity zařízení péče o seniory. Tento problém bude narůstat zároveň 

s rostoucím věkem dožití a celkovému stárnutí obyvatel. Proto by bylo vhodné zahájit potřebné kroky 

alespoň k jeho zmírnění v nejbližší možné době. Ostatní služby sociální péče jsou v území dostatečné 

jak kapacitami, tak jejich spektrem. 

Velkým problémem v území je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost v porovnání se srovnatelnými ORP - 

nejvyšší v rámci Královéhradeckého kraje. To je dáno zejména orientací místní ekonomiky na vývoz 

v oborech, které jsou mezi nejvíce ovlivňovanými poklesy celosvětové ekonomiky a ohrožovanými 

levnější produkcí zejména asijských zemí. Rovněž služby cestovního ruchu přes velké investice 

v posledních letech stále nedosahují úrovně jiných dostupných západoevropských destinací. Mezi další 

příčiny patří rovněž špatná dopravní dostupnost větších ekonomických center s vyšší nabídkou 

pracovních míst. I v tomto směru je realizace dálnice D11 jednou ze základních podmínek k 

minimálně výraznému zmírnění negativního ukazatele. V posledních letech ekonomického růstu došlo 

k výraznému snížení nezaměstnanosti a zejména průmyslové odvětví narazilo na nedostatek 

kvalifikovaných pracovních sil. Obecně je pak nedostatek pracovních sil, i nekvalifikovaných, brzdou 

dalšího růstu a nelze v nejbližší době očekávat výraznou změnu.  

Bytový fond v území ORP Trutnov je zastaralý a zanedbaný, v porovnání s dalšími srovnatelnými 

oblastmi v rámci republiky však lze stav bytového fondu hodnotit jako mírně nadprůměrný s tím, že se 

tento stav neustále zlepšuje probíhajícími opravami, rekonstrukcemi a modernizací. Velkým problémem 

je výstavba objektů apartmánového bydlení pro druhé bydlení v turisticky atraktivních destinacích 

zejména v Peci pod Sněžkou a Janských Lázních. Tento trend byl částečně zbrzděn ekonomickou krizí, 

ale po jejím odeznění je možné pozorovat opětovný tlak na jejich výstavbu. Veřejná technická 

infrastruktura poměrně dostatečně pokrývá požadavky obyvatelstva, její technický stav je však špatný 

s tím, že dochází k postupným rekonstrukcím a modernizacím úseků a technologických zařízení 

jednotlivých sítí. 

Zejména ve větších obcích je problémem hustá automobilová doprava se všemi negativními důsledky a 

dále doprava v klidu, zvláště na sídlištích s malými kapacitami parkovacích míst. Problémem jsou rovněž 

průtahy silnic I. třídy obcemi mnohdy navíc bez vybudovaných chodníků pro pěší a cyklisty. Dopravu 

v centrech větších obcí a měst lze rovněž považovat za negativní jev. Stávající síť cyklostezek se každým 

rokem zhušťuje a jednotlivé trasy prodlužují a zlepšuje se i jejich technický stav. V posledních letech 

došlo v rámci veřejné dopravy k rušení spojů autobusové dopravy a v případě železnice na jednu stranu 

k rušení tratí pro osobní dopravu, na druhou stranu dochází k posilování spojení zejména na trati 

Trutnov - Jaroměř (- Hradec Králové / Pardubice). Modernizace hlavních železničních tratí v území se tak 

stává jednou z priorit. 

Územní podmínky pro soudržnost společenství obyvatel nejsou optimální. Soudržnost obyvatel území je 

nepříznivě ovlivňována jak hospodářskými podmínkami území, stoupající nezaměstnaností, tak dalšími 

negativními faktory. 

Územní podmínky pro soudržnost obyvatel jsou průměrné až slabé, vývojový trend je 

dlouhodobě spíše negativní. 

POTENCIÁL ÚZEMÍ 

Pro soudržnost společenství obyvatel má území ORP Trutnov především potenciál:    

 v relativně příznivé věkové struktuře  

 v dlouhodobém růstu vzdělanosti 

 v poloze Trutnova jako správního sídla území 

 v elektrárně Poříčí II jako zdroje tepla 

 v zásobování teplem velké části území 

 v poměrně dobrém pokrytí území veřejnou infrastrukturou  

 v dobré dostupnosti zdravotní péče 

 v poměrně dobré struktuře zařízení sociální péče 

 v kvalitním středním školství 

 v dobrých podmínkách pro druhé bydlení 

 ve vybavenosti území technickou infrastrukturou 

 v modernizaci a rekonstrukci bytového fondu 

 v modernizaci železnice 

 ve výstavbě dálnice D11 

 v rozvoji sociálních služeb - zejména zvýšení lůžkových kapacit sociálních zařízení v péči o seniory 

 ve vzniku nových pracovních míst v průmyslových zónách 

 v modernizaci veřejné technické infrastruktury 
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II/B.4 VYVÁŽENOST PODMÍNEK V OBCÍCH  

Obec 

Územní podmínky 

Vyváženost vztahu 

územních podmínek pro 

udržitelný rozvoj území 
Kategorie 

zařazení 
Pro hospodářský rozvoj Pro soudržnost 

společenství obyvatel 

území 

Pro příznivé životní 

prostředí 
Dobrý stav Špatný stav 

H S Z 

Batňovice - + + S, Z H 2b 

Bernartice + + + H, S, Z   1 

Dolní Olešnice - + + S, Z H 2b 

Hajnice - - + Z H, S 3a 

Havlovice - - + Z H, S 3a 

Horní Maršov - - + Z H, S 2a 

Horní Olešnice - + + S, Z H 2b 

Chotěvice - - + Z H, S 3a 

Chvaleč - + - S H, Z 3c 

Janské Lázně + - + H, Z S 2a 

Jívka + - + H, Z S 2a 

Královec - - -   H, S, Z 4 

Lampertice - - -   H, S, Z 4 

Libňatov - + + S, Z H 2b 

Malá Úpa - - + Z H, S 3a 

Malé Svatoňovice + + - H, S Z 2c 

Maršov u Úpice - + + S, Z H 2b 

Mladé Buky + + + H, S, Z   1 

Pec pod Sněžkou + - + H, Z S 2a 

Pilníkov + + + H, S, Z   1 

Radvanice - + + S, Z H 2b 

Rtyně v Podkrkonoší + + - H S, Z 3b 

Staré Buky - + + S, Z H 2b 

Suchovršice - - + Z H, S 3a 

Svoboda nad Úpou + + + H, S, Z   1 

Trutnov + + - H, S Z 2c 

Úpice + - + H, Z S 2a 

Velké Svatoňovice + + - H, S Z 2c 

Vlčice + + + H, S, Z 
 

1 

Zlatá Olešnice - + + S, Z 
 

2b 

Žacléř + + - H S, Z 3b 
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II/C Problémy k řešení v územně plánovacích 

dokumentacích, případně územních studiích 

Problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích a územních studií, rozlišitelné v měřítku ÚAP 

ORP Trutnov (1:20 000) jsou zobrazené na výkrese GR.4 Výkres problémů k řešení v ÚPD a ÚS.  

Seznam problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích a územních studií 

Urbanistické závady 

P_61u Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Trutnov - "Výsluní" 

P_62u Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Žacléř - "Na Pilíři" 

P_63u Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Žacléř - "Boženy Němcové" 

P_64u Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Žacléř - "Bobr" 

P_65u Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Trutnov - "Nový domov" 

P_66u Riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Trutnov - "hornické sídliště" 

 Zemědělské areály v centrech obcí 

 Brownfields(viz seznam brownfields níže) 

  
Dopravní závady 

P_1d Automobilová doprava v centru města - křížení frekventovaných pěších tras s automobilovou dopravou v centru města, doprava v klidu 

P_2d Nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích - Stadion II 

P_3d Nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích - Křižík 

P_4d Nedostatečná kapacita parkovacích míst pro návštěvníky horského střediska Janské Lázně v zimní sezóně 

P_5d Nedostatečná kapacita parkovacích míst pro návštěvníky horského střediska Pec pod Sněžkou v zimní sezóně 

P_6d Železniční přejezd u železniční zastávky "Vlčice" 

P_7d Nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích - Kryblice 

Špatné dopravní napojení městské čtvrti Kryblice 

P_8d Nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích - Kryblice 

P_9d Nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích - Družba 

P_10d Vysoké zatížení dopravou páteřních silnic (ulice Náchodská, Polská) s rostoucí tendencí 

P_11d Chybějící chodník u komunikace (zejména s ohledem na pohyb chodců a cyklistů k autobusovým zastávkám a železniční zastávce 

"Vlčice") 

P_12d Vysoké zatížení dopravou silnice I. třídy Bojiště - Krkonošská (průtah městem) 

P_13d Chybějící chodník u komunikace (zejména s ohledem na pohyb chodců a cyklistů k železniční zastávce "Vlčice") 

P_14d Chybějící chodník u frekventované silnice I. třídy 

P_15d Frekventovaná silnice I. třídy procházející částí obce Horní Žďár / Hajnice - Výšinka 

P_16d Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Střítež 

P_17d Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Nový Rokytník 

P_18d Frekventovaná silnice I. třídy procházející částí obce Trutnov - Volanov 

P_19d Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Hertvíkovice 

P_20d Stav silnice a frekvence dopravy na ní v průtahu částí města Poříčí (centrum) 

P_21d Chybějící chodník u frekventované silnice I. třídy 

P_22d Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Suchovršice 

P_23d Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcemi Úpice, Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší 

 Úrovňové křížení železničních drah se silnicemi I. třídy 

  
Hygienické závady 

P_10d Vysoké zatížení dopravou páteřních silnic (ulice Náchodská, Polská) s rostoucí tendencí - ohrožení obyvatel hlukem a prašností 

P_12d Vysoké zatížení dopravou silnice I. třídy Bojiště - Krkonošská (průtah městem) - ohrožení obyvatel hlukem a prašností 

P_15d Frekventovaná silnice I. třídy procházející částí obce Horní Žďár / Hajnice - Výšinka - ohrožení obyvatel hlukem a prašností 

P_16d Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Střítež - ohrožení obyvatel hlukem a prašností 

P_17d Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Nový Rokytník - ohrožení obyvatel hlukem a prašností 

P_19d Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Hertvíkovice - ohrožení obyvatel hlukem a prašností 

P_20d Stav silnice a frekvence dopravy na ní v průtahu částí města Poříčí (centrum) - ohrožení obyvatel hlukem a prašností 

P_22d Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcí Suchovršice - ohrožení obyvatel hlukem a prašností 

P_23d Frekventovaná silnice I. třídy procházející obcemi Úpice, Batňovice, Rtyně v Podkrkonoší - ohrožení obyvatel hlukem a prašností 

 Zemědělské areály v obydlených částech obcí - ohrožení obyvatel zápachem, hlukem a prašností 

  
Střety záměrů 

P_57s Návrh trasy dálnice D11 x rozšíření skládky komunálního odpadu Kryblice II 

P_58s Návrh trasy dálnice D11 x návrh dálkového vodovodu Červený Kostelec - Trutnov 

  
Střety záměrů s limity využití území 

P_24s 

P_25s 

P_26s 

P_27s 

P_28s 

P_29s 

P_30s 

P_33s 

P_34s 

P_35s 

P_36s 

P_37s 

Návrh dálnice D11 x prvek ÚSES 

P_46s 

P_47s 

Návrh dálnice D11 x plynovod 

P_48s Návrh dálnice D11 x vodovod 
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P_67s 

P_49s 

P_50s 

Návrh dálnice D11 x zastavěné území 

P_54s 

P_55s 

Návrh dálnice D11 x ochranné pásmo vodního zdroje 

P_43s Návrh železniční dráhy Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou x Krkonošský národní park 

Návrh železniční dráhy Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou x biosférická rezervace Krkonoše 

Návrh železniční dráhy Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou x NATURA 2000 - evropsky významná lokalita 

Návrh železniční dráhy Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou x NATURA 2000 - ptačí oblast 

Návrh železniční dráhy Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou x prvky ÚSES 

Návrh železniční dráhy Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou x významné migrační území 

Návrh železniční dráhy Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou x významný migrační koridor 

Návrh železniční dráhy Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou x ochranné pásmo vodního zdroje 

P_45s Návrh MVE Pec pod Sněžkou x Krkonošský národní park 

Návrh MVE Pec pod Sněžkou x biosférická rezervace Krkonoše 

Návrh MVE Pec pod Sněžkou x NATURA 2000 - evropsky významná lokalita 

Návrh MVE Pec pod Sněžkou x NATURA 2000 - ptačí oblast 

Návrh MVE Pec pod Sněžkou x ochranné pásmo vodního zdroje 

P_68s Návrh akumulační nádrže povrchových vod Babí x zastavěné území 

P_69s Návrh akumulační nádrže povrchových vod Babí x ochranné pásmo Krkonošského národního parku 

Seznam brownfields v řešeném území 

Brownfields 

Bf_1 Staré Buky 

- zemědělský areál v centru obce 

- vhodné využití - veřejné funkce 

Bf_2 Trutnov - Horská 52 

- bývalý areál administrativních budov a dílen (Texlen) 

- vhodné využití - polyfunkční (bydlení, obchod, nerušící výroba, administrativa) 

Bf_4 Horní Maršov - Temný důl 

- bývalá továrna Mechanika 

- vhodné využití - polyfunkční (bydlení / ubytování, obchod, nerušící výroba, služby - cestovní ruch, administrativa) 

Bf_5 Pec pod Sněžkou - Velká Úpa 

- bývalý hotel Uran 

- vhodné využití - polyfunkční (ubytování, obchod, služby cestovního ruchu) 

Bf_6 Svoboda nad Úpou 

- bývalý průmyslový objekt 

- vhodné využití - polyfunkční (bydlení / ubytování, obchod, výroba, služby - cestovní ruch, administrativa, skladování) 

Bf_7 Žacléř 

- bývalý areál textilní továrny 

- vhodné využití - výroba, skladování 

Bf_8 Radvanice - Chvaleč 

- továrna - tírna lnu 

- vhodné využití - výroba, skladování 

Bf_9 Malé Svatoňovice 

- areál bývalé továrny Protheus 

- vhodné využití - výroba, skladování 

Bf_10 Trutnov - Volanov 

- bývalý zemědělský areál 

- vhodné využití - polyfunkční (bydlení, obchod, výroba, skladování, administrativa) 
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III      OBCE VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP TRUTNOV
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BATŇOVICE 
Název obce: Batňovice  Výměra obce [ha]: 447   Části obce: 

Kód obce: 579041  Katastrálních území: 1  Batňovice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 775  Základních sídelních jednotek: 2  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 1,7338  První písemná zpráva: 1408  

 

 

 

 

 

 
 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 42,7 

 počet rodinných domů - 209 

 počet bytových domů - 4  

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 vlastní zdroj podzemní vody (1 vrt) 

 část obce (Kvíčala) zásobená ze zdroje sousední obce  

 vlastní zdroj bez OP II. stupně 

 záložní zdroj mimo katastr obce 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 silniční doprava  

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF I. a II. třídy ochrany 

 minimální plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 kulturní dům 

 sportovní zařízení 

 mateřská škola 

 základní škola 

 obecní úřad 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 veřejná kanalizace a ČOV 

 veřejný vodovod (vyšší poruchovost) 

 plynovod 

 VN, trafostanice 

 silnice I/14 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 areály zemědělské výroby 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 rekreační zóny 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 

 

 

 

 



Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Trutnov  - 5. aktualizace 2020 

 

 

67 

 

 

ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura  

 soudržnost obyvatel 

 malá nezaměstnanost 

 veřejná kanalizace a čistírna odpadních vod 

 napojení na vodovod ve Rtyni v Podkrkonoší 

    odlehlost zastavěných území (Kvíčala) 

 relativně vysoká zranitelnost vodního zdroje 

 velká intenzita silniční dopravy obcí 

 další zvyšování silniční dopravy 

 stárnutí populace 

   

 

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 

 plochy bydlení 

 plochy rekreace 

 plochy občanského vybavení 

 plochy technického vybavení 

 plochy zeleně 

 prvky ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areál zemědělské výroby v centru obce 

  
  

Dopravní a technické závady 
 silnice I/14 vedena zastavěným územím obce 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby v centru obce 

 silnice I/14 vedena zastavěným územím obce 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 střety záměrů na vymezení zastavitelných ploch s OP technické infrastruktury 

  
  

Ohrožení území 
 lokální záplavy způsobené splachy z rozsáhlých ploch zemědělských pozemků       
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BERNARTICE 
Název obce: Bernartice  Výměra obce [ha]: 1 792   Části obce: 

Kód obce: 579050  Katastrálních území: 3  Bernartice, Křenov 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 924  Základních sídelních jednotek: 6  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,5156  První písemná zpráva: 1297  

 

 

 

 

 

 
 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 41,6 

 počet rodinných domů - 156 

 počet bytových domů - 29  

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 památný strom 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 více vodních zdrojů se stanoveným OP I. a II. stupně 

 výchozy permských vulkanitů (Vraní hory) 

 část obce na poddolovaném území 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 silniční doprava 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé, ale méně hodnotné plochy ZPF 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 kulturní dům 

 mateřská škola 

 základní škola 

 areál volnočasových aktivit 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 veřejný vodovod 

 VN, trafostanice 

 silnice I/16 

 železnice (trať 043) 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 areály zemědělské výroby 

 bioplynová stanice 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 hromadná rekreace (penziony) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 vlastní vodovod, více zdrojů podzemní vody 

 dopravní dostupnost Trutnova silniční 

dopravou 

 železnice 

 výstavba dálnice D11  

    zrušené pravidelné železniční spoje osobní 

dopravy 

 množství pozůstatků těžby (haldy, odvaly) 

v části Bečkov 

 chybějící kanalizace s ČOV 

 bioplynová stanice v centru obce 

 stárnutí populace 

   

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba plynovodní přípojky 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 dálnice D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02) 

 

 plochy bydlení 

 plochy občanského vybavení 

 plochy technické infrastruktury 

 plochy zeleně 

 prvky ÚSES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areál zemědělské výroby 

  
  

Dopravní a technické závady 
 železniční přejezd 

 chybějící kanalizace s napojením na ČOV 

 využívání lokálních zdrojů tepla (chybějící plynovod nebo rozvod tepla z CZT) 

 chybějící železniční spojení osobní veřejné dopravy 

 zatížení dopravou při navážení bioplynové stanice 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby 

 bioplynová stanice v centru obce 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 koridor dálnice D11 x ÚSES, ZPF, PÚPFL, OP technické infrastruktury, vodních zdrojů 

o požadovat opatření snižující negativní dopady zejména na ÚSES (ÚP -> ÚŘ -> SP) 

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno 
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DOLNÍ OLEŠNICE 
Název obce: Dolní Olešnice  Výměra obce [ha]: 1 260   Části obce: 

Kód obce: 579173  Katastrálních území: 2  Dolní Olešnice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 378  Základních sídelních jednotek: 4  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,3000  První písemná zpráva: 1241  

 

 

 

 

 

 
 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 41,1 

 počet rodinných domů - 107 

 počet bytových domů - 4  

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 památný strom 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroj podzemní vody (vrt) se stanoveným OP I. a II. stupně 

 vodní tok Labe    

 těžba českých granátů 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 silniční doprava 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 mateřská škola 

 základní škola  

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice I/14, II/325 

 veřejná kanalizace s napojením na ČOV Hostinné 

 veřejný vodovod (pouze část obce) 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 bez záznamu 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 vydatný vodní zdroj (rezerva pro rozvoj) 

 blízkost města Hostinné 

 nízká nezaměstnanost 

 nízký průměrný věk obyvatel 

    chybějící vodovod v části obce 

 využívání lokálních zdrojů tepla 

 
   

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 plynovod (TUZ_P04) 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 bez záznamu 

  
  

Dopravní a technické závady 
 silnice I/16 vedena zastavěným územím obce 

 chybějící chodník u silnice I. třídy  

 v části obce chybí vodovod 

  
  

Hygienické závady 
 chybějící napojení obce na plynovod příp. rozvod tepla z CZT 

 silnice I/16 vedena zastavěným územím obce 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 bez záznamu 

  
  

Ohrožení území 
 záplavové území Labe v části obce Vestřev  

o v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP) 
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HAJNICE 
Název obce: Hajnice  Výměra obce [ha]: 3 172   Části obce: 

Kód obce: 579211  Katastrálních území: 6  Hajnice, Horní Žďár, Výšinka 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 1045  Základních sídelních jednotek: 9  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,3294  První písemná zpráva: 1386  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 40,8 

 počet rodinných domů - 192 

 počet bytových domů - 20  

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 vydatný zdroj vody (vrt HA-1) se stanoveným OP I. a II. stupně 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby ÚSES 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF I. a II. třídy ochrany 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 sociální zařízení 

 kulturní zařízení 

 mateřská škola 

 základní škola 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice I/37 

 veřejná kanalizace a čistírna odpadních vod 

 veřejný vodovod 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 areály zemědělské výroby 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy)  

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 vlastní vydatný zdroj vody 

 „barevné domky“ – významné zařízení 

sociální péče 

 nízký průměrný věk obyvatel 

 výstavba dálnice D11  

    zranitelné území 

 využívání lokálních zdrojů tepla 

 degradace zemědělských půd vlivem 

intenzivního hospodaření 

   

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 vodovod Hajnice – Horní Žďár 

 D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02) 

 přeložka silnice I/37 Kocbeře – Výšinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areál zemědělské výroby 

  
  

Dopravní a technické závady 
 chybějící napojení obce na plynovod příp. rozvod tepla z CZT 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby 

 vypouštění odpadních vod do vodního toku 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 koridor dálnice D11 x ZPF a PÚPFL 

  
  

Ohrožení území 
 zranitelné území  
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HAVLOVICE 
Název obce: Havlovice  Výměra obce [ha]: 871   Části obce: 

Kód obce: 579220  Katastrálních území: 1  Havlovice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 991  Základních sídelních jednotek: 3  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 1,1378  První písemná zpráva: 1545  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 41,6 

 počet rodinných domů - 262 

 počet bytových domů - 5 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 památný strom 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje podzemní vody se stanoveným OP I. i II. stupně 

 část území obce v záplavovém území řeky Úpy  

 chráněné ložiskové území a DP Havlovice 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 silniční doprava 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 bez záznamu 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 kulturní dům 

 všesportovní areál 

 mateřská škola 

 základní škola 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/304 

 obecní vodovod 

 kanalizace 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 areál zemědělské výroby  

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 blízkost města Úpice a Červeného Kostelce 

jako spádových obcí 

 soudržnost obyvatel 

 veřejný vodovod 

 nízká nezaměstnanost 

 výstavba rodinných domů  

 veřejná kanalizace 

    odlehlost zastavěných území 

 dopravní napojeni lokality Podluží na silnici 

II/304 

 využívání lokálních zdrojů tepla 

 vyčerpání dostupných ploch pro výstavbu 

s ohledem k tomu, že obec nemá vydaný 

územní plán 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areál zemědělské výroby  

  
  

Dopravní a technické závady 
 dopravní napojeni lokality Podluží na silnici II/304  

 chybějící napojení obce na plynovod příp. rozvod tepla z CZT (vysoká cena) 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby  

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 bez záznamu 

  
  

Ohrožení území 
 aktivní sesuvná území  

 vymezené záplavové území řeky Úpy 

o v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP) 
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HORNÍ MARŠOV 
Název obce: Horní Maršov  Výměra obce [ha]: 2 848   Části obce: 

Kód obce: 579262  Katastrálních území: 8  Dolní Albeřice, Dolní Lysečiny, Horní Albeřice, 

Horní Lysečiny, Horní Maršov, Temný Důl 
Počet obyvatel k 31. 1. 2019: 979  Základních sídelních jednotek: 9  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,3438  První písemná zpráva: 1541  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 43,3 

 počet rodinných domů - 202 

 počet bytových domů - 36 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 Území Krkonošského národního parku a jeho OP 

 evropsky významná lokalita Krkonoše 

 ptačí oblast Krkonoše  

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 více vodních zdrojů se stanovenými OP I. i II. stupně 

 část území obce se nachází v CHOPAV Krkonoše 

 část území obce je v záplavovém území řeky Úpy  

 opuštěné lomy na krystalický vápenec („Albeřické lomy“ – II. zóna KRNAP) 

 zvýšené radonové riziko 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 silniční doprava 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 sportovní zařízení 

 mateřská škola 

 základní škola 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/296 

 veřejný vodovod v centrální části obce (část Horní Maršov) 

 kanalizační síť a centrální ČOV v centrální části obce (část Horní Maršov) 

 teplovod, VS 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 cestovní ruch - turistika 

 výrobní a skladovací areály 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 hromadná rekreace (penziony) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura 

 odpovídající občanské vybavení  

 lesní hospodářství  

 významné místo cestovního ruchu 

 vybudování železniční tratě Svoboda nad 

Úpou – Pec pod Sněžkou 

 podpora alternativních způsobů hospodaření 

(budní hospodaření) 

 rozvoj turistiky 

    odlehlost zastavěných území 

 nevyužívaný a chátrání zámek 

 nezaměstnanost 

 rozvoj omezen ochranou přírody a 

morfologií území 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

 naplnění ploch vhodných pro rozvoj 

   

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 transformovna 110/35kV (TUZ_E04) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba železniční tratě Svoboda nad Úpou – Pec pod Sněžkou (TUZ_D10)  

 

 plochy sjezdových tratí (sjezdovky) 

 dopravní zařízení (vleky, lanovky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 brownfield Horní Maršov - Temný důl - bývalá továrna Mechanika 

o zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na jeho polohu a charakter – preferovat 

polyfunkční využití – bydlení/ubytování, obchod, výroba, služby cestovního ruchu, administrativa, 

skladování (ÚP) 

  
  

Dopravní a technické závady 
  bez záznamu 

  
  

Hygienické závady 
  bez záznamu 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 železniční dráha Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou x ochrana přírody (Krkonošský národní park, 

biosférická rezervace Krkonoše, NATURA 2000, významné migrační území) a ochranné pásmo vodního 

zdroje 

  
  

Ohrožení území 
 stanovené záplavové území řeky Úpy 

o v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP) 
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HORNÍ OLEŠNICE 
Název obce: Horní Olešnice  Výměra obce [ha]: 1 273  Části obce: 

Kód obce: 579271  Katastrálních území: 4  Horní Olešnice, Ždírnice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 320  Základních sídelních jednotek: 4  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,2514  První písemná zpráva: 1241  

 

 

 

 

 
 

 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 42,9 

 počet rodinných domů - 82 

 počet bytových domů - 4 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 chráněná ložisková území  

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 silniční doprava 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF  

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 bez záznamu 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice I/16 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 areály zemědělské výroby 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy)  

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dobrá dostupnost města Hostinného 

 množství zachovalých původních roubených 

venkovských domů 

 naleziště polodrahokamů 

 poměrně vysoká zásoby podzemních vod 

 soudržnost obyvatel 

 podpora a rozvoj alternativních způsobů 

zemědělství 

 agroturistika 

    odlehlost zastavěných území (Přední a Zadní 

Ždírnice) 

 relativně vysoká zranitelnost zdroje vody 

 silnice I/16 v zastavěném území obce 

 využívání lokálních zdrojů tepla 

 otevření těžby polodrahokamů (českých 

granátů a achátů) 

 stárnutí obyvatel 

   

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areály zemědělské výroby 

  
  

Dopravní a technické závady 
 silnice I/16 vedena zastavěným územím obce 

 chybějící chodník u silnice I. třídy  

 chybějící veřejná kanalizace s napojením na ČOV 

 chybějící vodovod 

 chybějící napojení obce na plynovod příp. rozvod tepla z CZT 

  
  

Hygienické závady 
 areály zemědělské výroby  

 silnice I/16 vedena zastavěným územím obce 

 využívání lokálních zdrojů tepla 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
  bez záznamu 

  
  

Ohrožení území 
 možnost zahájení těžby českých granátů a achátů 

o zamezit případně stanovit takové podmínky těžby, aby bylo zamezeno jejím negativním důsledkům 

(ÚP -> ÚŘ) 
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CHOTĚVICE 
Název obce: Chotěvice  Výměra obce [ha]: 2 012  Části obce: 

Kód obce: 579319  Katastrálních území: 1  Chotěvice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 1 034  Základních sídelních jednotek: 3  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,5139  První písemná zpráva: 1362  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 42,6 

 počet rodinných domů - 226 

 počet bytových domů - 20 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 památný strom 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroj podzemní vody (vrt) se stanoveným OP I. a II. stupně  

 sesuvná území  

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 silniční doprava  

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF I. a II. třídy ochrany 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 zdravotnické zařízení 

 mateřská škola 

 základní škola 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 veřejný vodovod 

 VN, trafostanice 

 silnice I/16 

 železnice (trať 040) 

 cyklostezka  

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 areály zemědělské výroby 

 areál stavební výroby  

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy)  

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 bez záznamu 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dopravní dostupnost měst Trutnova a 

Hostinného  

 celostátní železnice 

 nízká nezaměstnanost 

 alternativní způsoby zemědělství – 

agroturistika 

    silnice I/16 vedena zastavěným územím 

obce 
   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 dobudování čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02) 

 dobudování kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 dobudování vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)   

 

 plochy bydlení 

 plochy rekreace 

 plochy občanského vybavení 

 plochy výroby a skladování 

 prvky ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areál zemědělské výroby 

  
  

Dopravní a technické závady 
 silnice I/16 vedena zastavěným územím obce 

 železniční přejezdy 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby 

 silnice I/16 vedena zastavěným územím obce 

 využívání lokálních zdrojů tepla 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 bez záznamu  

  
  

Ohrožení území 
 vymezené záplavové území  

o v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP) 
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CHVALEČ 
Název obce: Chvaleč  Výměra obce [ha]: 1 724  Části obce: 

Kód obce: 579335  Katastrálních území: 2  Chvaleč, Petříkovice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 658  Základních sídelních jednotek: 2  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,3817  První písemná zpráva: 1364  

 

 

 

 

 
 

 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 42,5 

 počet rodinných domů - 138 

 počet bytových domů - 17 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko mimo zastavěné území – pouze část 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 vodní zdroje se stanoveným OP I. i II. stupně (záložní zdroj - vrt Chvaleč bez OP) 

 skalní výchozy sedimentů perm karbonu  

 část obce leží na poddolovaném území 

 pozůstatky hornické činnosti (odvaly, haldy aj.) 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 silniční doprava 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 sportovní zařízení 

 mateřská škola 

 základní škola  

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/301 

 železnice (trať 047) 

 veřejný vodovod (jenom v části Chvaleč) 

 veřejný kanalizace a ČOV (jenom v části Chvaleč) 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 lyžařský areál (Petříkovice) 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 železnice 

 ložiskové území 

 lyžařský areál Petříkovice 

 přírodní prostředí 

 rozvoj cestovního ruchu 

    odlehlost zastavěných území (Petříkovice, 

Chvaleč) 

 využívání lokálních zdrojů tepla 

 pozůstatky po těžbě 

 obnova těžby 

 klesající hladina podzemních vod 

 nárůst nákladní dopravy 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba několik lokálních čistíren odpadních vod pro jednotlivé části obce (TUZ_V02) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba rodinných domů 

 

 plochy bydlení 

 plochy rekreace 

 plochy občanského vybavení 

 plochy technické infrastruktury 

 plochy výroby a skladování 

 plochy zeleně 

 prvky ÚSES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 bez záznamu 

  
  

Dopravní a technické závady 
 chybějící veřejná kanalizace s napojením na ČOV 

 chybějící vodovod (Petříkovice) 

 chybějící napojení obce na plynovod příp. rozvod tepla z CZT 

 chybějící chodníky u silnice 

  
  

Hygienické závady 
 vypouštění splaškových odpadních vod do vodoteče resp. jejích vsakování  

 využívání lokálních zdrojů tepla 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 bez záznamu 

  
  

Ohrožení území 
 aktivní sesuvné území 
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JANSKÉ LÁZNĚ 
Název obce: Janské Lázně  Výměra obce [ha]: 1 373   Části obce: 

Kód obce: 579351  Katastrálních území: 2  Janské Lázně 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 690  Základních sídelních jednotek: 6  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,5025  První písemná zpráva: 1552  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 44,9 

 počet rodinných domů - 69 

 počet bytových domů - 32 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Krkonošského národního parku 

 evropsky významná lokalita Krkonoše 

 ptačí oblast Krkonoše 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 významné zdroje slabě termální vody lázeňského významu, OP lázeňských zdrojů  

 zdroje podzemní vody (gravitační) se stanovenými OP I. a II. stupně 

 CHOPAV Krkonoše 

 morfologicky zajímavé výchozy kvarcitů (Modré kameny) 

 vývěry slabě termálních vod, vázané na zlomové pásmo 

 oblast s místy vyšším radonovým rizikem 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areál zemědělské výroby 

 silniční doprava  

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 mateřská škola 

 základní škola 

 střední škola 

 sportovní a kulturní zařízení 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/297, III/2961 

 veřejný vodovod a veřejná kanalizace 

 plynovod, RS, teplovod, VS 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 ski areál Černá hora - Janské Lázně 

 cestovní ruch a rekreace 

 lázeňství 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 hromadná rekreace (hotely, penziony) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 bez záznamu 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura  

 lázeňské místo 

 přírodní prostředí 

 významné centrum cestovního ruchu 

 lyžařské areály 

 atraktivní turistická destinace zimní i letní 

turistiky 

 zdroje minerálních vod 

 střední škola pro tělesně postižené 

 rozvoj služeb cestovního ruchu (např. naučná 

stezka „v korunách stromů“ 

 další rozvoj lázeňství 

    limitovaný rozvoj území (ochrana přírody, 

ochrana vodních zdrojů a morfologie území) 

 vysoká míra nezaměstnanosti 

 vyšší průměrný věk obyvatel 

 záměry na výstavbu velkokapacitních 

hotelových ubytovacích zařízení 

 výstavba apartmánových domů 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 plynovod (TUZ_P04) 

 propojení areálů zimních sportů Janské Lázně - Pec pod Sněžkou 

 

 plochy bydlení 

 plochy občanského vybavení 

 plochy veřejných prostranství 

 plochy dopravní infrastruktury 

 plochy zeleně 

 plochy vodní a vodohospodářské 

 plochy sjezdových tratí (sjezdovky) 

 dopravna zařízení (vleky, lanovky) 

 prvky ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 bez záznamu 

  
  

Dopravní a technické závady 
 kolize silniční dopravy a chodců (lázeňských hostů) v centru 

 sezónně nedostačující kapacity parkovišť 

  
  

Hygienické závady 
 bez záznamu  

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 střet záměrů s podmínkami ochrany vnitřního lázeňského území (s lázeňským statutem) 

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno 
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JÍVKA 
Název obce: Jívka  Výměra obce [ha]: 3 199   Části obce: 

Kód obce: 579378  Katastrálních území: 6  Jívka 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 576  Základních sídelních jednotek: 7  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,1801  První písemná zpráva: 1542  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 43,0 

 počet rodinných domů - 140 

 počet bytových domů - 17 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko 

 národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály 

 evropsky významná lokalita Adršpašsko-teplické skály 

 evropsky významná lokalita Metuje a Dřevíč 

 evropsky významná lokalita Stárkovské bučiny 

 ptačí oblast Broumovsko 

 památné stromy 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje vody  

 CHOPAV Polická pánev 

 poddolované území a CHLÚ 

 výskyt potenciálně sesuvných území 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 odkaliště po těžbě rudy ÚSES 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 bez záznamu 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 mateřská škola 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/301 

 železnice (trať 047) 

 veřejný vodovod, veřejná kanalizace s centrální ČOV (pouze pro část obce) 

 televizní kabelový rozvod 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 areály zemědělské výroby 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 hromadná rekreace (penziony) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 kvalita přírodního prostředí  

 železnice 

 velká výměra kvalitní zemědělské půdy 

 ložiskové území 

 rozvoj cestovního ruchu  

    odlehlost zastavěných území 

 dopravní dostupnost větších sídel (Trutnov, 

Náchod) 

 chybějící základní škola 

 chybějící kanalizace s napojením na ČOV 

 využívání lokálních zdrojů tepla 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

 obnovení těžby 

 pokles hladiny podzemních vod 

 nárůst zejména nákladní automobilové 

dopravy 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 náhradní vodní zdroj 

 

 plochy bydlení 

 plochy rekreace 

 plochy občanského vybavení 

 plochy výroby a skladování 

 plochy vodní a vodohospodářské 

 teplovod 

 prvky ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areály zemědělské výroby 

  
  

Dopravní a technické závady 
 technický stav komunikací spojujících jednotlivé části obce 

 chybějící kanalizace s napojením na ČOV v části Janovice u Trutnova 

 místní komunikace zatěžované nákladní dopravou 

  
  

Hygienické závady 
 areály zemědělské výroby  

 využívání lokálních zdrojů tepla 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 střet záměrů rozvoje (vymezování zastavitelných ploch) s ochranou přírody a krajiny  

  
  

Ohrožení území 
 aktivní sesuvná území  
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KRÁLOVEC 
Název obce: Královec  Výměra obce [ha]: 995  Části obce: 

Kód obce: 530808  Katastrálních území: 1  Královec 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 192  Základních sídelních jednotek: 1  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,1930  První písemná zpráva: 1289  

 

 

 

 

 
 

 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 44,0 

 počet rodinných domů - 45 

 počet bytových domů - 3 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroj podzemní vody se stanoveným OP I. a II. stupně 

 výchozy permských vulkanitů (Vraní hory), 

 těžba kamene (lom Královec) 

 část území obce na poddolovaném území 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areál zemědělské výroby 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF 

 minimální plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice I/16 

 železnice (trať 043 a neprovozovaná trať) 

 veřejný vodovod 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 těžba kamene 

 areál zemědělské výroby 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 hromadná rekreace (penziony) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 bez záznamu 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 hraniční přechod do Polské republiky 

 možnosti rozvoje území  

 železnice 

 ložiska stavebního kamene 

 výstavba dálnice D11  

    chybějící veřejná infrastruktura (kanalizace) 

 vysoká nezaměstnanost 

 zrušené spojení lokální železnicí 

 nízký koeficient ekologické stability 

 málo pracovních příležitostí 

 využívání lokálních zdrojů tepla 

 stárnutí obyvatel 

 degradace zemědělských půd vlivem 

intenzivního hospodaření 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02) 

 

 plochy bydlení 

 plochy občanského vybavení 

 plochy dopravní infrastruktury 

 plochy technické infrastruktury 

 plochy zeleně 

 prvky ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areál zemědělské výroby 

  
  

Dopravní a technické závady 
 železniční přejezd  

 chybějící veřejná kanalizace s napojením na ČOV 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby  

 využívání lokálních zdrojů tepla 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 koridor dálnice D11 x ÚSES, ZPF, PÚPFL, OP technické infrastruktury, vodních zdrojů, zastavěné území 

o požadovat opatření snižující negativní dopady zejména na ÚSES a vodní zdroje (ÚP -> ÚŘ -> SP) 

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno  
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LAMPERTICE 
Název obce: Lampertice  Výměra obce [ha]: 584  Části obce: 

Kód obce: 548804  Katastrálních území: 1  Lampertice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 385  Základních sídelních jednotek: 1  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,6592  První písemná zpráva: 1521  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 46,0 

 počet rodinných domů - 83 

 počet bytových domů - 11 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 bez vodního zdroje 

 povrchové pozůstatky důlní činnosti 

 většina území obce na poddolovaném území a v dobývacím prostoru 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areál důlní těžby 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 bez záznamu 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 sociální zařízení 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/300, III/30022 

 železnice (neprovozovaná trať) 

 veřejný vodovod  

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areál 

 areál zemědělské výroby 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy)  

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 ložiskové území – energetické suroviny 

 železnice 

 výstavba dálnice D11  

    pozůstatky hornické činnosti – areál dolu Jan 

Šverma vč. Odvalu 

 poddolované území 

 dobývací prostor 

 chybějící veřejná infrastruktura (kanalizace) 

 vysoká nezaměstnanost 

 vysoký průměrný věk obyvatel 

 vysoký koeficient ekonomické zátěže 

 nízký koeficient ekologické stability 

 zrušená lokální osobní vlakové dopravy 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

 obnova těžby 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areál zemědělské výroby 

 areál dolu Jan Šverma 

  
  

Dopravní a technické závady 
 bez záznamu 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby  

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 záměry rozvoje limitovány dobývacím prostorem a poddolovaným územím 

 koridor dálnice D11 x ÚSES, ZPF, PÚPFL, OP technické infrastruktury, vodních zdrojů 

o požadovat opatření snižující negativní dopady zejména na ÚSES a vodní zdroje (ÚP -> ÚŘ -> SP) 

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno  
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LIBŇATOV 
Název obce: Libňatov  Výměra obce [ha]: 582  Části obce: 

Kód obce: 579475  Katastrálních území: 1  Libňatov 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 363  Základních sídelních jednotek: 2  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,6237  První písemná zpráva: 1479  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 44,4 

 počet rodinných domů - 112 

 počet bytových domů - 1 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 potenciálně sesuvná území  

 
 
Kvalita životního prostředí 

 bez záznamu 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 mateřská školka 

 kulturní dům 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/304 

 veřejný vodovod 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 skladovací areál 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy)  

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 bez záznamu 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 relativně kvalitní přírodní prostředí 

 blízkost a dopravní dostupnost měst Úpice a 

Červený Kostelec 

 veřejný vodovod 

 alternativní zemědělské hospodaření – 

agroturistika, hipoturistika 

    chybějící veřejná kanalizace a ČOV 

 využívání lokálních zdrojů tepla 

 snížení kvality podzemních vod 

 klesající hladina podzemních vod 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 výstavba čistírny odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 

 plochy bydlení 

 prvky ÚSES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 bez záznamu 

  
  

Dopravní a technické závady 
 chybějící kanalizace s napojením na ČOV  

  
  

Hygienické závady 
 využívání lokálních zdrojů tepla 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 bez záznamu  

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno  
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MALÁ ÚPA 
Název obce: Malá Úpa  Výměra obce [ha]: 2 666  Části obce: 

Kód obce: 579505  Katastrálních území: 2  Dolní Malá Úpa, Horní Malá Úpa 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 142  Základních sídelních jednotek: 2  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,0533  První písemná zpráva: 1748  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 38,7 

 počet rodinných domů - 33 

 počet bytových domů - 3 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Krkonošského národního parku 

 evropsky významná lokalita Krkonoše 

 ptačí oblast Krkonoše 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 CHOPAV Krkonoše 

 vodní zdroje obce bez stanovených OP  

 v minulosti těžba rud  

 menší lokálně poddolovaná území 

 lokálně významnější radonové riziko 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 bez záznamu 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 bez záznamu 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/252 

 veřejný vodovod v části obce 

 veřejná kanalizace v části obce 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 cestovní ruch, rekreace 

 lyžařský areál SKIMU, a.s. 

 Pivovar Trautenberk 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 hromadná rekreace (penziony)  

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 bez záznamu 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 kvalitní přírodní prostředí 

 hraniční přechod do Polské republiky 

 turisticky atraktivní prostředí – množství 

značených turistických tras 

 ubytovací kapacity 

 nástup na Sněžku 

 roztroušená zástavba, luční enklávy, lidová 

horská architektura 

 posílení unikátnosti charakteru obce mezi 

ostatními středisky v Krkonoších a tím 

zatraktivnění území 

 zkvalitňování služeb cestovního ruchu  

 zachování přírodních hodnot 

 zavedení služeb pro trvalé žijící občany obce  

 zkvalitňování služeb lyžařského areálu 

    parkování v zimním období 

 tranzitní doprava Poláků 

 chybějící část veřejné infrastruktury 

 místní komunikace v havarijním stavu 

 pokles trvalé žijících obyvatel obce 

 chybějící služby pro trvalé žijící obyvatele 

obce 

 vodovod a kanalizace pouze u části staveb 

 zvyšování počtu jednodenních návštěvníků 

 dopravní dostupnost automobilových 

návštěvníků lyžařských areálu Janské Lázně a 

Pec pod Sněžkou 

 realizace vodní nádrže Lata 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

 zastavění volné krajiny – ztráta charakteru 

horské obce 

 zvyšování nabídky turistických služeb  

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba čistírny odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 

 plochy bydlení 

 plochy občanského vybavení 

 plochy dopravní infrastruktury 

 plochy vodní a vodohospodářské  

 prvky ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 bez záznamu 

  
  

Dopravní a technické závady 
 bez záznamu  

  
  

Hygienické závady 
 bez záznamu  

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 střet záměrů rozvoje (vymezování zastavitelných ploch) s ochranou přírody a krajiny 

 návrh lanové dráhy Pec pod Sněžkou - Růžová Hora - Sněžka x ochrana přírody (Krkonošský národní 

park, biosférická rezervace Krkonoše, NATURA 2000, významné migrační území) 

  
  

Ohrožení území 
 aktivní sesuvná území  
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MALÉ SVATOŇOVICE 
Název obce: Malé Svatoňovice  Výměra obce [ha]: 674  Části obce: 

Kód obce: 579513  Katastrálních území: 4  Malé Svatoňovice, Odolov, Petrovice, 

Strážkovice 
Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 1 509  Základních sídelních jednotek: 4  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 2,2389  První písemná zpráva: 1357  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 43,6 

 počet rodinných domů - 277 

 počet bytových domů - 39 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko (část území obce) 

 evropský významná lokalita Žaltman 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje podzemní vody se stanovenými OP I. a II. stupně 

 skalní výchozy sedimenty karbonu (hřeben Jestřebích hor) 

 zbytky „zkamenělého lesa“ (zaniklé) - Kryštofovy kameny 

 část obce na poddolovaném území a v CHLÚ 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 silniční doprava 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 bez záznamu 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 mateřská škola 

 základní škola 

 střední škola 

 muzeum 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice III/3014 

 železnice (trať 032) 

 veřejný vodovod 

 veřejná kanalizace s ČOV 

 plynovod,  

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 areály zemědělské výroby 

 areál věznice 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy)  

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 báňská záchranná služba  

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura 

 kvalitní přírodní prostředí 

 dopravní dostupnost (silnice, železnice)  

 ložiskové území 

 rozvoj cestovního ruchu 

    odlehlost zastavěných území 

 používání lokálních zdrojů tepla 

 pozůstatky po těžbě včetně ekologických 

zátěží 

 relativně vysoká nezaměstnanost 

 obnova těžby 

 úbytek obyvatel 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 

 plochy bydlení 

 plochy rekreace 

 plochy zeleně 

 prvky ÚSES  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areály zemědělské výroby (Strážkovice) 

  
  

Dopravní a technické závady 
 železniční přejezd 

  
  

Hygienické závady 
 areály zemědělské výroby  

 používání lokálních zdrojů tepla 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
  záměry rozvoje limitovány dobývacím prostorem a poddolovaným územím   

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno  
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MARŠOV U ÚPICE 
Název obce: Maršov u Úpice  Výměra obce [ha]: 332  Části obce: 

Kód obce: 579530  Katastrálních území: 1  Maršov u Úpice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 191  Základních sídelních jednotek: 1  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,5753  První písemná zpráva: 1495  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 42,4 

 počet rodinných domů - 53 

 počet bytových domů - 0 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 památný strom 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 výskyt a lokální těžba štěrkopísků terciérního stáří 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areál zemědělské výroby 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF 

 minimální plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 bez záznamu 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice III/3041 

 veřejný vodovod 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 areály zemědělské výroby 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy)  

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 kvalitní přírodní prostředí 

 velmi nízká nezaměstnanost 

 relativní blízkost spádových obcí 

 velmi nízká nezaměstnanost 

 alternativní způsoby zemědělského 

hospodaření 

 nárůst obyvatelstva 

    chybějící veřejná kanalizace s napojením na 

ČOV 

 používání lokálních zdrojů tepla 

 stárnutí obyvatelstva 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 plochy bydlení 

 plochy občanské vybavenosti 

 prvky ÚSES 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areál zemědělské výroby 

  
  

Dopravní a technické závady 
 chybějící veřejná kanalizace s napojením na ČOV 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby  

 používání lokálních zdrojů tepla 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 bez záznamu  

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno  
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MLADÉ BUKY 
Název obce: Mladé Buky  Výměra obce [ha]: 2 678   Části obce: 

Kód obce: 579548  Katastrálních území: 4  Hertvíkovice, Kalná Voda,  

Mladé Buky, Sklenářovice 
Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 2 308  Základních sídelních jednotek: 5  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,8618  První písemná zpráva: 1358  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 41,8 

 počet rodinných domů - 342 

 počet bytových domů – 90 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Krkonošského národního parku a jeho OP 

 evropsky významná lokalita Krkonoše 

 evropsky významná lokalita Hrádeček 

 evropsky významná lokalita Luční potok v Podkrkonoší 

 ptačí oblast Krkonoše 

 přírodní památka Sklenářovické údolí   

 památné stromy 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje vody mají stanovena OP 

 část obce v záplavovém území řeky Úpy 

 zaniklé zlaté doly v Sejfech 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 bez záznamu 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 bez záznamu 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 zdravotní zařízení 

 mateřská škola 

 základní škola 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice I/14 

 železnice (trať 045) 

 veřejný vodovod, veřejná kanalizace (ČOV Bohuslavice) 

 teplovod, VS, plynovod, RS, VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 lyžařský areál 

 golfový areál 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 hromadná rekreace (penziony) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura  

 dopravní spojení silniční i železniční 

 blízkost Trutnova 

 skiareál Mladé Buky 

 atraktivní přírodní prostředí 

 golfové hřiště 

 rozvoj skiareálu 

 rozvoj služeb cestovního ruchu 

    záplavová území 

 silnice I/14 vedená zastavěným územím 

Hertvíkovicemi bez chodníku 

 vysoký průměrný věk obyvatel 

 těžba břidlicového plynu (v současnosti 

nepovolen průzkum území) 

 stárnutí obyvatelstva 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 

 plochy bydlení 

 plochy občanského vybavení 

 plochy výroby a skladování 

 plochy technické infrastruktury 

 plochy zeleně 

 prvky ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 bez záznamu 

  
  

Dopravní a technické závady 
 silnice I/14 vedená Hertvíkovicemi 

  
  

Hygienické závady 
 silnice I/14 vedená zastavěným územím Hertvíkovicemi 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 bez záznamu  

  
  

Ohrožení území 
 stanovené záplavové území řeky Úpy  

o v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP) 
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PEC POD SNĚŽKOU 
Název obce: Pec pod Sněžkou  Výměra obce [ha]: 5 213  Části obce: 

Kód obce: 579581  Katastrálních území: 3  Pec pod Sněžkou, Velká Úpa 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 648  Základních sídelních jednotek: 4  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,1243  První písemná zpráva: 1790  

 

 

 

 
 

 

 

  

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 43,4 

 počet rodinných domů - 137 

 počet bytových domů – 14 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Krkonošského národního parku 

 evropský významná lokalita Krkonoše 

 ptačí oblast Krkonoše   

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje podzemní a povrchové vody se stanoveným OP I. a II. stupně 

 území CHOPAV Krkonoše  

 obec s hornickou tradicí (převážně těžba a zpracování rud) 

 oblast s relativně i lokálně zvýšeným radonovým rizikem 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 bez záznamu 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 mateřská škola 

 základní škola 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/296 

 lanová dráha 

 veřejný vodovod 

 veřejná kanalizace s centrální ČOV 

 plynovod 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 ski areály 

 cestovní ruch 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 hromadná rekreace (penziony, hotely) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 

 horská záchranná služba 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura 

 kvalitní přírodní prostředí 

 významné středisko cestovního ruchu 

 lyžařské areály 

 Sněžka – atraktivní turistická destinace 

 hustá síť značených turistických tras 

 zhušťující se síť cyklotras 

 ubytovací kapacity a služby cestovního ruchu 

 lanová dráha Pec pod Sněžkou – Sněžka 

 nízký průměrný věk obyvatel 

 výstavba železniční tratě Svoboda nad Úpou – 

Pec pod Sněžkou 

 další rozvoj a podpora cestovního ruchu 

 podpora alternativních sportů a činností 

 obnova a podpora budního hospodaření 

 agroturistika 

    odlehlost zastavěných území 

 zatížení životního prostředí turistickým 

ruchem 

 nepůvodní vegetační druhy na nepůvodních 

stanovištích 

 hustá síť svážnic a odvozních cest 

 vysoká nezaměstnanost 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

 odliv turistů do zahraničních destinací 

 výstavba apartmánových objektů druhého 

bydlení 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 MVE Pec pod Sněžkou (TUZ_E01) 

 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 plynovod (TUZ_P04)  

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 výstavba železniční tratě Svoboda nad Úpou – Pec pod Sněžkou (TUZ_D10) 

 výstavba rodinných domů (14 bytových jednotek) v lokalitě Barrandov 

 propojení areálů zimních sportů Pec pod Sněžkou - Janské Lázně 

 

 parkovací domy 

 plochy sjezdových tratí (sjezdovky) 

 dopravna zařízení (vleky, lanovky) 

 propojení lyžařských areálů v Peci pod Sněžkou a Velké Úpě  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 brownfield Pec pod Sněžkou - Velká Úpa - bývalý hotel Uran 

o zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na jeho polohu a charakter – preferovat 

polyfunkční využití - ubytování, obchod, služby cestovního ruchu (ÚP) 

  
  

Dopravní a technické závady 
 bez záznamu 

  
  

Hygienické závady 
 bez záznamu  

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 střet záměrů rozvoje (vymezování zastavitelných ploch) s ochranou přírody a krajiny 

 návrh železniční dráhy Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou x ochrana přírody (Krkonošský národní 

park, biosférická rezervace Krkonoše, NATURA 2000, ÚSES, významné migrační území) a ochranné 

pásmo vodního zdroje 

 návrh MVE Pec pod Sněžkou x ochrana přírody (Krkonošský národní park, biosférická rezervace 

Krkonoše, NATURA 2000, významné migrační území) a ochranné pásmo vodního zdroje 

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno  
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PILNÍKOV 
Název obce: Pilníkov  Výměra obce [ha]: 1 699  Části obce: 

Kód obce: 579599  Katastrálních území: 3  Pilníkov 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 1 257  Základních sídelních jednotek: 4  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,7398  První písemná zpráva: 1357  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 41,5 

 počet rodinných domů - 252 

 počet bytových domů – 31 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroj vody se stanoveným OP I. a II. stupně 

 záložní zdroje vody (2 vrty) 

 vydatný pramen na tzv. pilníkovském zlomu (nevyužíván) 

 evidována menší sesuvná území 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 sociální zařízení 

 zdravotnické zařízení  

 mateřská škola 

 základní škola 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice I/16 

 železnice (trať 040) 

 vodovod 

 kanalizace, centrální čistírna odpadních vod 

 VN, trafostanice 

 plynovod 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 areály zemědělské výroby 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 hromadná rekreace (penziony) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dopravní dostupnost Trutnova 

 celostátní železnice  

    silnice I/16 vedená zastavěným územím a 

centrem obce 

 degradace zemědělských půd vlivem 

intenzivního hospodaření 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)   

 

 plochy bydlení 

 plochy občanského vybavení 

 plochy dopravní infrastruktury 

 plochy technické infrastruktury 

 plochy výroby a skladování 

 plochy vodní a vodohospodářské 

 plochy zeleně 

 plochy nezastavěného území – sportovní 

 přeložka silnice I/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areál zemědělské výroby 

  
  

Dopravní a technické závady 
 železniční přejezdy  

 silnice I/16 vedená zastavěným územím centrem města  

o zvážit možné trasování obchvatu města, zejména jeho centrální části (ÚP) 

  
  

Hygienické závady 
 silniční a železniční doprava v zastavěném území obce 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 bez záznamu  

  
  

Ohrožení území 
 stanovené záplavové území Pilníkovského potoka  

o v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP) 
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RADVANICE 
Název obce: Radvanice  Výměra obce [ha]: 1 076  Části obce: 

Kód obce: 579629  Katastrálních území: 2  Radvanice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 971  Základních sídelních jednotek: 2  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,9024  První písemná zpráva: 1607  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 41,8 

 počet rodinných domů – 69 

 počet bytových domů – 21 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko 

 evropsky významná lokalita Žaltman 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje vody bez stanovených OP  

 část obce leží na poddolovaném území a v CHLÚ 

 množství pozůstatků po hornické činnosti 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 bez záznamu 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 bez záznamu 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 zdravotnická zařízení 

 mateřská škola 

 základní škola 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/301 

 železnice (trať 047) 

 veřejný vodovod 

 veřejná kanalizace s centrální ČOV 

 teplovod, VS 

 VN, trafostanice 

 kabelová televize 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály  

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 hromadná rekreační zařízení 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 výrobní a skladovací areály 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura  

 ložiskové území 

 železnice 

  využití areálů brownfields 

    chybějící občanské vybavení 

 pozůstatky po těžbě – halda 

 chybějící chodníky u komunikací 

 vysoký průměrný věk obyvatel 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

 obnovení těžby 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 

 plochy bydlení 

 plochy občanského vybavení 

 plochy výroby a skladování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 brownfield (průmyslový areál - bývalá tírna lnu) 

o zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na jeho polohu a charakter – preferovat výrobní a 

skladovací funkce (ÚP) 

  
  

Dopravní a technické závady 
 dopravní zatížení 

 chybějící chodníky 

  
  

Hygienické závady 
 bez záznamu  

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 bez záznamu  

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno  
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RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 
Název obce: Rtyně v Podkrkonoší  Výměra obce [ha]: 1 389  Části obce: 

Kód obce: 579637  Katastrálních území: 1  Rtyně v Podkrkonoší 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 2 979  Základních sídelních jednotek: 1  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 2,1447  První písemná zpráva: 1367  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 44,4 

 počet rodinných domů – 629 

 počet bytových domů – 43 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko 

 památné stromy 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 vodní zdroje se stanovenými OP 

 místy pozůstatky po hornické činnosti (haldy aj.) 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 bývalé odkaliště uhelného prádla dolu IDA 

 skládka „na haldě“ s kompostárnou a sběrným dvorem 

 bioplynová stanice v areálu A-Taurus 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 bez záznamu 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 sociální zařízení 

 zdravotnická zařízení 

 sportovní zařízení 

 mateřská škola 

 základní škola 

 základní umělecká škola 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice I/14, II/567 

 železnice (trať č. 032) 

 optická síť 

 veřejný vodovod 

 veřejná kanalizace s centrální ČOV 

 plynovod 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 areály zemědělské výroby 

 podnikatelská zóna 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 zařízení hromadné rekreace (pensiony, ubytovny) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura  

 železnice 

 blízkost měst Červený Kostelec a Úpice jako 

spádových obcí 

 využívání areálů brownfields 

 

    pozůstatky po těžbě včetně ekologických 

zátěží 

 poddolované území 

 velmi vytížená silnice I/14 vedena 

zastavěným územím obce 

 zatížení komunikací dopravou pro zásobení 

bioplynové stanice 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

 obnova těžby 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 

 plochy bydlení 

 plochy rekreace 

 plochy občanského vybavení 

 plochy výroby a skladování 

 plochy zeleně 

 prvky ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areály brownfields zejména po těžbě a souvisejících činnostech 

  
  

Dopravní a technické závady 

 silnice I/14 vedena zastavěným územím obce 

  
  

Hygienické závady 
 silniční doprava na silnici I/14 vedené zastavěným územím obce 

 areály zemědělské výroby 

 bioplynová stanice 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 bez záznamu 

  
  

Ohrožení území 

 není stanoveno  
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STARÉ BUKY 
Název obce: Staré Buky  Výměra obce [ha]: 1 791  Části obce: 

Kód obce: 579661  Katastrálních území: 3  Dolní Staré Buky, Horní Staré Buky, 

Prostřední Staré Buky 
Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 607  Základních sídelních jednotek: 4  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,3389  První písemná zpráva: 1355  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 41,1 

 počet rodinných domů – 154 

 počet bytových domů – 4 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 návrh na vyhlášení významného krajinného prvku - Starobucké rákosiny 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 v oblasti obce příznivé podmínky pro akumulaci a jímání podzemních vod  

 pramen „U Kapouna“ vyhodnocen jako možný zdroj pro obec 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 vytápění lokálními zdroji tepla 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF 

 rozsáhle plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 tělocvična 

 fotbalové hřiště 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 v obci je několik lokálních vodovodů 

 v obci není systém veřejné kanalizace  

 chybějící plynovod nebo rozvod tepla z centrálního zdroje 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 zemědělská výroba 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná a hromadná rekreace v areálu Dolce 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 bez záznamu 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 blízkost města Trutnov 

 část rekreačního areál Dolce v území obce  

 nízká frekvence dopravy 

 Pramen „U Kapouna“ vyhodnocen jako 

možný zdroj pro obec 

    chybějící veřejný vodovod 

 chybějící veřejná kanalizace a čistírna 

odpadních vod 

 relativně vysoká zranitelnost zdroje vody 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba čistírny odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)   

 

 plochy bydlení 

 plochy rekreace 

 plochy občanského vybavení 

 plochy dopravní infrastruktury 

 plochy technické infrastruktury 

 plochy zeleně 

 plochy vodní a vodohospodářské 

 prvky ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 brownfields (areál zemědělské výroby a zámek) v centru obce 

o zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na centrální polohu tohoto areálu v rámci obce – 

preferovat veřejné funkce (ÚP) 

  
  

Dopravní a technické závady 
 železniční přejezd u vlakové zastávky „Vlčice“ 

 chybějící chodník u silnice procházející zastavěným územím obce 

o zvážit možnost vybudování chodníku alespoň v nejfrekventovanějších částech (na trasách docházky 

k autobusovým a vlakové zastávce) s ohledem na bezpečnost chodců (ÚP) 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby v blízkosti vodního zdroje 

 chybějící veřejný vodovod 

 chybějící veřejná kanalizace 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 

 zastavitelné plochy na zemědělské půdě I. a II. třídy ochrany  

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno  
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SUCHOVRŠICE 
Název obce: Suchovršice  Výměra obce [ha]: 429  Části obce: 

Kód obce: 579726  Katastrálních území: 1  Suchovršice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 369  Základních sídelních jednotek: 1  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,8601  První písemná zpráva: 1545  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 41,1 

 počet rodinných domů – 93 

 počet bytových domů – 4 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 veřejný vodovod ze zdroje Velkých Svatoňovic 

 chybí systém veřejné kanalizace 

 část zastavěného území v záplavovém území Úpy 

 obec s hornickou historií (těžba rud) 

 zčásti poddolované území 

 potenciálně sesuvná území 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areál zemědělské výroby 

 silniční doprava (silnice I/14) 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 silnice I/14 

 vysokotlaký plynovod (bez připojení obce) 

 VN, trafostanice 

 vodovod  

 teplovod 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 multifunkční hřiště 

 mateřská škola 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 areál zemědělské výroby 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dopravní dostupnost (silniční i železniční 

doprava)  

 dostatečná veřejná infrastruktura 

 alternativní způsoby zemědělského 

hospodaření 

    zdroje vody mimo území obce 

 omezená možnost rozšiřování zastavitelných 

ploch (sevřené údolí řeky Úpy) 

 rozsáhlá sesuvná území 

 splavy zemědělských půd do zastavěných 

území obce 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 plochy bydlení 

 plochy výroby a skladování 

 plochy zeleně 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 nebyly stanoveny 

  
  

Dopravní a technické závady 
 velmi dopravně vytížená silnice I/14 vedena zastavěným územím 

 vedení nadzemního teplovodního vedení v krajině a v zastavěném území 

o požadovat uložení nových či rekonstruovaných částí teplovodu do země (ÚP) 

  
  

Hygienické závady 
 doprava na silnici I/14  (hluk, exhalace) 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 střety záměru rozvoje zastavěného území se záplavovým územím řeky Úpy 

  
  

Ohrožení území 
 nebylo stanoveno  
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SVOBODA NAD ÚPOU 
Název obce: Svoboda nad Úpou  Výměra obce [ha]: 775  Části obce: 

Kód obce: 579734  Katastrálních území: 3  Svoboda nad Úpou 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 2 081  Základních sídelních jednotek: 3  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 2,6852  První písemná zpráva: 1553  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 46,2 

 počet rodinných domů – 297 

 počet bytových domů – 63 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Krkonošského národního parku, OP Krkonošského národního parku  

 evropský významná lokalita Krkonoše 

 ptačí oblast Krkonoše 

 přírodní památka (Slunečná stráň) 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 více zdrojů vody se stanovenými OP I. i II. stupně 

 větší část města napojena na kanalizaci 

 část území města v OP zdrojů vody a v CHOPAV Krkonoše 

 část zastavěného území v záplavovém území řeky Úpy 

 město s hornickou historií (vyhledávání a těžba zlata), zaniklé drobné lomy na krystalický vápenec 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 silniční doprava  

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 tělovýchovná zařízení 

 sociální zařízení 

 předškolní, školní a středoškolská zařízení  

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/296 a II/297 

 železnice (trať 045)   

 veřejná kanalizace a vodovod 

 plynovod, teplovod 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 cestovní ruch, rekreace 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 hromadná rekreace (penziony) 

 zimní rekreace (lyžařský areál Duncan) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná dopravní a technická 

infrastruktura 

 dostatečná občanská vybavenost  

 dopravní dostupnost (silnice, železnice) 

 cestovní ruch 

 železnice 

 rozvoj ski areálu Černá hora -  Janské Lázně  

    omezené možnosti rozvoje území (ochrana 

přírody) 

 další rozšiřování a chátrání brownfileds 

 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba železniční tratě Svoboda nad Úpou – Pec pod Sněžkou (TUZ_D10)   

 

 plochy bydlení 

 dopravní zařízení (vlek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 brownfields (průmyslový areál)  

o zhodnotit možnou změnu využití areálu pro bydlení, příp. rekreaci (druhé bydlení, ubytování…) (ÚP) 

  
  

Dopravní a technické závady 
 nadzemní teplovodní vedení vedené krajinou a zastavěným územím  

o požadovat uložení nových či rekonstruovaných částí teplovodu do země (ÚP) 

  
  

Hygienické závady 
 nejsou stanoveny  

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 střety záměrů na vymezení zastavitelných ploch s limity ochrany přírody a krajiny 

 návrh železniční dráhy Svoboda nad Úpou - Pec pod Sněžkou x ochrana přírody (Krkonošský národní 

park, biosférická rezervace Krkonoše, NATURA 2000, ÚSES, významné migrační území) a ochranné 

pásmo vodního zdroje 

  
  

Ohrožení území 
 stanovené záplavové území řeky Úpy 

o v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP) 
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TRUTNOV 
Název obce: Trutnov  Výměra obce [ha]: 10 333  Části obce: 

Kód obce: 579025  Katastrálních území: 17  Adamov, Babí, Bohuslavice, Bojiště, Dolní 

Předměstí, Dolní Staré Město, Horní 

Předměstí, Horní Staré Město, Kryblice, 

Lhota, Libeč, Nový Rokytník, Oblanov, Poříčí, 

Starý Rokytník, Střední Předměstí, Střítež, 

Studenec, Vnitřní Město, Volanov, Voletiny 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 30 234  Základních sídelních jednotek: 48  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 2,9260  První písemná zpráva: 1260  

 
 

 

 

 

 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 43,3 

 počet rodinných domů – 2 428 

 počet bytových domů – 1 002 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Krkonošského národního parku, OP Krkonošského národního parku  

 evropský významná lokalita Krkonoše 

 ptačí oblast Krkonoše 

 památné stromy 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje povrchové i podzemní vody se stanovenými OP 

 část území města v záplavovém území řeky Úpy 

 více lokalit s kontaminací podzemní vody  

 poměrně vysoká zranitelnost hlavního zdroje vody (Úpa) 

 zajímavé skalní výchozy sedimentů permu na březích Úpy 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 silniční a železniční doprava (hluk a exhalace) 

 elektrárna Poříčí II (zdroj, odkaliště) 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF a PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 sociální zařízení (domový důchodců, domovy s pečovatelskou službou) 

 zdravotnická zařízení, sportovní a tělovýchovná zařízení 

 předškolní, školní, středoškolská a vyšší odborná zařízení 

 kulturní zařízení regionálního významu (muzeum, galerie), náměstí, hřbitovy  

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice I/14, I/16, I/37 

 železnice (tratě 032, 040, 043, 045, 047) 

 veřejný vodovodní systém a veřejná kanalizační síť s centrální ČOV 

 plynovod, RS, teplovod, VS  a centrální zdroj tepla 

 elektrárna, rozvodna VVN-VN, VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 průmyslové zóny 

 výrobní a skladovací areály průmyslové a zemědělské výroby 

 cestovní ruch 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy), zahrádkářské kolonie 

 hromadná rekreace (penziony, hotely) 

 rekreační areál Dolce 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 Policie ČR, městská policie 

 HZS KHK, požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 poloha v rámci správního území 

 dostatečná technická infrastruktura  

 elektrárna Poříčí II jako zdroj tepla a 

elektrické energie 

 dostatečné občanské vybavení 

 historické centrum města (městská 

památková zóna) 

 průmyslové zóny s dostatečnou kapacitou 

pro budoucí využití 

 výstavba dálnice D11 

 využívání průmyslových zón 

 rozšiřování výrobních kapacit stávajících 

průmyslových podniků 

 zvyšující se spolupráce místních podniků a 

školských zařízení včetně poboček vysokých 

škol 

    odlehlost zastavěných území (tzv. 

integrovaných obcí) 

 relativně vysoká zranitelnost zdroje vody 

 křížení frekventovaných pěších tras 

s automobilovou dopravou v centru města 

 nedostatečná kapacita parkovišť zejména 

v sídlištích 

 vysoká frekvence dopravy na páteřních 

silnicích 

 elektrárna Poříčí II jako největší zdroj emisí 

škodlivých plynů 

 spalovna nebezpečného odpadu v blízkosti 

centra (oblastní nemocnice Trutnov - 

spalovna zdravotnického materiálu) 

 „mrtvé jezero“ - úložiště popílku z elektrárny 

Poříčí II 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

 zvyšování automobilové dopravy 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 plynovod (TUZ_P04)  

 výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 rozšíření skládky Trutnov – Kryblice (TUZ_O01) 

 D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02) 

 přeložka silnice I. třídy Trutnov – Bojiště – Krkonošská (TUZ_D04) 

 propojení komunikací Horní Staré Město – Nové Dvory (TUZ_D05) 

 posílení spojení Poříčí vlakové nádraží – průmyslová zóna (TUZ_D06) 

 propojení Náchodská – Kryblice – Na Struze (TUZ_D07) 

 modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)   

 území chráněné pro akumulaci povrchových vod - Babí (TUZ_V05) 

 

 plochy bydlení 

 plochy rekreace 

 plochy občanského vybavení 

 plochy dopravní infrastruktury 

 plochy technické infrastruktury 

 plochy výroby a skladování 

 plochy zeleně 

 plochy těžby nerostů 

 prvky ÚSES 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 brownfield Trutnov - Horská 52 - bývalý areál administrativních budov a dílen (Texlen)  

o zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na jeho polohu a charakter – preferovat 

polyfunkční využití - bydlení, obchod, nerušící výroba, administrativa (ÚP) 

 brownfield Trutnov - Volanov - bývalý zemědělský areál  

o zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na jeho polohu a charakter – preferovat 

polyfunkční využití - bydlení, obchod, nerušící výroba, administrativa (ÚP) 

 riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Trutnov - Výsluní, Nový 

domov, hornické sídliště  

o zvážit podmínění dalšího rozhodování zpracováním regulačního plánu (ÚP) 

  
  

Dopravní a technické závady 
 nedostatečné dopravní propojení lokalit (území) Nových Dvorů a Za Komínem na dopravní systém 

města  

o zvážit možnosti dalšího dopravního napojení (ÚP) 

 nedostatečné dopravní napojení Kryblice na páteřní silniční systém města  

o zvážit možnosti dalšího dopravního napojení příp. zvýšení kapacity stávajícího s odpovídající 

úpravou napojovacích bodů (ÚP)  

 vysoké zatížení dopravou páteřních silnic (ulice Náchodská, Polská) s rostoucí tendencí  

o zvážit možnosti alternativních dopravních propojení k rozdělení dopravy (ÚP) 

 vedení tras silnice I/14 a I/16 centrální části města  

 vedení nadzemního teplovodního vedení v krajině a zastavěném území  

o požadovat uložení nových či rekonstruovaných částí teplovodu do země (ÚP) 

 automobilová doprava v centru města - křížení frekventovaných pěších tras s automobilovou dopravou 

v centru města, doprava v klidu  

o zvážit omezení dopravy v historickém centru + vymezit dostatečné parkovací kapacity v blízkosti  

 nedostatečná kapacita parkovišť v sídlištích Stadion II, Křižík, Kryblice, Družba  

o zhodnotit možnosti zvýšení parkovacích kapacit v sídlištích rozšířením stávajících parkovišť příp. 

jejich novým uspořádáním (ÚP)  

  
  

Hygienické závady 
 areály zemědělské výroby  

 zatížení obyvatel negativními vlivy (hlukem a prašností) z dopravy na silnicích I. třídy v zastavěném 

území (zejména ulice Náchodská, Polská, Na Struze, Husitská, Žižkova a Krkonošská + průtah částí 

Volanov)  

 popílkoviště „mrtvé jezero“  

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 koridor dálnice D11 x ZPF, PÚPFL, OP technické infrastruktury a zastavěným zemím 

  
  

Ohrožení území 
 ohrožení hlavního zdroje pitné vody (povrchový zdroj v Temném Dole)  

 stanovené záplavové území řeky Úpy 
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ÚPICE 
Název obce: Úpice  Výměra obce [ha]: 1 530  Části obce: 

Kód obce: 579777  Katastrálních území: 2  Radeč, Úpice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 5 639  Základních sídelních jednotek: 2  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 3,6856  První písemná zpráva: 1359  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 43,8 

 počet rodinných domů – 761 

 počet bytových domů – 174 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 památné stromy 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje podzemní vody se stanovenými OP I. a II. stupně 

 část území města v záplavovém území Úpy 

 část zdrojů vody ohrožena znečištěním 

 hodnotné výchozy červených pískovců (perm) v údolí Úpy 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 čp. 411 – bývalá barevna 

 silniční doprava 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF  

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 sociální a zdravotnická zařízení 

 sportovní a tělovýchovná zařízení 

 předškolní, školní, středoškolská zařízení 

 kulturní zařízení  

 hřbitov   

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice I/14, II/304 

 veřejný vodovod a kanalizace s centrální ČOV 

 kabelová televize 

 plynovod, RS 

 teplovod, VS 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 areály zemědělské výroby 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 zahrádkářské kolonie 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 městská policie 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura  

 národní kulturní památka „Dřevěnka“ 

 školská zařízení 

 zařízení sociální péče 

 historické centrum obce 

 realizace protipovodňových opatření 

    nedostatečná protipovodňová ochrana 

zastavěného území 

 silnice I/14 vedena zastavěným územím 

 chybějící chodníky 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

 sociální segregace 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 plynovod (TUZ_P04) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) (Radeč) 

 

 plochy bydlení 

 plochy rekreace 

 plochy občanského vybavení 

 plochy dopravní infrastruktury 

 plochy technické infrastruktury 

 plochy výroby a skladování 

 plochy zeleně 

 prvky ÚSES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 nebyly stanoveny 

  
  

Dopravní a technické závady 
 silnice I/14 vedena zastavěným územím 

 vedení nadzemního teplovodního vedení v krajině a v zastavěném území 

 chybějící kanalizace v části obce Radeč 

  
  

Hygienické závady 
 doprava na silnici I/14  (hluk, exhalace) 

 chybějící chodníky 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 střety záměru rozvoje zastavěného území se záplavovým územím řeky Úpy 

  
  

Ohrožení území 
 stanovené záplavové území řeky Úpy  

o v záplavovém území nevymezovat rozvojové plochy zejména pro bydlení a výrobu a skladování (ÚP) 
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VELKÉ SVATOŇOVICE 
Název obce: Velké Svatoňovice  Výměra obce [ha]: 1 736  Části obce: 

Kód obce: 579785  Katastrálních území: 3  Markoušovice, Velké Svatoňovice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 1 287  Základních sídelních jednotek: 3  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,7414  První písemná zpráva: 1357  

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 43,4 

 počet rodinných domů – 343 

 počet bytových domů – 9 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko  

 evropsky významná lokalita Žaltman 

 přírodní památka Žaltman 

 památný strom 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje podzemní vody se stanoveným OP I. a II. stupně (vyjma vrtu V-1) 

 vydatný vrt V-3 (zásobování dalších obcí) 

 hodnotné výchozy sedimentů karbonu (hřeben Jestřebích hor) 

 část území obce na poddolovaném území a v CHLÚ 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 silniční doprava 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF a PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 sociální zařízení 

 kulturní dům 

 sportovní zařízení 

 mateřská škola, základní škola 

 muzeum 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice III/3013, III/3014, III/3015 

 železnice (trať 032) 

 veřejný vodovod 

 veřejná kanalizace s lokálními ČOV  

 plynovod, RS, VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 areály zemědělské výroby 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 rodinná rekreace u rybníka Podháj (Batňovického rybníka) 

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura 

 malebné prostředí na úpatí Jestřebích hor 

 dopravní dostupnost (silnice, železnice)  

 ložisková území 

 rozvoj bytové výstavby 

    odlehlost některých části zastavěných území 

(Kvíčala)  

 území se starými ekologickými zátěžemi 

(haldy) 

 v části Markoušovice chybějící kanalizace a 

ČOV 

 obnova těžby 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 

 plochy bydlení 

 plochy rekreace 

 plochy občanského vybavení 

 plochy dopravní infrastruktury 

 plochy výroby a skladování 

 plochy vodní a vodohospodářské 

 plochy lesní 

 prvky ÚSES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areál zemědělské výroby v centru obce 

  
  

Dopravní a technické závady 
 v části Markoušovice chybějící kanalizace a ČOV 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby v centru obce 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 ochranné pásmo vodního zdroje – omezený rozvoj bytové zástavby 

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno  
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VLČICE 
Název obce: Vlčice  Výměra obce [ha]: 1 978  Části obce: 

Kód obce: 579823  Katastrálních území: 2  Vlčice 

Počet obyvatel k 31. 08. 2020: 546  Základních sídelních jednotek: 2  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,2760  První písemná zpráva: 1359  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 40,1 

 počet rodinných domů – 117 

 počet bytových domů – 11 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 evropsky významná lokalita Hrádeček 

 evropsky významná lokalita Luční potok v Podkrkonoší 

 evropsky významná lokalita Kamenná 

 památný strom 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje vody a záložní zdroj vody (vrtaná studna) se stanovenými OP I. a II. stupně  

 v severní části území obce zajímavé skalní výchozy slepenců (perm) 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 lokální zdroje tepla 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy ZPF  a PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 mateřská škola 

 základní škola 

 multifunkční hřiště 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice I/16 a III/01412, III/01415 

 železnice (trať 040) 

 veřejný vodovod 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 areály zemědělské výroby 

 dvě bioplynové stanice 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy)  

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 bez záznamu 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura 

 dopravní (silniční) dostupnost 

 blízkost Trutnova 

 velká rozloha kvalitních zemědělských půd 

 nízká nezaměstnanost 

 využití poměrně velkého rekreačního 

potenciálu 

    odlehlost železniční zastávky od 

zastavěného území obce 

 chybějící chodníky v obci 

 zatížení místních komunikací při zavážení 

bioplynových stanic 

 těžba břidlicového plynu (v současnosti 

nepovolen průzkum území) 

 stárnutí obyvatel 

 degradace zemědělských půd vlivem 

intenzivního hospodaření 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 výstavba čistíren odpadních vod dle PRVKÚK KHK (TUZ_V02) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 modernizace železniční tratě Trutnov – Stará Paka (TUZ_D09)   

 

 plochy bydlení 

 plochy rekreace 

 plochy občanského vybavení 

 plochy výroby a skladování 

 prvky ÚSES  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 nebyly stanoveny  

  
  

Dopravní a technické závady 
 železniční přejezd u vlakové zastávky 

 chybějící veřejná kanalizační síť a centrální ČOV  

 zatížení komunikací nákladní dopravou zásobující bioplynové stanice 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby - ekologická zátěž (malá)  - zásoby chemických látek z bývalého státního statku 

(chemické přísady do siláží) objem cca 500 l. 

 bioplynové stanice 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 zastavitelné plochy x zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany 

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno  
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ZLATÁ OLEŠNICE 
Název obce: Zlatá Olešnice  Výměra obce [ha]: 943  Části obce: 

Kód obce: 579866  Katastrálních území: 1  Zlatá Olešnice 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 203  Základních sídelních jednotek: 1  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 0,2153  První písemná zpráva: 1297  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 40,7 

 počet rodinných domů – 55 

 počet bytových domů – 2 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje podzemní vody se stanovenými OP I. a II. stupně 

 více potenciálně sesuvných území  

 
 
Kvalita životního prostředí 

 areály zemědělské výroby 

 silniční doprava 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 méně kvalitní plochy ZPF  

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice I/16 

 železnice (trať 043) 

 veřejný vodovod 

 VN, trafostanice 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 areály zemědělské výroby 

 větrné elektrárny 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy)  

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dopravní (silniční) dostupnost 

 blízkost Trutnova 

 atraktivní přírodě blízké prostředí 

 větrné elektrárny 

 výstavba dálnice D11 

 využití zatopeného libečského lomu jako 

přírodního koupaliště 

 obnova a následné využití objektů opevnění 

ze 30. let 20. století jako turisticky 

atraktivního cíle 

    omezená možnost rozšiřování zastavitelných 

ploch (zastavěné území sevřené v údolí 

vodního toku)  

 chybějící veřejná kanalizace s ČOV 

 chybějící plynovod nebo rozvod tepla z CZT 

 zrušené spojení lokální vlakovou dopravou 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 výstavba vodovodu vč. technologických zařízení dle PRVKÚK KHK (TUZ_V04) 

 D11 Jaroměř – Trutnov – státní hranice ČR/PL (TUZ_D02) 

 

 plochy bydlení 

 plochy dopravní infrastruktury 

 plochy výroby a skladování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 areál zemědělské výroby 

  
  

Dopravní a technické závady 
 silnice I/16 vedena zastavěným územím obce 

  
  

Hygienické závady 
 areál zemědělské výroby 

 chybějící kanalizace s napojením na ČOV 

 využívání lokálních zdrojů tepla (chybějící plynovod nebo rozvod tepla z CZT) 

 silnice I/16 vedena zastavěným územím obce 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
 koridor dálnice D11 x ÚSES, ZPF, PÚPFL, OP technické infrastruktury, vodních zdrojů, zastavěné území 

o požadovat opatření snižující negativní dopady zejména na ÚSES a vodní zdroje (ÚP -> ÚŘ -> SP) 

  
  

Ohrožení území 
 aktivní sesuvná území  
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ŽACLÉŘ 
Název obce: Žacléř  Výměra obce [ha]: 2 182  Části obce: 

Kód obce: 579874  Katastrálních území: 6  Bobr, Prkenný Důl, Žacléř 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019: 3 136  Základních sídelních jednotek: 8  

Hustota zalidnění [ob./ha]: 1,4372  První písemná zpráva: 1334  

 

 

 

 

 

 
 

 

Sociodemografické podmínky a bydlení 
 průměrný věk – 44,6 

 počet rodinných domů – 294 

 počet bytových domů – 143 

 
 
Příroda a krajina 

 ÚSES 

 území Krkonošského národního parku a jeho OP 

 evropský významná lokalita Krkonoše 

 ptačí oblast Krkonoše 

 památné stromy 

 
 
Vodní režim a horninové prostředí 

 zdroje podzemní i povrchové vody se stanovenými OP I. a II. stupně 

 město s hornickou tradicí (těžba uhlí) 

 část území města na poddolovaném území a v CHLÚ 

 
 
Kvalita životního prostředí 

 haldy po hornické činnosti  

 silniční doprava 

 
 
Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 rozsáhlé plochy PUPFL 

 
 
Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství 

 zdravotnická zařízení 

 mateřská škola  

 základní škola, základní umělecká škola  

 hřbitov 

 
 
Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti 

 silnice II/300  

 železnice (neprovozovaná trať) 

 veřejný vodovod a veřejná kanalizace s centrální ČOV 

 VN, trafostanice 

 plynovod, RS 

 
 
Ekonomické a hospodářské podmínky 

 výrobní a skladovací areály 

 sportovní areály 

 
 
Rekreace a cestovní ruch 

 rodinná rekreace (chalupy) 

 zahrádkářské kolonie 

 hromadná rekreace (penziony) 

 lyžařské areály  

 
 
Bezpečnost a ochrana obyvatel 

 požární zbrojnice 
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ZJIŠTĚNÍ A VYHODNOCENÍ 
 

Pozitiva v území    Negativa v území 

 dostatečná technická infrastruktura 

 hodnotné historické centrum 

 lyžařský areál „Prkenný důl“ 

    dopravní dostupnost 

 opuštěné tovární areály 

 ekologické zátěže v důsledku těžby  

 zrušené spojení lokální vlakovou dopravou 

 vysoký průměrný věk obyvatel 

 odliv trvale bydlících obyvatel 

 obnovení těžby 

   

 

ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 
 vedení elektrické energie včetně technologických zařízení (TUZ_E03) 

 výstavba kanalizace dle PRVKÚK KHK (TUZ_V03) 

 

 plochy bydlení 

 plochy občanského vybavení 

 plochy výroby a skladování 

 plochy vodní a vodohospodářské 

 prvky ÚSES  

 dopravní zařízení (vleky) 

 plochy sjezdových tratí (sjezdovky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH, PŘÍPADNĚ V ÚZEMNÍCH STUDIÍCH 
 

Urbanistické závady 
 brownfield Žacléř - bývalý areál textilní továrny 

o zhodnotit možná funkční využití areálu s ohledem na jeho polohu a charakter – preferovat výrobní a 

skladovací funkce (ÚP) 

 riziko nevhodných zásahů do architektonicky a urbanisticky uceleného území Žacléř – Na Pilíři, Boženy 

Němcové, Bobr 

o zvážit podmínění dalšího rozhodování zpracováním regulačního plánu (ÚP) 

  
  

Dopravní a technické závady 
 bez záznamu 

  
  

Hygienické závady 
  ekologické zátěže po těžbě 

  
  

Střety záměrů s limity využití území 
  bez záznamu 

  
  

Ohrožení území 
 není stanoveno  

 

 

 
 
























