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ÚVOD
Obce jsou základními jednotkami územní samosprávy v České republice. Zákon obce vymezuje třemi
základními principy, tedy územním, občanským a právním. Smíšený model veřejné správy, který je
v České republice využíván, v praxi znamená, že na úrovni obcí je vykonávána jak státní moc v přenesené
působnosti, tak také samospráva.
Na základě samostatné působnosti každá obec v České republice disponuje vlastním majetkem, vystupuje
v právních vztazích svým jménem a nese veškerou odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Dále
v rámci své samostatné působnosti mají obce napomáhat implementaci regionální politiky, zejména pak
vytvářením podmínek pro hospodářský, sociální a kulturní rozvoj svého obvodu. Tuto povinnost obcím
v České republice ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Rozvoj a prosperita každé obce se odvíjí především od toho, zda a jak je místní zastupitelstvo schopno
analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik v dlouhodobém časovém horizontu. Tyto
činnosti mohou být usnadněny využitím koncepčních dokumentů, jakým je strategický plán rozvoje obce,
který v delším časovém horizontu vytyčuje základní rozvojovou strategii dané obce. Důvodem zpracování
strategického plánu je především ekonomický zájem obce – přiblíží možnosti získávání dotací
nejrůznějšího druhu a lépe diferencuje rozpočtové možnosti obce.
Sekundárním jevem rozvojového plánu je pak důkladná analýza stavu, utřídění priorit a návrhy řešení,
což v uceleném pohledu vytvoří jasný koncepční materiál do budoucnosti. Naplnění stanovených
rozvojových koncepcí předpokládá efektivní využívání finančních prostředků, jimiž daná obec disponuje.
Předkládaná analýza obce Staré Hrady je analytickým dokumentem, jehož cílem je identifikovat hlavní
problémy/bariéry socioekonomického rozvoje obce, stejně jako definovat, v čem spočívá její rozvojový
potenciál (silné stránky). Analýza je jedním ze vstupních dokumentů pro definování prioritních oblastí
Strategického plánu rozvoje obce Staré Hrady, klade si za cíl předložit souhrnný profil obce, zejména
analýzu vybraných klíčových oblastí.
Základními zdroji informací pro zpracování analýzy byly zejména podklady a údaje Českého statistického
úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ale i řady
dalších institucí.
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SLOVNÍČEK POJMŮ
Strategický plán rozvoje je koncepční dokument obsahující základní orientaci dlouhodobého rozvoje
regionu.
SWOT analýza vystihuje vnitřní silné a slabé stránky regionu a vnější příležitosti a hrozby, ovlivňující rozvoj
regionu v dlouhodobém horizontu.
Vize stručně popisuje ideální situaci cílového stavu v dlouhodobém horizontu.
Prioritní oblast představuje klíčovou oblast, kterou je potřeba řešit, aby došlo k naplnění vize
a globálního cíle. Je vymezena vnitřně propojeným systémem cílů a opatření, jejichž řešení vede
k naplnění vize.
Prioritní cíl vychází z globálního cíle a popisuje žádoucí stav, kterého je třeba dosáhnout v dané prioritní
oblasti. Představuje základní směry rozvoje prioritní oblasti.
Opatření (záměry) představují konkrétní úkoly/činnosti, které je třeba v krátkodobém horizontu
uskutečnit, aby bylo dosaženo vytyčených cílů.
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1. ANALYTICKÁ ČÁST
V rámci této části byla zpracována podrobná analýza současného geografického i socioekonomického
stavu obce Staré Hrady, vytvořená z nejnovějších údajů, které byly k datu jejího zpracování (září 2021 až
březen 2022) k dispozici. Klade si za cíl předložit souhrnný profil obce, zejména analýzu vybraných
klíčových oblastí. Tyto oblasti jsou rozděleny takto – území vč. geografické polohy, správa obce vč. jejího
hospodaření, historie obce, demografická situace, hospodářství, vč. zemědělství a cestovního ruchu,
infrastruktura, občanská vybavenost, vč. bydlení, školství, zdravotnictví, kultury a sportu a životní
prostředí. Záměrem této části bylo shromáždit vždy co nejaktuálnější informace k dané problematice, ne
vždy však tyto informace byly k dispozici. Celkové posouzení získaných údajů však umožňuje vytvořit si
základní představu o povaze území obce a o jeho přednostech a slabinách. V analytické části bylo využito
veřejně dostupných dat především Českého statistického úřadu, dále dat a informací z databází různých
orgánů státní správy, internetových portálů, internetových stránek různých subjektů, působících v obci
a v regionu, dat a informací z podkladů obce Staré Hrady a z dalších koncepčních dokumentů
zpracovaných na místní i regionální úrovni. Pro hodnocení pozice obce Staré Hrady bylo využito srovnání
s daty za území celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Jičín (eventuálně okresu Jičín),
Královéhradeckého kraje a České republiky. Statistická data byla analyzována zejména za posledních pět
let a v oblastech, kde zpracovatel uznal za vhodné, pak za delší časové období. Některá data pocházejí ze
Sčítání lidu, domů a bytů (tj. z r. 2011 – aktuálnější data zatím nejsou k dispozici). Záměrem bylo
shromáždit vždy co nejaktuálnější informace k dané problematice.
Všechny dílčí analytické práce pak byly podkladem pro stanovení SWOT analýzy, která synteticky shrnuje
silné a slabé stránky, vnější příležitosti a hrozby rozvoje obce Staré Hrady. V analýze bylo využito rovněž
informací z dotazníkového šetření, jehož vyhodnocení je samostatnou přílohou tohoto SRP.
Na základě této analýzy a ve spolupráci se zastupitelstvem obce budou následně definovány prioritní
oblasti, na které se zaměří vytvořený Strategický plán rozvoje obce Staré Hrady a opatření k jejich
realizaci.

1.1. Území obce
1.1.1. Základní charakteristika obce
Obec Staré Hrady se nachází v okrese Jičín, v severozápadní části Královéhradeckého kraje. Obec leží
ve vzdálenosti 12 km jihozápadně od Jičína (ORP), 21 km východně od statutárního města Mladá Boleslav
(Středočeský kraj), 22 km severně od obce je město Turnov a 22 km severozápadně od obce je město
Mnichovo Hradiště. Obec je přímo propojená s městem Libáň, které leží na jejím jižním okraji. Kde končí
jeho katastrální území, začíná hned území obce Staré Hrady.
Území obce Staré Hrady má 1 katastrální území a 1 územní část. Žije zde 187 obyvatel (k 31. 12. 2020).
Rozloha jejího území je 3,85 km².
Geografická poloha - zeměpisné souřadnice Starých Hradů jsou 50° 23′ 10″ severní šířky a 15° 12′ 47″
východní délky. Krajina v okolí obce náleží díky svým úrodným půdám do tzv. starého sídelního území
Čech. Již od poloviny 6. tisíciletí před Kristem byla tato část krajiny osídlena zemědělskými populacemi
a bez nadsázky lze tvrdit, že tomu tak bylo téměř kontinuálně po celý pravěk. Obec Staré Hrady se nachází
v tzv. „Kopidlenské kotlině“, tj. na severní hranici „Rožďalovické tabule“ a na jižní hranici „Jičínské
pahorkatiny“. V její blízkosti je známá Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český ráj – Prachovské skály (cca
10 km vzdušnou čarou od jižní hranice této CHKO).
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Nadmořská výška obce je cca 240 až 254 m. n. m. Na východním okraji obce se nachází Starohradský
rybník. Ten je v současnosti využíván pro chov ryb. Odtok, který z něho vyúsťuje, vtéká do Libáňského
potoka, protékajícího dále po východním okraji obce.

Obrázek 1 – Mapa správního obvodu obce Staré Hrady
(Zdroj: www.mapy.cz)

Centrem obce prochází frekventovaná silnice II. třídy II/501 spojující města Hořice a Libáň. První písemné
zprávy o obci Staré Hrady se datují k roku 1340, obec tedy v loňském roce 2020 oslavila výročí 680 let.
Dominantou obce je renesanční zámek (od r. 2007 v soukromých rukách, ale otevřený veřejnosti) a kostel
sv. Jana Křtitele ze 14 století.
Tabulka 1 – Základní údaje o obci

Ukazatel

Jednotka

Stav k 1.1.2022

Typ obce

obec

Obec s rozšířenou působností

Jičín

Pověřený obecní úřad

Kopidlno

Pracoviště finančního úřadu

Jičín

Katastrální pracoviště

Jičín

Stavební úřad

Libáň

Matriční úřad

Libáň

Rozloha celkem (k 31. 12. 2020)

ha

385

Počet částí obcí (k 31. 12. 2020)

části

1

Počet katastrálních území (k 31. 12. 2020)

území

1

m. n. m

240

km

12

Nadmořská výška
Vzdálenost do ORP (Jičín)
10

Vzdálenost do správního centra kraje - Hradec Králové

km

62

Vzdálenost do hlavního města ČR

km

87

Počet obyvatel (k 31. 12. 2020)

obyvatel

Hustota obyvatel (k 31. 12. 2020)

obyv./km

První písemná zpráva

187
2

rok

48,5
1340

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

1.1.2. Symboly obce
Popis znaku obce Staré Hrady
V červeno-modře polceném štítě nad stříbrno-červeně polcenou hradbou
s přivrácenými podkovami opačných barev polovina stříbrného koně se zlatými
kopyty, jazykem a uzděním.

Popis vlaky obce Staré Hrady
List tvoří žerďový zubatý bílo-červeně dělený pruh se čtyřmi
obdélníkovými zuby a třemi stejnými mezerami, široký čtvrtinu
délky listu, a dva vodorovné pruhy, červený a modrý. Ve střední
a vlající části listu polovina bílého koně ve skoku se žlutými kopyty,
jazykem a uzděním. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Znak a prapor má obec od roku 2012.

1.1.3. Historické souvislosti
Kompletní zaznamenanou historii obce Staré Hrady lze najít na internetových stránkách obce, dále
na wikipedii a dalších internetových portálech, proto je zde uvedena jen ve stručnosti. Území Starých
Hradů a Libáně patří do tzv. starého sídelního území Čech a podle četných archeologických nálezů je
zřejmé, že tato část krajiny byla osídlena zemědělskými populacemi již od pravěku, o čemž svědčí četné
památky po pravěkých zemědělcích ze starší doby kamenné (paleolitu). Jedná se zejména o nálezy
charakteristických kamenných nástrojů. Nejstarší písemná zpráva o obci pochází z roku 1340. Historie
obce je úzce spjatá s historií panství a pozdějšího zámku Staré hrady. Na místě dnešní obce Staré Hrady
zpočátku pravděpodobně stávala menší tvrz, podle nepodložených domněnek patřící ve 13. století řádu
templářů. Jejím prvním známým majitelem byl Arnošt ze Staré, který roku 1340 sepsal závěť, v níž své
manželce Adličce odkázal jako vdovské sídlo tvrz Starou a k ní náležející městečko Libáň a vsi Stará,
Hřmenín, Važice a Sedliště. Tato závěť je tak nejstarší dochovanou zmínkou o obci.
Tvrz Stará snad stávala na mírném návrší západně od dnešního zámku a narodil se na ní pravděpodobně
Arnošt z Pardubic, první pražský arcibiskup a kancléř univerzity. Po smrti Arnošta ze Staré (r. 1342) a jeho
manželky (r. 1349) přechází panství na jejich syny (r. 1356), a to probošta Bohuše, arcibiskupa Arnošta
a Smila z Pardubic. V roce 1358 získává tvrz jejich nejmladší bratr Vilém ze Staré. Někdy v této době byla
také postavena kamenná gotická tvrz, na svou dobu honosné sídlo, zabezpečené příkopy a ohrazením,
které demonstrovalo rostoucí moc pánů ze Staré a Pardubic. V sousedství této tvrze byl současně
postaven i kostel sv. Jana Křtitele, u něj pak stála zvonice a kolem se rozkládal hřbitov. Byla zde
i samostatná farnost. K malému panství tehdy patřil také poplužní dvůr a kromě dříve zmiňovaných vsí
i Psinice, Milkovice a Lopuč.
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Od r. 1393, kdy tehdejší majitel Smil Flaška z Pardubic, syn Viléma ze Staré, prodává celé panství Pavlovi
z Jenštejna, procházelo panství a tvrz Stará rukama různých majitelů, kteří panství koupili, nebo jej získali
výměnou, a to až do r. 1567, kdy jej získává Kryštof z Lobkovic na Bílině a Kosti. Kryštof panství držel pouze
čtyři roky, aby je odevzdal Jiříkovi Pruskovskému z Pruskova, manželu své dcery Uršuly z Lobkovic. Jiřík
sloužil jako komorník čtyřem císařům, podporoval vědu a na jeho přímluvu povýšil roku 1574 císař
Maxmilián Libáň na město. Jiřík na císařském dvoře také poznal život renesanční šlechty, a proto ihned
po získání panství začal upravovat zdejší starou gotickou tvrz na moderní renesanční zámek. Původní
budova byla přestavěna a k ní byla vybudována tři další křídla, vznikl tak čtyřkřídlý dvoupatrový objekt
kolem čtvercového nádvoří. Ve zdejším kostele nechali Pruskovští roku 1582, tedy hned při dokončení
celé přestavby, postavit nádherný renesanční oltář sv. Jana Křtitele vyřezávaný ze dřeva. Před novým
zámkem bylo dále vybudováno uzavřené předzámčí, které obklopovalo nově vzniklé velké nádvoří
s kašnou. Za hradem byly vybudovány sklepy, v areálu zámku vznikl také pivovar a vedl sem i vodovod.
Po smrti Jiříka Pruskovského a jeho ženy Uršuly získává panství jejich syn Oldřich Desiderius Pruskovský
z Pruskova. V této době je ve vsi zmiňována také cihelna, vápenice, dvě jelení obory, tři vinice, chmelnice,
mlýny, dvory, rybníky a lesy. Ve vlastnictví panství jsou zapsány také město Libáň, ves Sedliště, Mlýny,
Važice, Řmenín, Ličen, Kříženec, Zliv, Psinice, Kelníky, Křešice, Běchary, Únětice, městečko Třevač,
Bystřice a Drahoraz. Po smrti Oldřicha Desideria prochází panství opět rukama různých majitelů, až jej
v r. 1635 získává Jindřich hrabě Schlik. Ten získal i sousední panství velišské a od Dietrichsteinů také
Kopidlno. Regentem jeho držav byl znamenitý hospodář Adam Rodovský z Hustiřan. V této době do
kostela přibyly postranní oltáře Nanebevzetí Panny Marie a archanděla Michaela.
V letech 1650 - 1675 panství vlastnil František Arnošt Schlik. Za něj ve vsi bydlelo pouze 12 hospodářů.
V roce 1672 bylo zřízeno svěřenské panství Kopidlno - Staré Hrady. Panstvo v něm sídlilo na Kopidlně,
Staré Hrady však byly hospodářským centrem panství. Velký rozmach panství zažilo za Františka Josefa
Schlika, dalšími majiteli byli František Jindřich (zemřel r. 1766), Leopold Jindřich (1770) a Josef Jindřich
(1806) Schlikové. Všichni tito majitelé dbali na vzhled zdejší krajiny, citlivě sem zasazovali malé i velké
stavby, vysazovali různá stromořadí a další krajinné prvky. Zámek však v této době značně chátral.
Především pak jeho nejstarší gotické křídlo s věží, které se nakonec počátkem 19. století zřítilo. Další
majitel panství generál František Jindřich Schlik (1789 - 1862) tak začal alespoň s nejnutnějšími
zabezpečovacími pracemi. Dále byly prováděny úpravy pivovaru, schodišť a sklepů, protože zámek se
proměnil v hospodářskou budovu, kde nejvíce prosperoval pivovar. Zdejší proslavené pivo se tu vařilo až
do roku 1892, ještě do roku 1869 byly pro pivovar budovány prostorné sklepy.
Na prvním nádvoří zámku byla roku 1833 postavena nová konírna, v dalších budovách sídlil hospodářský
a lesní úřad, byly tu také byty, špejchar a skladiště. Zvonice a spojovací chodba mezi kaplí a zámkem se
zřítily. Stav zámku se neustále horšil i v druhé polovině 19. století. Také majitel Ervín Schlik (1852 - 1906)
nechal provádět pouze nejnutnější udržovací práce. Po uzavření pivovaru v roce 1892 byla na zámku
zřízena mlékárna a syrečkárna, část místností byla upravena na deputátnické byty. V roce 1911 byl zrušen
hřbitov u kostela.
Jelikož Ervín Schlik zemřel bezdětný, přešel statek do majetku Konráda Ungráda Weissenwolfa a jeho
synů Pavla a Mikuláše. Po nich majetek spravovala jejich matka Marietta Weissenwolfová a poslední
držitelkou velkostatku byla její dcera hraběnka Jindřiška Thurn - Taxisová.
Druhá polovina a zvláště pak konec 19. století byl v obci ve znamení rozvoje společenského, kulturního
a spolkového života. V roce 1886 zde např. vznikl Sbor dobrovolných hasičů, v zámeckém parku se
konávaly národní slavnosti (z blízkých Jabkenic sem jezdil i Bedřich Smetana) a koncerty Kůželovy kapely,
hrálo se tu také ochotnické divadlo.
Rok 1914 přinesl začátek první světové války. Lidé během následujících čtyř těžkých let trpěli
nedostatkem, jídlo bylo vydáváno na lístky, různé dříve běžné výrobky byly náhle nedostatkovými, pro
potřeby armády musela být odváděna řada nejrůznějších výrobků a naturálií, velký zájem byl o koně
a o kostelní zvony, které byly roztaveny. Brzy po vypuknutí války začali být také muži ze zdejšího kraje
odváděni na frontu. Tím se ještě ztížila situace žen a dětí, které musely zastat mužskou práci. Po skončení
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války v r. 1918 se život postupně navrátil do starých kolejí. V roce 1924 byla provedena parcelace
panského dvora. Před zámkem byly vysázeny lípy na paměť výročí vzniku Československé republiky, byl
tu také postaven pomník padlým.
Krize na počátku třicátých let, která postihla celý svět, se odrazila i na životě ve zdejším kraji.
Nezaměstnanost rostla a lidem se dařilo špatně.
Po vypuknutí druhé světové války lidé opět strádali nedostatkem. Potraviny a další zboží byly znovu na
lístky, ke všemu všude vládl strach z nacistického teroru. Květen roku 1945 přinesl konečně mír. Zdejší
zámek byl podle dekretu 12/1945 (tzv. Benešův dekret) zkonfiskován a předán do majetku Místního
národního výboru Staré Hrady. V této době byl již zámek ve skutečně špatném stavu. O jeho záchranu se
přitom již delší dobu snažila celá řada jednotlivců i institucí, jako např. libáňský odbor Klubu
československých turistů. Ještě před koncem války v roce 1943 sice došlo k pořízení plánů zámku, k první
opravě sgrafit a zahájeny byly i úklidové a další zabezpečovací práce, bohužel v nedostatečném rozsahu.
V poválečné době pokračovaly podněty k záchraně zámku (především z Libáně), nepochopením úřadů
a liknavostí stavebních podniků však k větším záchranným pracím nedošlo. V letech 1949 - 1951 se tak
propadla část klenby a zřítila se štítová zeď v předzámčí. S nejnutnějšími opravami museli pomoci i místní
občané. Na zhoršení stavu této památky se také značně podíleli její tehdejší uživatelé - Jednotné
zemědělské družstvo Libáň a Jednotné zemědělské družstvo Staré Hrady - kteří zde skladovali obilí apod.
V roce 1964 došlo ke sloučení obcí Staré Hrady a Sedliště. Od této doby se na zámku začalo pracovat
a jeho stav se konečně začal lepšit. Nejprve proběhly úpravy místnosti v předzámčí. Vznikly zde kanceláře
národního výboru, místnost pro knihovnu, restaurace, kulturní sál a hasičská zbrojnice. Dál se začalo
s opravami střech, komínů a výměnou oken. V roce 1967 byl skácen veliký jasan na prvním nádvoří, jehož
kořeny narušovaly základy okolní zástavby. Vyrobil se z něho nábytek do kulturního domu. V následujícím
roce se zrekonstruovala konírna a pronajala se jako skladiště libáňskému Plastimatu. Poté byla přeložena
střecha kaple a začaly práce na samotné zámecké budově. Obnovené místnosti si postupně od roku 1969
pronajímal Památník národního písemnictví z Prahy. V sedmdesátých letech práce na záchraně zámku
vrcholily. Probíhala úprava jednotlivých místností, chodeb, krbového sálu, prováděla se kanalizace,
zaváděl se vodovod a elektřina. Na prvním nádvoří na čas vzniklo jeviště a hlediště v přírodě, zámek se
omítal. Na opravách se významně podíleli brigádníci z řad studentů, dětí ze školy a důchodců, několikrát
ročně posílených stovkami trampů. V roce 1974 byla zrekonstruována sgrafita, dokončily se práce
v recepční síni, krbový sál dostal kazetový strop, v následujícím roce pak byla dokončena svatební síň
a dlažba vnitřního nádvoří a jeho doplnění zelení a fontánkou. Po dokončení oprav renesanční části
starohradského zámku začaly práce na znovuvybudování gotického křídla. Díky práci stovek nadšenců
mohly být i tyto práce zdárně zakončeny. V prvním patře vznikly rozsáhlé výstavní prostory a ve druhém
patře moderní účelové depozitáře a pracovny literárního archivu Památníku národního písemnictví.
V této době byla také vybudovaná opěrná zeď nad silnicí, první nádvoří dostalo parkovou úpravu a byly
sem přivezeny dvě rokokové plastiky z Dětenic. Na vnitřním nádvoří byla v roce 1979 instalována kašna.
V r. 1994 přešlo oddělením obce Staré Hrady od Libáně vlastnictví areálu hradu a zámku na obec Staré
Hrady. Postupem doby bylo jasné, že peníze z pronájmu PNP na opravy a údržbu objektu nestačí. To bylo
hlavním důvodem, proč se obec rozhodla v r. 2006 objekt prodat. Objekt zámku Staré Hrady v r. 2007 tak
získal nového majitele, a to manžele Sukovi, kteří objekt opravili a v r. 2008 jej nově otevřeli veřejnosti.
Staré Hrady jsou obcí s bohatou historií. Náhrobky Valdštejnů, Reisenburků a vladyků Vančurů z Řehnic
na Milkovicích, které jsou k vidění ve zdejším kostele, jsou výmluvnými svědky staletí, kterými obec
prošla. Obec je také rodištěm významných rodáků - např. Karla Poláka, člena Prozatímního divadla v Praze
a přítele J. K. Tyla, další významnou rodačkou je také Lidmila Šebková - Fedrová, organizátorka Ženského
výrobního spolku v Praze a úspěšná spisovatelka, píšící pod pseudonymem Anežka Hradská.

1.1.4. Správa obce
Obec Staré Hrady je obcí tzv. I. typu. V čele stojí neuvolněný starosta. Zastupitelstvo má 9 členů.
Místostarosta je rovněž neuvolněný. Zastupitelstvo je nejvyšší orgán samosprávy obce, rozhoduje o všech
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záležitostech patřících do samostatné působnosti obce. Ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li
tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon. Dalšími orgány jsou:
 Finanční výbor (tříčlenný)
 Kontrolní výbor (tříčlenný)
 Kulturní výbor (tříčlenný)
V obci nepůsobí aktuálně žádný další výbor, ani komise. Obecní úřad tvoří starosta (neuvolněný pro výkon
funkce), místostarosta (neuvolněný pro výkon funkce) a účetní (externí – 1x týdně). Dále obec
zaměstnává ještě podle potřeby 1 pracovníka (DPP) na úklid a údržbu obce a obecního majetku a v letní
sezóně 3-5 osob pro výběr parkovného u zámku (větš. studenti). V případě naléhavých sezónních prací
využívá obec pro účely údržby a úklidu obce i osoby z úřadu práce (veřejně prospěšné práce), nebo další
pracovníky na DPP.
Pro obecní úřad funguje externí pověřenec pro ochranu osobních údajů (GDPR). Je jím Bc. Hana
Masopustová, email: gdpr.starehrady@email.cz.
Sídlo obecního úřadu je v centrální části obce v č.p. 17. Obec leží na území MAS Otevřené Zahrady Jičínska
z.s., ale není jejím členem. Není ani členem DSO Mariánská zahrada (mikroregion) na jehož území rovněž
leží.
Obec je zřizovatelem JPO V s ev. č. 425, která je složena z členů Spolku dobrovolných hasičů obce.

1.1.5. Územní plán a urbanistická koncepce
Územní plán obce Staré Hrady (ÚPSÚ Libáň a Staré Hrady) byl pořízen v r. 1999. Jeho závazné části byly
vyhlášeny Obecně závaznou vyhláškou obce Staré Hrady o schválení územního plánu sídelního útvaru
(dále jen ÚPSÚ) Libáň a Staré Hrady dne 23. 2. 2000. Změna č. 1 ÚPSÚ Libáň a Staré Hrady a její závazné
části byly vyhlášeny Veřejnou vyhláškou Zastupitelstva obce Staré Hrady dne 2. 10. 2009, s účinností od
18. 10. 2009. Dále byla schválena Změna č. 2 ÚPSÚ Libáň a Staré Hrady, která byla vydána Zastupitelstvem
obce Staré Hrady dne 23. 5. 2012 jako opatření obecné povahy č. 18/2012, datum nabytí účinnosti je dne
8. 6. 2012. V současnosti je platná Změna č. 3, která byla vydána 19. 12. 2012 a nabyla účinnosti dne
4. 1. 2013.
Mapy ÚPSÚ Libáň a Staré Hrady jsou zveřejněny na webu:
https://up.kr-kralovehradecky.cz/upd/dokumentace/detail/110327

1.1.6. Investiční akce a čerpání dotací
Obec Staré Hrady musí s péčí řádného hospodáře spravovat svěřený majetek a řádně jej udržovat
a zároveň se starat o co nejlevnější provoz svých zařízení. Proto svoje objekty a zařízení ve svojí správě
udržuje, opravuje, modernizuje a zhodnocuje, na což musí vynakládat nemalé prostředky. Dále potřebuje
finanční prostředky na investiční rozvojové akce. Pro správu a údržbu majetku využívá jednak vlastní
prostředky obecního rozpočtu, tj. prostředky, které zbývají z rozpočtu obce, po odečtení všech nutných
výdajů obecního rozpočtu, kterými zabezpečuje plnění svých základních funkcí a dále prostředky cizí.
Těmi jsou např. účelové dotace, úvěry bank, půjčky od jiných subjektů apod.
Obec Staré Hrady je zkušeným investorem. Velkou většinu investičních akcí pořizuje ze svého rozpočtu,
viz tabulka níže. Za posledních 10 let investovala obec ze svých prostředků do rozvoje obce více než
15 mil. Kč.
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Tabulka 2 – Realizované projekty a akce obce Staré Hrady z rozpočtu obce (za posledních 10 let)

Celkové náklady
(v tis. Kč)

Název akce
Budova obecního úřadu se společenským sálem

7.463,22

Rok
2011

Veřejné osvětlení - část u koupaliště

140,65

Autobusová zastávka

95,68

Autobusová zastávka

95,68

Oplocení obecního úřadu

313,28

Obslužná komunikace - nová výstavba

909,8

Budova pro hasiče

240,03

Chodník III. etapa

1 071,84

Chodník IV. etapa

1 835,38

Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
Zpevněná plocha včetně opěrné zdi před
budovou OÚ
Veřejné osvětlení - realizace při přeložce kabelů
ČEZu - akce prováděné na etapy, kdy v roce 2020
se provádělo osvětlení tam, kde ČEZ prováděl
kabelizaci a v roce 2021 se pokračovalo
v místech, kde se prováděl chodník při silnici
II/501

1 355,57

2016

784,50

2017

Celkové náklady

2012

2013
2015

1 126,87

2020 - 2021

15 432,69

Zdroj: info z obce Staré Hrady a vlastní zpracování

Obec Staré Hrady, jak je výše uvedeno, je v rámci možností financování svých rozvojových aktivit
z vlastních zdrojů limitována. Z toho vyplývá nutnost hledat finanční prostředky na jejich realizaci, a to
především ve formě dotací či zvýhodněných úvěrů. Obec je zkušeným příjemcem dotací a realizátorem
dotačních projektů. S dotační podporou byly realizovány tyto projekty:
Tabulka 3 – Realizované projekty obce Staré Hrady s dotační podporou (za posledních 5 let)

Projekt
Revitalizace hřbitova (hřbitovní
zeď, úprava mezi hroby)
Pořízení kompostérů pro
obyvatele Starých Hradů
Chodník při silnici II/501

Celkové náklady

Celkové
náklady
v tis. Kč
1 004,17
413,24
3 475,44

4 892,85

Dotace
v tis. Kč

Termín
realizace

700,00

2016

318,06

2021

975,00

2021

Poskytovatel
Ministerstvo
zemědělství
Ministerstvo
životního prostředí
Královéhradecký
kraj

Dotační
program
Program obnovy
venkova
SFŽP
Program obnovy
venkova

1 993,06

Zdroj: info z obce Staré Hrady a vlastní zpracování

Jak je z tabulky výše patrné, tak obec získala v posledních 5 letech dotační podporu ve výši téměř 2 mil.
Kč. Ze svých prostředků pak spoluinvestovala další téměř 3 mil Kč.
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Tabulka 4 – Území obce – závěry analýzy

 bohatá historie obce (první zmínka o obci 1340)
 aktivní zastupitelstvo obce – 9 členné
 nová budova obecního úřadu s dostatečnými
prostorami pro výkon státní správy i obecní
samosprávy a spolkovou činnost
 zdravý patriotismus, zájem obyvatel bydlet v obci
 historie obce spjatá s místním zámkem (turistická
atraktivita)
 společenská sounáležitost a soudržnost občanů a
ochota pomáhat
 zkušenosti s čerpáním dotací
 schválený územní plán s rozvojovými plochami



obec není členem MAS ani DSO

1.2. Obyvatelstvo
1.2.1. Historie osídlení
Na území Čech a Moravy jsou známy berní rejstříky (tzv. berní ruly) a seznamy poddaných ze 14. až
17. století. Kolik měla v té době obec Staré Hrad obyvatel není možné z veřejných zdrojů dohledat, je
možné, že je to uvedeno v historických kronikách, ale protože panství bylo připojeno k sousední Libáni,
případně i ke Kopidlnu, není možné to dohledat. Pravidelná sčítání lidu byla stanovena reskriptem, který
13. října 1753 vydala Marie Terezie, na jehož základě byla první konskripce (soupis) provedena v roce
1754 (první svého druhu v Evropě). Nejdůležitějším mezníkem však byl až rok 1869, kdy
v Rakousko-Uhersku došlo jednak k prvnímu modernímu sčítání lidu, definujícímu podrobně znaky
zjišťované u obyvatelstva (státní příslušnost, rodinný stav, náboženské vyznání), a jednak bylo stanoveno,
že se sčítání bude od té doby opakovat pravidelně každých 10 let. Od tohoto roku jsou také data ze sčítání
veřejně publikována. Další sčítání byla provedena v letech 1880 (zjišťována i gramotnost a řeč), 1890,
1900 a 1910.
Vývoj počtu obyvatel ve Starých Hradech měl od r. 1869 do r. 1890 poměrně prudce stoupající tendenci.
Na přelomu století a pak až do 1. světové války, byl zaznamenán mírný pokles počtu obyvatel.
Tabulka 5 – Vývoj počtu obyvatel na území Starých Hradů od r. 1869 do r. 1910 (v letech sčítání obyvatel)

Rok
Staré Hrady

1869

1880

1890

1900

1910

382

422

459

432

392

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Překvapivě, první světová válka neznamenala pro Staré Hrady, na rozdíl od většiny obcí a měst na území
ČR pokles počtu obyvatel, ale naopak jeho mírný nárůst. Po první světové válce (sčítání v r. 1921) na území
obce žilo celkem 403 obyvatel. Významný vliv na počet obyvatel obce měla nejen hospodářská krize, ale
i druhá světová válka. Nepříznivý demografický vývoj a trend poklesu počtu obyvatel, se od 1. světové
války již nepodařilo zvrátit, a to až do r. 1991. V r. 1991 žilo na území obce již jen 153 obyvatel, což je jen
necelých 40% (37,96%) původního počtu obyvatel. Tj. od r. 1921 poklesl počet obyvatel o více než 62%
(62,04%). Od r. 1991 začal počet obyvatel opět mírně narůstat.
Tabulka 6 – Vývoj počtu obyvatel na území Starých Hradů od r. 1921 do r. 2011 (v letech sčítání obyvatel)

Rok
Staré Hrady

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

403

310

286

265

243

192

153

172

191

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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1.2.2. Demografická situace
Demografický vývoj obyvatelstva obce Staré Hrady se po r. 2011 začal opět zhoršovat a počet obyvatel
klesá až do současnosti. Jak je patrné z tabulky č. 5, v současné době (tj. k 31. 12. 2020) má obec jen
187 trvale hlášených obyvatel. Dle údajů ČSÚ byl v tabulce níže zaznamenán demografický vývoj za
posledních 10 let. Z ní je vidět, že od r. 2011 do r. 2020 dochází s drobným výkyvem (r. 2014) k trvalému
poklesu počtu obyvatel, a to zejména migrací.
Tabulka 7 – Vývoj počtu obyvatel obce Staré Hrady za posledních 10 let
Rok

Stav
1.1.

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

Stav
31.12.

2011

195

2

1

6

10

1

-4

-3

192

2012

192

3

1

5

6

2

-1

1

193

2013

193

3

1

4

3

2

1

3

196

2014

196

1

2

6

6

-1

0

-1

195

2015

195

3

4

4

8

-1

-4

-5

190

2016

190

1

2

3

4

-1

-1

-2

188

2017

188

1

1

5

6

0

-1

-1

187

2018

187

0

2

7

7

-2

0

-2

185

2019

185

0

1

1

3

-1

-2

-3

182

2020

182

1

0

5

1

1

4

5

187

15

15

46

54

0

-8

-8

Narození Zemřelí

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Výkyvy ve vývoji počtu obyvatel mezi lety 2011 – 2020 znázorňuje i následující graf, ze kterého je drobný
nárůst obyvatelstva v r. 2014 a od té doby stálý pokles až do r. 2020. Tyto výkyvy v počtu obyvatel
v posledních 10 letech, vč. současného nárůstu jsou dobře vidět.
Graf 1 – Vývoj počtu obyvatel obce Staré Hrady v letech 2011 – 2020

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

1.2.3. Přirozená měna obyvatel a migrace
Přestože dochází v posledních letech k celkovému úbytku obyvatelstva obce, jedná se o trend
celorepublikový. Dochází k tomu jak přirozenou měnou, tak vlivem stěhování, ale zejména tak, že se
nepříznivé jevy v letech potkávají. Migrace je významnější.
Přirozený úbytek i přírůstek počtu obyvatel je stejný, ale počet narozených i zemřelých obyvatel má velké
výkyvy. Průměrně se v letech 2011 – 2020 ve Starých Hradech narodilo 15 dětí a zemřelo rovněž
15 občanů. Ročně se narodilo v průměru jen 0,83 dětí. Počet zemřelých je shodný. Průměrně umřelo
rovněž 0,83 lidí za rok. Nejvyšší počet jich byl v r. 2018, nejnižší v r. 2020, kdy nezemřel nikdo. Naopak
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nejvyšší počet narozených dětí byl v r. 2012, 2013 a 2015 (po 3 dětech). V letech 2018 a 2019 se však
v obci nenarodilo žádné dítě.
Graf 2 – Počet živě narozených a zemřelých na území obce Staré Hrady v letech 2011 - 2020

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Migrace má obdobný trend jako přirozená měna, i když je daleko vyšší než přirozená měna, jak je výše
uvedeno. Od r. 2011 došlo celkem k přistěhování 46 obyvatel, ale z obce se vystěhovalo 54 obyvatel.
Nejvíce lidí (10 a 8) se z obce vystěhovalo v roce 2011 a 2015. Migrace z obce je daleko vyšší než migrace
směrem do obce. Celkové migrační saldo za posledních 10 let je záporné.
Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovaných názorně vyjadřuje následující graf:

18

Graf 3 – Počet přistěhovalých a vystěhovalých v obci Staré Hrady v letech 2011 – 2020

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Celkový úbytek obyvatel obce je tak ovlivněn migrací než přirozenou měnou obyvatelstva. Počet obyvatel
poklesl za posledních 10 let celkem o 8 obyvatel.

1.2.4. Věková struktura obyvatel a obyvatelstvo podle pohlaví
Celkový počet obyvatel v obci je 187 dle informací z ČSÚ k 31. 12. 2020 (aktuálnější data nejsou
k dispozici).
Z níže uvedené tabulky je možné vidět zhoršující se demografický vývoj obyvatel obce, a to jednak úbytek
počtu obyvatel v posledních 5 letech a rovněž i nárůst průměrného věku obyvatel obce.
Tabulka 8 – Průměrný věk obyvatel obce Staré Hrady a vývoj počtu obyvatel podle pohlaví a věkových skupin (vztaženo k 31.12.)

2016

2017

2018

2019

2020

Počet obyvatel celkem

188

187

185

182

187

muži

93

94

92

90

93

ženy

95

93

93

92

94

0-14
15-64

35
120

30
119

27
121

25
120

26
123

65 a více

33

38

38

37

38

40,7

41,5

42,5

43,3

43,5

v tom podle
pohlaví
v tom ve věku
(let)

Průměrný věk
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Tabulka 9 – Podíl věkových skupin obyvatelstva na území obce Staré Hrady k celkovému počtu obyvatel za posledních 5 let

Věková skupina
0-14
15-64
65+

2016

2017

2018

2019

2020

18,62%
63,83%
17,55%

16,04%
63,64%
20,32%

14,59%
65,41%
20,54%

13,74%
65,93%
20,33%

13,90%
65,78%
20,32%

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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Podíl nejmladší věkové skupiny obyvatel (0 – 14 let) na celkovém počtu obyvatel za posledních 5 let,
kromě posledního roku (2020) trvale klesá. Jen v posledním roce mírně stoupl. Na území obce bylo ke
konci roku 2020 jen necelých 14% (13,9%) dětí do 14 let (vztaženo k celkovému počtu obyvatel).
K 31. 12. 2018 (aktuálnější data nejsou k dispozici) byly na území obce Staré Hrady jen 4 děti ve věku
0 – 4 roky, 9 dětí ve věku 5 – 9 let, 13 dětí ve věku 10 – 14 let a 11 dospívajících ve věku 15 – 19 let.
Z pohledu složení obyvatelstva podle pohlaví je na území obce Staré Hrady nižší počet mužů než žen.
K 31. 12. 2020 bylo na území obce celkem 93 mužů a 94 žen.
Podíl produktivního obyvatelstva (15 – 64 let) ve sledovaných letech od r. 2016 kolísá, mezi lety 2018
a 2019 mírně stoupal, a to především na úkor poklesu počtu dětí do 14 let (dospívání) a nárůstu
obyvatelstva staršího 65+.
Negativní vývoj věkové struktury obyvatelstva na území obce Staré Hrady však dokresluje situace ve
věkové skupině nejstarších obyvatel obce (nad 65 let věku). Od roku 2016 do r. 2018 přibývá na území
obce seniorů. Zatímco v r. 2016 jich bylo 17,55 %, tak v r. 2018 jich už bylo 20,54%. V posledních 3 letech
nastal vývoj opačný, ale to jen na úkor poklesu počtu dětí do 14 let. Počet seniorů i přes příznivější vývoj
v posledních 5 letech narostl, a to téměř o 3 % (2,77%), tj. na současných 20,32 %. Z toho je zřejmé, že na
území obce dochází ke stárnutí obyvatelstva. S tím souvisí také neustálé mírné zvyšování průměrného
věku obyvatel obce. Zatímco v roce 2016 byl průměrný věk obyvatel obce 40,7 let, tak v souladu
s celkovým poklesem počtu obyvatel a zejména v souvislosti s dospíváním dětí a nárůstem počtu
nejstarších obyvatel obce vzrůstá i průměrný věk a v současnosti činí 43,5 let.
Změny ve věkové struktuře obyvatel obce mezi lety 2016 – 2020 vyjadřuje následující graf:
Graf 4 – Vývoj podílu základních věkových skupin na území obce Staré Hrady (2016 – 2020)

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Přes zvyšující se průměrný věk obyvatel obce však s poklesem počtu seniorů v posledních 3 letech dochází
k příznivějšímu vývoji Indexu stáří. Ten vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku nad 65 let na 100
obyvatel do 14 let.
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Tabulka 10 – Vývoj indexu stáří na území obce Staré Hrady

2019
Index stáří (v %)

celkem

Index stáří (v %)

pohlaví

2020
146,2
118,8
190

148,0

muži
ženy

128,6
173

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Zatímco k 31. 12. 2019 byl tento index 148 tak k 31. 2. 2020 byl 146,2. Podle indexu stáří v porovnání
mužů a žen v obci je tento index daleko vyšší u žen, tj. žen seniorek je v obci daleko vyšší počet než mužů
seniorů a má výrazně stoupající tendenci. Zatímco počet seniorů mužů klesá, tak počet seniore, výrazně
stoupá. Znamená to, že se v posledních letech narodilo v obci více mužů než žen, ale mužů se v celkové
populaci vyskytuje méně. Nižší počet mužů v populaci je podmíněn i tím, že se muži dožívají nižšího věku
než ženy. To platí napříč Českou republikou včetně obce Staré Hrady.
I přes příznivější vývoj ukazatele indexu stáří v posledních 2 letech je zřetelně vidět, že populace na území
obce stárne. Tento nepříznivý demografický vývoj jde ruku v ruce s celkovým poklesem počtu obyvatel,
s poklesem počtu narozených dětí, nárůstem počtu seniorů, ale i se stoupající migrací. Problematiku
stárnutí populace na území obce lze považovat za významnou hlavně z hlediska služeb, které je třeba
občanům nabízet.

1.2.5. Vzdělanostní struktura obyvatel
Vzdělanostní strukturu obyvatel obce Staré Hrady podle SLDB z roku 2011 (novější statistické údaje
nejsou dostupné) lze vidět z následující tabulky:
Tabulka 11 – Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání

Podíl
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

96,1%

bez vzdělání
základní včetně neukončeného
z toho podle
stupně vzdělání

střední vč. vyučení (bez
maturity)

0,7%
12,4%
43,1%
26,1%
2,6%
1,3%

úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

9,8%

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

K celkovému počtu obyvatel ve věku 15 a více let mají nejvyšší podíl obyvatelé se středním vzděláním bez
maturity (tj. vyučení). Jejich podíl je 43,1%. Následují obyvatelé se středoškolským vzděláním
(s maturitou) vč. nástavbového vzdělání, jejichž podíl je 28,7% a po nich obyvatelé se základním
vzděláním, kterých je 12,4%. Obyvatelstvo s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním však tvoří
něco málo přes 11% (11,1%). 3,9% obyvatel svoje vzdělání při SLDB neuvedlo.
Vzdělanostní strukturu obyvatel území obce Staré Hrady podle SLDB (2011 – aktuálnější data nejsou
k dispozici) ukazuje názorně následující graf.
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Graf 5 – Podíl obyvatelstva dle nejvyššího ukončeného vzdělání na území obce Staré Hrady dle SLDB (2011)

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Tabulka 12 – Obyvatelstvo – závěry analýzy

 dlouhá historie osídlení
 rostoucí počet obyvatel v produktivním věku







nepříznivý demografický vývoj – klesající počet
obyvatelstva
klesající počet dětí do 14 let
nepříznivý vývoj věkové struktury obyvatelstva
stárnutí populace, zejména žen
poměrně nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného
obyvatelstva

1.2.6. Sociální situace – národnostní složení obyvatel a obyvatelstvo dle víry
Národnostní složení obyvatelstva obce Staré Hrady dle SLDB 2011 (aktuálnější data nejsou k dispozici), je
následující:
Tabulka 13 – Národnostní složení obyvatel obce Staré Hrady (2011)

Celkem
Obyvatelstvo celkem

z toho národnost

česká
moravská
slezská
slovenská
německá
polská
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno

191
110
2
1
75

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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Z tabulky vyplývá, že výrazně převažuje národnost česká. 75 obyvatel národnost neuvedlo. Další
národnosti mají svým počtem na území obce jen velice malé zastoupení a jsou to jen národnost slovenská,
a ukrajinská.
Při porovnání náboženské víry (dle SLDB 2011 – aktuálnější data nejsou k dispozici) téměř ½ obyvatel
žádnou víru neuvedla a cca 1/3 obyvatel uvedla, že je bez náboženského vyznání. Věřících je ve Starých
Hradech 18,85 % obyvatel, a z toho je jen 9,42% věřících, kteří se hlásí k nějaké víře, a to k církvi
římskokatolické.
Tabulka 14 – Obyvatelstvo obce Staré Hrady podle náboženské víry (dle SLDB 2011)

Celkem
Obyvatelstvo celkem

191

Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti

18

Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti

18

Církev římskokatolická

z toho

17

Církev československá husitská

-

Českobratrská církev evangelická

-

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

-

Pravoslavná církev v českých zemích

-

Bez náboženské víry

66

Neuvedeno

89

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

1.2.7. Sociální situace – rodina, domácnost a sociálně znevýhodněné skupiny
obyvatel
Na území obce Staré Hrady bylo k datu posledního SLDB (tj. 26. 3. 2011 – aktuálnější data nejsou
k dispozici) celkem 75 hospodařících domácností. Z toho bylo 51 domácností tvořených 1 rodinou.
Průměrný počet členů hospodařící domácnosti byl 2,5 člena. Manželské páry tvořily 40 těchto
domácností.
Tabulka 15 – Hospodařící domácnosti na území obce Staré Hrady dle SLDB 2011
Hospodařící domácnosti celkem
75
tvořené jednou rodinou
úplné
v tom
v tom

neúplné

51
bez závislých dětí

23

se závislými dětmi

17

bez závislých dětí

2

se závislými dětmi

9

tvořené 2 a více rodinami
domácnosti jednotlivců
vícečlenné nerodinné domácnosti

3
20
1

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Výskyt sociálně slabých či sociálně znevýhodněných obyvatel případně obyvatel ohrožených příjmovou
chudobou je velmi obtížně měřitelný. Podle posledního SLDB však na území obce Staré Hrady hospodařilo
11 neúplných rodin, z toho 9 rodin se závislými dětmi. Dále zde hospodařilo 20 domácností tvořených
jednotlivci. Tyto podmínky mohou přispět k sociálnímu znevýhodnění některých obyvatel obce.
Co se týká rozvodovosti, kde jsou k dispozici aktuální data k 31. 12. 2020. Území obce je na tom v
celokrajském i celorepublikovém srovnání hůře.
Za posledních 5 let tu došlo celkem k 3 rozvodům. S ohledem na počet obyvatel obce se jedná průměrně
o 3,2 rozvody ročně (vztaženo na 1000 obyvatel). Zatímco celokrajská hodnota je celkem 2,3 rozvodu na
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1000 obyvatel za 5 let a celostátní průměr je rovněž 2,3 rozvodu na 1000 obyvatel za 5 let. V letech 2018
a 2020 nedošlo naštěstí k žádnému rozvodu.
Tabulka 16 – Rozvodovost na území obce Staré Hrady – aktuální celostátní a celokrajské srovnání
2016
2017
2018
2019
2020
počet obyvatel v tis.
10 578,8
10 610,1
10 649,8
10 693,9
10 701,8
Česká republika
24 996
25 755
24 313
24 141
21 734
průměrná rozvodovost
2,4
2,4
2,3
2,3
2,0
počet obyvatel v tis.
550,8
551,1
551,0
551,6
550,8
Královéhradecký kraj
1 300
1 343
1 273
1 286
1 124
Královéhradecký kraj
2,4
2,4
2,3
2,3
2,0
počet obyvatel v tis.
0,188
0,187
0,185
0,182
0,187
Staré Hrady
1
1
0
1
0
průměrná rozvodovost
5,3
5,3
0,0
5,5
0,0
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Dále lze zjistit lze např. to, která fyzická či právnická osoba na území obce je v platební neschopnosti
neboli v insolvenci. K 10. 1. 2022 byly na území obce v insolvenčním rejstříku1 evidovány celkem
3 subjekty. Z toho 1 subjektu bylo povoleno oddlužení.
Z pohledu dluhové problematiky, jsou v tabulce níže uvedeny podíly osob v exekuci v územním srovnání,
a to území obce Staré Hrady, ORP Jičín a celého Královéhradeckého kraje za rok 2017 a 2019, vč. podílu
těchto osob. Procentuální vyjádření osob v exekuci je podílem počtu obyvatel v exekuci k počtu všech
obyvatel starších 15 let na vybraném území. Data byla získána z aplikace Mapa exekucí
(http://mapaexekuci.cz), jejímž provozovatelem je organizace Otevřená společnost, o.p.s. Informace za
jednotlivé obce je možné získat pouze za roky 2017 a 2019, v r. 2018 jsou tato data dostupná pouze za
vyšší územní celky (kraj a okres). Za rok 2020 nejsou zatím data k dispozici. Jak je z tabulky zřejmé, tak
podíl osob v exekuci se na území obce Staré Hrady se pohybuje mezi 1,27% a 2,55%. Za rok 2019 se tento
podíl za území obce zvýšil na dvojnásobek. Tento strmý nárůst počtu osob v exekuci může vést k sociálním
problémům a někteří občané tak mohou být ohroženi sociálním vyloučením z důvodu narůstající
chudoby. Přesto je tento podíl osob v exekuci na území obce oproti území ORP Jičín a oproti celému
Královéhradeckému kraji je výrazně nižší.
Tabulka 17 – Územní srovnání podílu osob v exekuci (2017 a 2019)

2017
Území

2019

Počet osob
v exekuci

Podíl osob
v exekuci

Počet osob
v exekuci

Podíl osob
v exekuci

2

1,27%

4

2,55%

ORP Jičín

3 150

7,79%

3 010

7,37%

Královéhradecký kraj

38 166

8,19%

34 577

7,43%

Staré Hrady

Zdroj: Internetové stránky http://mapaexekuci.cz a vlastní zpracování

Území obce Staré Hrady není uvedeno na aktuální mapě sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením
ohrožených romských lokalit v ČR. Mapa, která je vedena na stránkách Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, je jedním z významných výstupů projektu MPSV „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit
a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“. Obec nepatří ani k sociálně slabým regionům
v Královéhradeckém kraji.

1

Blíže viz Internetové stránky Insolvenčního rejstříku http://insolvencni-rejstrik.cz/
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Tabulka 18 – Obyvatelstvo – sociální situace – závěry analýzy








na území obce nejsou národnostní
menšiny
stabilizovaná sociální situace
na území obce nejsou sociálně
vyloučené lokality

vyšší rozvodovost než celokrajská
podíl osob v exekuci vzrůstá

1.3. Hospodářství
1.3.1. Ekonomická aktivita obyvatel obce
K datu 31. 12. 2020 bylo (jak je již výše uvedeno) v obci Staré Hrady celkem 123 ekonomicky aktivních
obyvatel (věk 15 – 64 let), což ve srovnání s celkovým počtem obyvatel (187) činí 65,78%. Ve srovnání
s celorepublikovým průměrem se jedná o hodnotu vyšší o 2% než je podíl na úrovni ČR a více než 3%
(3,41%) vyšší než činí průměr za Královéhradecký kraj. Podíl ekonomicky aktivních žen (65) je v obci
o 5,69% vyšší než podíl ekonomicky aktivních mužů (58), tj. 52,85 % oproti 47,15 %.
Tabulka 19 – Ekonomická aktivita obyvatel obce v porovnání s celorepublikovým a krajským průměrem

Obec Staré Hrady
ČR
Královéhradecký kraj

Počet obyvatel
celkem

Počet
ekonomicky
aktivních
obyvatel
(věk 15-64)

Podíl k
celkovému
počtu obyvatel

187

123

65,78%

10 701 777

6 823 714

63,76%

550 803

343 510

62,37%

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

1.3.2. Ekonomické subjekty v obci
Ekonomická situace a charakter hospodářství obce Staré Hrady se odvíjejí jak od její polohy a přírodních
podmínek, tak od historického vývoje a prosperity celého okresu Jičín, v jehož správním obvodu obec leží,
tak i od prosperity Královéhradeckého kraje, kam rovněž náleží. Území obce Staré Hrady a její okolí má
nížinný charakter, patří klimaticky na rozhraní mírně teplé a teplé oblasti severního mírného pásma. Leží
v tzv. Kopidlenské kotlině, tj. již zasahuje do úrodného Polabí. Na území obce se vyskytují úrodné půdy
a krajina je poměrně dostatečně zásobena vodou, tj. má velmi příznivé podmínky pro zemědělství. Obcí
prochází frekventovaná páteřní silnice II. třídy směřující z Libáně do Hořic.
Dle ČSÚ působilo v obci k 31. 12. 2020 celkem 31 ekonomicky aktivních subjektů.
Tabulka 20 – Přehled struktury ekonomických subjektů na území obce Staré Hrady

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
Ekonomické subjekty celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod;
opravy
a údržba
motorových vozidel
H Doprava
a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství

31
5
4
1
5
0
5
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Sektor

Počet
subjektů
se zjištěnou
aktivitou

primér

5

sekundér

5

terciér

21

J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
aN technické
činnosti
Administrativní
a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana;
sociální zabezpečení
Ppovinné
Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti

0
0
0
7
1
1
0
0
1
1

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

V roce 2020 se téměř 70% (67,74%) podnikatelských subjektů na území obce zabývalo podnikáním v tzv.
terciéru, tj. v oblasti služeb. To je o více než 4% (4,29%) vyšší podíl oproti SO ORP Jičín (63,45%), o téměř
6% (5,80%) více než v Královéhradeckém kraji (61,94%), ale jen o 0,65% méně než v ČR (68,39%).
V sekundéru tj. průmyslu a stavebnictví podnikalo na území obce Staré Hrady 16,13% ekonomických
subjektů, což je o 11% (11,11%) méně oproti území SO ORP Jičín (27,24%), o 14% (14,03%) méně než je
průměr Královéhradeckého kraje (30,16%) a o téměř 10% (9,93%) méně oproti celé ČR (26,06%). V tzv.
priméru (zemědělství, lesnictví, rybolov a těžba) působilo na území obce shodné procento, tj. 16,3%
ekonomických subjektů, což je však o téměř 7% (6,98%) větší podíl než v rámci SO ORP Jičín (9,15%),
o 8,23% vyšší podíl než v rámci Královéhradeckého kraje (7,90%) a téměř trojnásobný podíl proti celé ČR
(5,55%).
Pro lepší přehlednost jsou výše uvedené údaje představeny formou grafu:
Graf 6 – Podíl ekonomických subjektů na území obce Staré Hrady v priméru, sekundéru a terciéru v % (2020)

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Z tabulky výše je patrná struktura podnikatelských subjektů. V následujícím grafu je možné přehledně
vidět tuto strukturu podle převažující ekonomické činnosti. Jak je z grafu patrné, největší počet
ekonomických aktivních subjektů (21) na území obce Staré Hrady podniká ve službách. Z toho nejvíce (7)
jich poskytuje služby v odvětví „profesní, vědecké a technické činnosti“, shodně po 5 subjektech
poskytuje služby v odvětvích „velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel“
a „ubytování, stravování a pohostinství“. Toto podnikání je největším procentním přínosem v tzv.
terciéru, tj. podnikání ve službách. Po nich následuje podnikání v zemědělství – 5 subjektů
a v průmyslových odvětvích – 4 subjekty. Ve stavebnictví podniká 1 subjekt. Příkladný výčet
ekonomických subjektů v obci, zabývajících se podnikáním je uveden níže v tabulce.
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Graf 7 – Struktura ekonomicky aktivních subjektů podle jejich převažující činnosti (k 31.12.2020)

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Dle právní formy je rozdělena struktura organizací na území obce do 6 různých právních forem.
Tabulka 21 – Přehled právních forem ekonomických subjektů na území obce Staré Hrady (k 31.12.2020)

Ekonomické subjekty celkem

31

Fyzické osoby

29

Živnostníci

21

Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé

4
3

Ostatní fyzické podnikající osoby

1

Právnické osoby

2

Obchodní společnosti

1

Akciové společnosti

0

Družstva

0

Ostatní právnické osoby

1

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Drtivý podíl tvoří fyzické osoby (29 subjektů), z celkového počtu ekonomických subjektů se jedná
o 93,55%. Právnické osoby jsou na území obce Staré Hrady zastoupeny menšinově a tvoří jen necelých
6,5% (6,45%) z celkového počtu ekonomicky aktivních subjektů. Jedná se jen o 2 právnické subjekty.
Přehledně je výše uvedené zobrazeno v grafu:
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Graf 8 – Struktura ekonomicky aktivních subjektů podle právních forem (k 31.12.2020)

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Z fyzických osob pak mají nejvyšší zastoupení živnostníci, a to 21 subjektů (což je 72,41% z celkového
počtu podnikajících fyzických osob), dále jsou na území obce 4 podnikatelé, kteří podnikají podle jiného
než živnostenského zákona, 3 zemědělští podnikatelé a další 1 fyzicky podnikající osoba ostatní. Pokud
bychom vztáhli počet fyzicky podnikajících osob na celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel (tj. 123
– viz předchozí kap. 1.2.4. výše), jedná se téměř o čtvrtinu obyvatel (23,57%). Je možné konstatovat, že
každý pátý obyvatel Starých Hradů aktivně podniká. Je však možné, že oficiální počet fyzicky podnikajících
osob („živnostníků“) může být ve skutečnosti menší. Výčet ekonomicky aktivních subjektů může
obsahovat i živnostníky, kteří svou činnost přerušili nebo může obsahovat i živnostníky, kteří již
nepodnikají, ale svoji činnost oficiálně neukončili.
Právnické osoby jsou na území obce celkem jen dvě. Z toho je 1 obchodní společnost (SH-TAX s.r.o.
– podnikající ve službách - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence ), což je
50% z celkového počtu právnických osob a dále je tu 1 ostatní právnická osoba, tj. Obec Staré Hrady.
Přehledně je toto opět zobrazeno v grafu níže.
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Graf 9 – Struktura ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů podle právní formy – podrobně (k 31.12.2020)

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

V obci jsou 3 zapsané spolky, a to pobočný spolek SH ČMS, tj. Sbor dobrovolných hasičů Staré Hrady,
dále Milkovický přírodně společenský kroužek, z.s. (podnikající v zemědělství) a nově zapsaný Spolek
pro dokumentaci a záchranu stavebně historického dědictví, z.s.

1.3.3. Zemědělství a zemědělská výroba
Území obce Staré Hrady je úrodnou zemědělskou krajinou – viz oddíl 1.7.5 Půda níže v dokumentu
(kapitola 1.7 Životní prostředí). Proto je zemědělská produkce orientována zejména na rostlinnou výrobu.
Z celkové výměry správního území obce 385,35 ha je k zemědělským účelům využíváno přes 70%
(70,43%).
Zemědělsky obhospodařované pozemky mají výměru celkem 271,40 ha. Do této kategorie je zahrnuta
orná půda, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Orná půda zaujímá z této výměry největší plochu,
a to 177,93 ha (tj. 65,56 % zemědělsky využívané půdy). Druhý nejvyšší podíl zemědělské plochy zaujímají
trvalé travní porosty, a to 45,76 ha (tj. 16,86% zemědělské půdy). Zbytek tvoří ovocné sady 25,55 ha
(tj. 9,42%) a zahrady 22,16 ha (tj. 8,17%). Chmelnice a vinice na území obce Staré Hrady zastoupeny
nejsou. Grafické znázornění využití půdy na území obce je vidět v grafu níže.
Tabulka 22 – Zemědělská půda na území obce Staré Hrady (k 31.12.2020)

Celková
výměra
území
(ha)

385,35

Podíl
zemědělské
Zemědělská
půdy
půda
z celkové
výměry
(%)
271,40

70,43

Orná
půda
(ha)

177,93

Podíl orné
půdy
Trvalé
z celkové
travní
výměry
porosty
zemědělské
(ha)
půdy
(%)
65,56

45,76

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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Podíl
trvalých
travních
porostů
ze
zeměděl.
půdy
(%)
16,86

Zahrady
(ha)

Podíl
zahrad
ze
zeměděl.
půdy
(%)

Ovocné
sady
(ha)

Podíl
ovocných
sadů
ze
zeměděl.
půdy
(%)

22,16

8,17

25,55

9,42

Graf 10 – Bilance zemědělské půdy na území obce Staré Hrady v % (k 31. 12. 2020)

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Na polích v okolí obce Staré Hrady se pěstují především obiloviny, a to zejména pšenice a ječmen, dále
krmné plodiny jako kukuřice a vojtěška a dále pak cukrovka a v dnešní době rovněž řepka olejná. V sadech
se tu pěstuje ovoce, a to především jablka. Sady jsou soukromé a jsou to spíše zahrady. Nejedná se o tržní
produkci.
Na zemědělské půdě na území obce Staré Hrady převážně hospodaří zemědělské subjekty, které nemají
sídlo na území obce. Jsou to zemědělské podniky ZEMA MARKVARTICE, a.s., se sídlem v Markvarticích,
dále zemědělská společnost AGRO BYSTŘICE, a.s., se sídlem v Bystřici u Jičína a První zemědělská
Záhornice, a.s., se sídlem v Záhornici (okr. Nymburk). Menší plochy obhospodařují soukromé zemědělské
subjekty v obci.

1.3.4. Zaměstnanost a nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je v obci nižší než míra nezaměstnanosti v kraji i v celé České republice.
V následující tabulce je vývoj nezaměstnanosti v obci od r. 2015 (vždy k 31. 12. příslušného roku). Vyšší
nezaměstnanosti dosahovali muži. Jak je z níže uvedené tabulky patrné, oproti roku 2015 se míra
nezaměstnanosti snížila o 34% a dosahuje téměř nulových hodnot. Nejvyšší nezaměstnanost v obci byla
v r. 2017. Naopak v r. 2018 byla v obci nezaměstnanost nulová. V současnosti je v celé obci jen
1 nezaměstnaný.
Tabulka 23 – Vývoj nezaměstnanosti v obci Staré Hrady za posledních 7 let

Obec
Staré
Hrady

Uchazeči o zaměstnání
v evidenci
úřadu práce - dosažitelní

Podíl nezaměstnaných
osob (v %)

Pracovní místa
v evidenci
úřadu práce

2015

celkem
3

dosažitelní
3

celkem
2,38

muži
3,17

ženy
1,59

2016

4

3

2,54

3,33

1,72

0

2017

4

4

3,33

1,69

4,92

0

2018

0

0

0

0

0

0

2019

2

2

1,65

1,67

1,64

0

2020

1

0

0

0

0

0

2021

1

1

0,81

0,81

0

0

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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0

Zajímavým ukazatelem v tabulce jsou pracovní místa v evidenci úřadu práce. V obci taková místa nejsou
a nebyla k dispozici žádná, za posledních 7 let.
Dle SCLB z roku 2011 (aktuálnější data nejsou k dispozici) vyjíždělo tehdy do zaměstnání 37 osob. Nejvíce
obyvatel, 65 % vyjíždí do zaměstnání v rámci okresu a to především do Jičína, nebo okolních obcí
(sousední Libáň). Zbytek těchto dojíždějících obyvatel vyjíždí do jiného kraje, větš. se jedná o Mladou
Boleslav (kraj Středočeský), jak je patrné z tabulky níže.
Tabulka 24 – Vyjížďka do zaměstnání dle SLBD 2011

Vyjíždějící do zaměstnání celkem

37

v rámci obce

-

do jiné obce okresu
v tom

24

do jiného okresu kraje

-

do jiného kraje

13

do zahraničí

-

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Protože aktuálnější data nejsou k dispozici, jsou uvedena data, která byly aktuální v roce 2011, od té doby
se situace určitě změnila.
Sociální situace ve Starých Hradech je z pohledu nezaměstnanosti stabilizovaná. Základní problematické
sociální situace jsou řešeny v rámci obecního úřadu, případně sociálního odboru ORP Jičín.

1.3.5. Finanční zdraví obce – veřejná ekonomika
Obec Staré Hrady hospodaří s veřejnými prostředky a se svým majetkem s péčí řádného hospodáře a
snaží se dobře spravovat svěřený majetek a co nejvíce jej dále rozvíjet, a to jak z vlastních tak i z dotačních
zdrojů.
Významnou část příjmů obce určuje podoba rozpočtového určení daní (RUD). Daňové příjmy obce jsou
dány pravidly rozpočtového určení daní dle zákonů v ČR. Prostředky, které obci takto plynou, nejsou
účelově vymezeny a obec je může vynakládat dle svých priorit. Daňové příjmy obce se odvíjejí od rozlohy
území, počtu obyvatel atd. a v jednotlivých letech se proto mírně liší. K sestavení ekonomické analýzy
obce je rovněž nezbytné zaměřit se na finanční zdraví obce. Na základě veřejně přístupných statistických
údajů byla sestavena tabulka znázorňující výši příjmů a výdajů obce Staré Hrady (měřicí jednotka = tis. Kč)
na základě nichž byla přepočtena také výše dluhu na jednoho jejího obyvatele. Detailněji je uvedeno níže
v tabulce.
Tabulka 25 – Příjmy a výdaje obce Staré Hrady v letech 2016 – 2020
v tom

Daňový
Saldo
výnos
Dluh na 1
kapitálové příjmů
na 1
obyvatele
a
výdajů
výdaje
obyvatele

v tom

Rok

Počet
obyvatel

Příjmy

daňové
příjmy

2016

188

4 075

2 564

534

1

976

3 572

3 156

416

503

13,64

3

2017

187

3 689

2 445

833

16

395

2 941

2 157

785

748

13,07

4

2018

185

3 212

2 699

306

0

207

2 378

2 359

19

834

14,59

5

2019

182

3 396

2 848

341

0

206

2 488

2 488

0

909

15,65

5

2020

187

3 354

2 657

258

0

440

3 352

2 510

842

2

14,21

0

nedaňové kapitálové přijaté Výdaje
příjmy
příjmy
transféry

běžné
výdaje

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Z výše uvedených údajů je patrné, že obec hospodaří s přebytkovým rozpočtem. Za posledních 5 let
vykazuje nulovou zadluženost, tj. je vykázán přebytek na každého obyvatele v obci (kladné dluhové
číslo). Poklesem počtu obyvatel v minulých letech je patrné, že klesají i daňové příjmy obce. Obec

hospodaří s vlastními prostředky a má finanční rezervy určené na spolufinancování investičních akcí.
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Pokud je možné získat dotaci na spolufinancování akce, obec této možnosti využívá a čerpá dotace z
krajských, národních ale i evropských dotačních prostředků.

1.3.6. Brownfields a rozvojové plochy
Na území obce Staré Hrady se nenachází žádný opuštěný, zanedbaný, chátrající či kontaminovaný objekt,
tzv. brownfields, který by byl zanesen v národní databázi brownfields pro Královéhradecký kraj, kde jsou
takové objekty evidovány. Několik nevyužívaných chátrajících objektů sice v obci je, jedná se zejména o
starší rodinné domy, nebo hospodářská stavení (stodoly apod.) u nich, ale ty nejsou do databáze
brownfields zaneseny. Jsou v rukou soukromých vlastníků.
Obec Staré Hrady má k dispozici rozvojové zastavitelné plochy. Tyto rozvojové plochy jsou zaneseny
v územním plánu obce. Jedná se o jednak o plochy pro bydlení (plochy smíšené obytné zástavby
venkovského typu s vyšším podílem venkovských funkcí – ÚPD změna č. I.) a dále má na svém území
k dispozici i rozvojovou plochu pro občanskou vybavenost (ÚPD – změna č. II.), ale i rozvojové zastavitelné
technické infrastruktury a plochy pro zeleň (krajinné plochy s dominantní přírodní funkcí – ÚPD změna
I.).
Tabulka 26 – Hospodářství – závěry analýzy















vysoký podíl ekonomicky aktivních obyvatel
vysoký podíl živnostníků na počet obyvatel
obdělávané zemědělské pozemky na území
obce
vysoká intenzifikace krajiny
zemědělství orientované na pěstování plodin
téměř nulová nezaměstnanost
stabilizovaná sociální situace
nulová zadluženost obce
přebytkový rozpočet obce
absence brownfields
obec má k dispozici rozvojové plochy pro
bydlení a občanskou vybavenost





většina ekonomicky aktivních subjektů podniká
v terciální sféře (služby) – vyšší závislost na
ekonomické prosperitě ostatních obyvatel
v obci nejsou k dispozici žádná volná pracovní
místa
klesání daňových příjmů
obec nemá k dispozici rozvojové plochy, např.
pro výrobu, sport

1.4. Bydlení, bytový fond, bytová výstavba
Vývoj bydlení byl v obci poznamenán 1. světovou válkou (za 10 let vznikl v obci jen 1 dům). V tabulce níže
můžeme vidět vývoj počtu domů od r. 1869 až do r. 2011 (poslední SLDB – aktuálnější data nejsou
k dispozici.
Jak je níže v tabulce uvedeno, bylo v roce 2011 sečteno v obci Staré Hrady celkem 97 domů. Vzhledem ke
svému venkovskému charakteru v obci převládají rodinné domy nad bytovými domy. Rodinných domů
bylo 93, bytový dům je v obci 1 a 3 domy jsou ostatní.
Tabulka 27 – Vývoj počtu domů v obci Staré Hrady od r. 1869 do r. 2011 (poslední SLDB)

Sčítání
v roce
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1950

Počet
domů
51
54
54
59
60
61
69
80
32

1961
1970
1980
1991
2001
2011

77
71
63
80
84
97

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

V těchto domech bylo v r. 2011 (SLDB) celkem 100 bytů (z toho 96 v rodinných domech, 2 byty v bytovém
domě a 2 byty v ostatních budovách). Trvale obydlených domů bylo 66 domů a v nich bylo celkem
70 obydlených bytů. Neobydlených domů bylo 31, z toho jich bylo celkem 21 neobydleno z důvodu jejich
využívání k rekreaci.
Tabulka 28 – Domovní fond v obci Staré Hrady dle SLDB 2011 (počet)

Domy
celkem

Byty
celkem

Rodinné
domy

Bytové
domy

Ostatní
budovy

Obydlené
domy
celkem

97

100

93

1

3

66

Obydlené
byty celkem

Neobydlené
domy s byty
celkem

70

31

Z toho
neobydlené
domy
užívané
k rekreaci
21

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Stáří domů v obci je poměrně vysoké, 31 domů (z celkového počtu 66 obydlených domů) jich vzniklo do
roku 1970, což činí téměř polovinu všech domů v obci. Dá se předpokládat, že neobydlené domy vznikly
rovněž do r. 1970. Mezi roky 1970 – 1990 bylo postaveno jen 9 domů. 27 domů je poměrně nových, ty
byly postaveny až mezi lety 1991 – 2011. V průběhu let byly také některé domy odstraněny.
Tabulka 29 – Stáří domovního fondu v obci Staré Hrady dle SLDB 2011

rodinné
domy

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené

z toho podle období
výstavby nebo
rekonstrukce domu

1919 a dříve
1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

97
66
6
25
1
6
18
9

bytové
domy
93
65
6
24
1
6
18
9

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Od roku 2011 byly v obci dokončeny jen 4 byty v rodinných domech.
Tabulka 30 – Dokončené byty v obci od r. 2012
Počet dokončených
Rok
bytů celkem
2012
0
2013
0
2014
1
2015
0
2016
1
2017
0
2018
0
2019
2
2020
0
Celkem
4
Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování
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ostatní
budovy
1
1
1
-

3
-

Co se týká vlastnictví domů a bytů (zjišťováno k poslednímu SLDB 2011 jen u obydlených objektů), tak
rodinné domy jsou ve vlastnictví fyzických osob nebo ve spoluvlastnictví (převážně manželů). Bytový dům
je ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek.
Obec nemá ve svém vlastnictví žádné byty ani pozemky pro výstavbu rodinných domů.
Obec se snaží podporovat trvalé bydlení v obci. V územním plánu jsou navrženy lokality s pozemky pro
výstavbu rodinných domů a pro rozvoj bydlení. Zájemců o bydlení v obci je mnoho, nové parcely k
výstavbě domů jsou však nabízeny jen soukromými majiteli pozemků určených k výstavbě dle územního
plánu.
Tabulka 31 – Byty a bydlení – závěry analýzy




 vysoké stáří domů v obci
 nepříznivý stavební vývoj v posledních 12
letech – pouze 4 dokončené domy (byty)
 téměř třetina domů v obci je neobydlených
 21 neobydlených domů je využíváno k rekreaci
 obec nemá ve vlastnictví žádné byty ani
pozemky pro výstavbu

kvalitní bydlení - vysoký podíl rodinných domů
v územním plánu jsou rozvojové plochy pro
bydlení a výstavbu RD

1.5. Občanská vybavenost, služby a bezpečnost
1.5.1. Školství a vzdělávání
V obci Staré Hrady není ani základní ani mateřská škola.
Předškolní děti ze Starých Hradů patří spádově do MŠ v sousední Libáni. MŠ v Libáni je dvoutřídní MŠ
s kapacitou 60 dětí. Rodiče však podle potřeby vozí předškolní děti i do jiných obcí.
Spádová základní škola pro žáky ze Starých Hradů je rovněž v Libáni. ZŠ v Libáni je plně organizovaná škola
(tj. s 9 ročníky) s kapacitou 435 žáků. Ale děti dojíždějí i do základních v dalších obcích v okolí Starých
Hradů, dle rozhodnutí jejich zákonného zástupce.
Po základní škole žáci pokračují v dalším vzdělávání na středních školách v Jičíně, Mladé Boleslavi,
Kopidlně, Hradci Králové, Nové Pace, Trutnově, ale i Poděbradech, Nymburce, v Praze apod.

1.5.2. Zdravotnictví a sociální péče
V obci Staré Hrady neordinuje žádný lékař. Nejbližší lékaři jsou v sousední Libáni, kde je v současnosti
k dispozici lékařská péče pro děti i dospělé, stomatolog i gynekolog.
V Libáni je i lékárna.
Do nemocnice a k odborným lékařům (odborné ambulance v nemocnicích) dojíždějí do Jičína (ORP), do
Mladé Boleslavi apod.
Zdravotnická záchranná služba přijíždí do Starých Hradů z Jičína, kde sídlí krajská nemocnice.
Na území obce Staré Hrady není žádné zařízení sociálních služeb, nebo poskytovatel sociálních služeb.
Místní obyvatelé využívají sociálních služeb poskytovatelů z okolních měst a to nejčastěji z Libáně, z Jičína
apod. Tuto péči si v případě potřeby občané (rodiny) zajišťují sami. Sociální péče zdravotně postižené
občany nebo chronicky nemocné občany je zajišťována terénní službou (Charita Jičín a další různé
soukromé společnosti např. POKLIDNÉ STÁŘÍ s.r.o., Libáň). Obec v roce 2021 přispěla darem ve výši
6.000,- Kč na tuto činnost Oblastní charitě Jičín.
Nejbližší zařízení pro zajištění péče o seniory, tj. domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem,
jsou v Jičíně, Mlázovicích, Sobotce, Hořicích, Chomuticích, v Libáni (nově) a v Nové Pace.
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1.5.3. Občanská vybavenost a další služby
K základní občanské vybavenosti v obci Staré Hrady patří jen obecní úřad. Ten sídlí v budově čp. 17, která
byla postavena v r. 2011. Jednalo se o novostavbu na místě bývalého hospodářského stavení. V budově
sídlí obecní úřad (kanceláře) a je tu i velký společenský sál (při jeho otevření se tam vešlo více jak 100 lidí).
Součástí budovy jsou taktéž dvě garáže, které se využívají na techniku využívanou k péči o veřejná
prostranství (traktůrek, sekačky, křovinořezy atd.). Součástí je i zastřešená terasa. V patře je archív a jedna
místnost vyčleněna pro místní hasiče. Původně sídlil obecní úřad v objektu zámku. Objekt je ve vlastnictví
a správě obce Staré Hrady. U objektu je také parkoviště pro 4 vozidla, z toho je 1 pro invalidy.

Obrázek 2 – Budova obecního úřadu Staré Hrady (Zdroj: https://mapy.cz)

Další občanská vybavenost v obci:






víceúčelové hřiště
dětské hřiště (vedle víceúčelového hřiště - je v podstatě součástí)¨
hřiště pro "seniory", kde jsou různé "posilovací" přístroje (vedle dětského a víceúčelového hřiště)
hasičská zbrojnice (větší garáž - budova zakoupená v r. 2013)
hřbitov

Z hlediska občanské vybavenosti a zajištění každodenních potřeb, a to především pro seniory, je důležitá
možnost nakoupení základního zboží v místně bydliště, bohužel ve Starých Hradech není obchod
s potravinami. Nejbližší obchody jsou v sousední Libáni.
Nejbližší pošta je rovněž v Libáni.
V zámku je zámecká restaurace, která je v provozu společně s provozní dobou na zámku, kdy je zámek
otevřený pro veřejnost. Restaurace je využívána turisty, kteří navštěvují zámek. Místními občany
využívána není, pokud ano, tak pouze výjimečně.
V obci nabízí Oblastní charita Jičín službu praní prádla s odvozem zdarma.
V obci je také hřbitov, který je umístěn na severu obce při MK nad kravínem.
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Obrázek 3 – Hřbitov se Starých Hradech (zasláno z obce)

1.5.4. Kultura a spolkový život
Kvalita života v obci je podle jednotlivých věkových skupin obyvatelstva ovlivněna různými faktory. Pro
některé je to dostupnost služeb a zdravotní péče, pro jiné je to klid a bezpečí a především pro mladé lidi
je to kulturní vyžití. Právě to bývá obecně na vesnici dle mladých lidí nedostačující, a proto to bývá
i jedním z důvodů proč odcházejí z vesnice do města dříve, než založí vlastní rodinu. Chce-li obec zmírnit
odchod mladých lidí z vesnice, je nutné mj. podpořit kulturní život v obci.
V obci je větší kulturní sál v budově OÚ, který je využíván pro kulturní akce. Jiné zařízení zde není. Tento
sál obec pronajímá i občanům obce (svatby, pohřby, narozeniny atd.), případně i dalším zájemcům, kteří
o něj projeví zájem včetně různých spolků, protože v širokém okolí žádný takovýto sál není.
V obci není obecní knihovna. Toto zařízení využívají občané obce v sousední Libáni.
O kulturní život ve Starých Hradech se stará především obec. Pomáhají jí místní hasiči. Spolky hasičů jsou
v českých zemích nejstarší formou spolčování. Jejich existence sahá až do Rakousko – Uherska. Za zlatý
věk spolkového života je pak označováno prvorepublikové období, čili etapa mezi lety 1918-1938.
V tomto období dosáhla spolková činnost obrovské rozmanitosti a pestrosti. Zlom nastal s německou
okupací a následně s nastolením totality v tehdejším Československu. Po roce 1948 se zásadně změnila
politická situace a změny zasáhly i spolkovou činnost. Ta se ve své podobě stala pro vládnoucí stranu
nežádoucí. Sdružování občanů začalo být výrazným způsobem kontrolováno a omezováno a mnohé
spolky musely svoji činnost ukončit. K volnému sdružování občanů došlo opět až po roce 1989. Úprava
legislativy o volném sdružování občanů a o neziskových organizacích je dodnes platná dle zákona
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
V současné době v obci Staré Hrady (a jejím blízkém okolí) působí jen 1 zájmový spolek, a to:
 Sbor dobrovolných hasičů Staré Hrady (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Hrady)
Bohužel, stejně jako v jiných obcích i tato činnost vlivem nezájmu občanů o dobrovolnickou činnost
postupně upadá. V současné době má spolek cca 10 členů, kteří se v rámci kulturně společenských akcí
zapojují.
Dle zápisu z rejstříku ekonomických subjektů jsou v obci zapsány ještě 2 spolky, a to:
 Milkovický přírodně společenský kroužek, z.s.
 Spolek pro dokumentaci a záchranu stavebně historického dědictví, z.s. (nový zaps. v r. 2021)
Tyto spolky s ohledem na kulturně společenskou činnost v obci ve prospěch občanů nepůsobí.

1.5.5. Sport a tělovýchova
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Sportovní aktivity bývají v obci nejčastěji zajišťovány obcí nebo SDH Staré Hrady. Ve správním obvodu
obce v současnosti nepůsobí žádné sportovní spolky.
Obec se snaží volnočasové sportovní aktivity svých občanů podporovat sportovní infrastrukturou.
K tomuto účelu nechala vybudovat (jak je výše uvedeno) víceúčelové sportovní hřiště za budovou OÚ
spolu s dětských hřištěm a hřištěm pro seniory.
Tato hřiště jsou hojně využívána zejména dětmi (10 – 15 let). Hřiště jsou stále otevřená a zdarma
přístupná všem občanům obce.
Jinak občané obce využívají další sportoviště v okolních obcích, zejména v Libáni (fotbalové hřiště, školní
víceúčelové hřiště apod.) a v Jičíně (plavecký bazén, zimní stadion, koupaliště, sportovní haly a kluby
apod.).

Obrázek 4 – Víceúčelové hřiště, dětské hřiště a hřiště pro seniory za objektem OÚ Staré Hrady
(Zdroj: https://mapy.cz)
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Obrázek 5 – Víceúčelové hřiště za objektem OÚ Staré Hrady (zasláno z obce Staré Hrady)

1.5.6. Kulturní a sportovní akce v obci
K pravidelným akcím, které se v obci každoročně konají (resp. do „doby covidové“ konaly), patří:









dětský karneval (únor případně březen)
pálení čarodějnic (30. duben)
dětský den (červen)
vítání prázdnin (konec června)
loučení s prázdninami (konec srpna)
setkání s jubilanty (lidé, kterým v tom roce bylo 60,65, 70, 75 atd. - listopad případně prosinec)
mikulášská nadílka (prosinec)
turnaj ve stolním tenisu (prosinec)

Akce se odehrávají na obecním úřadě, příp. na hřišti, kde je vše zajištěno, včetně občerstvení.
Bohužel mnohé akce se vzhledem k protiepidemickým opatřením v rámci zmírnění šíření nákazy Covid19
v posledních letech nemohly konat. Občané je velmi postrádají.
Obec podporuje všechny kulturně – společenské akce jak materiálně, tak technicky. Poskytuje zdarma
obecní prostory pro konání těchto akcí a rovněž je podporuje také finančně. Důležitost obecních prostor
pro scházení se občanů, podporu spolkového života, konání kulturně společenských akcí, si obec velmi
dobře uvědomuje.

1.5.7. Bezpečnost, protipožární a protipovodňová ochrana
1.5.7.1 Kriminalita
V obci není úřadovna Policie ČR ani městská policie. Veřejně dostupné údaje o statistice kriminality
v jednotlivých obcích ČR nejsou k dispozici. K dispozici jsou jen statistické údaje na úrovni krajů, okresů
a na úrovni obvodních oddělení Policie ČR. Území obce Staré Hrady patří pod územní působnost
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Obvodního oddělení Policie ČR Kopidlno (územní působnost OOP PČR Kopidlno je vymezena na území
těchto obcí a jejich místních částí - Bačalky, Běchary, Budčeves, Bystřice, Češov, Dětenice, Cholenice,
Chyjice, Jičíněves, Kopidlno, Kostelec, Kozojedy, Libáň, Rokytňany, Sběř, Sedliště, Sekeřice, Slavhostice,
Staré Hrady, Údrnice, Vršce, Volanice, Vysoké Veselí a Židovice a Žlunice).
V obci naštěstí nejsou v posledních letech problémy s výskytem sociálně patologických jevů (např.
vandalismus). Občas dělají děti na hřišti nepořádek, ale to je řešeno úklidem a domluvou.
K základním rysům kvality života na celém území pověřeného OOP PČR Kopidlno, což platí i pro obec Staré
Hrady patří vymahatelnost práva, předcházení trestné činnosti a pocit bezpečí občanů. Dostupné údaje
o statistice kriminality na území obce Staré Hrady (resp. na celém území pod správou OOP PČR Kopidlno
jsou k dispozici na webu https://mapakriminality.cz, který je provozovaný Otevřenou společností, o.p.s.
Podle zde uveřejněných aktuálních informací jsou na tomto webu uváděna data z jednotlivých obvodních
oddělení Policie ČR (dále jen OOP PČR). Z dostupných dat (spáchané trestné činy a jejich objasněnost,
vztaženo k celkovému počtu obyvatel na území jednotlivých OOP PČR) je vypočten tzv. index kriminality.
Z vypočtených indexů (které jsou počítány za každý měsíc, a to již od r. 2013 do současnosti) je zpracována
přehledná mapa, z níž je vidět podle barvy, jak vysoký je index na územích jednotlivých OOP PČR.
V níže uvedené mapě kriminality je graficky znázorněna výše indexu kriminality na území jednotlivých
OOP ČR barevným rozlišením v 5 odstínech růžové barvy, a to od nejsvětlejší barvy (index kriminality
0 – 65,9), dále barvou tmavší (index kriminality 66 – 91), ještě tmavší (index kriminality 91,1 – 109,9),
ještě tmavší (110 – 150,9) až po barvu nejtmavší (index kriminality 151 – 2681,6).
Z mapy níže je patrné, že území pod správou OOP PČR Kopidlno patří k územím se střední kriminalitou.
Za rok 2020 došlo na území OOP ČR Kopidlno k 105 trestným činům, přičemž jich bylo objasněno 80
a dodatečně ještě 2, objasněnost tedy za toto období činí 76% a index kriminality je na úrovni 104,7 (tomu
odpovídá výše uvedená mapa). Z přehledných tabulek, které jsou na tomto portále rovněž k dispozici, je
možné vysledovat závažnost trestných činů na území OOP PČR Kopidlno. Podle velikosti indexu kriminality
je tu také zveřejněno pořadí podle jednotlivých OOP PČR, a to od 0 (s nejvyšším indexem kriminality) až
do 522 nejnižší index kriminality. Kopidlno je v pořadí nižším, než je průměr v ČR. Tj. bezpečnost na většině
území OOP PČR Kopidlno je poměrně vysoká a co se týče závažnosti trestných činů, ve většině případů se
jednalo zejména o krádeže automobilů, řízení pod vlivem alkoholu, vloupání do restaurací, sprejerství,
prosté krádeže a majetkové a hospodářské trestné činy (podvody). Rovněž se území potýká s výrobou,
držením a distribucí drog a časté jsou i trestné činy týkající se výtržností, vandalismu a fyzických napadení.
Naštěstí se na území nestaly žádné závažné trestné činy, jako jsou vraždy, loupeže nebo znásilnění.
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Obrázek 6 – Mapa kriminality dle indexů kriminality2 (aktuální za r. 2021)

1.5.7.2 Požární bezpečnost
V rámci bezpečnosti je důležitým prvkem i protipožární ochrana. Ta je na území obce Staré Hrady
zajišťována jednotkami požární ochrany v rámci tzv. plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje
jednotkami PO (dále jen „plošné pokrytí“), kterým se rozumí rozmístění jednotek PO na území
Královéhradeckého kraje (dále jen „kraj“) pro zajištění garantované pomoci při ochraně života, zdraví
a majetku na území kraje v případě požárů a jiných mimořádných událostí jednotkami PO v souladu se
zvláštními právními předpisy (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).
Toto plošné pokrytí nařizuje vyhláškou Královéhradecký kraj v rámci své kompetence v rámci cit. zákona
(Věstník KHK č. 8/2020 ze dne 2. 11. 2020). Kategorie organizovaného výjezdu jednotky PO vyjadřuje její
předurčenost v systému plošného pokrytí pro požární zásah nebo záchranné práce na příslušném území.
Na území obce Staré Hrady v rámci tohoto plošného pokrytí zasahují jednotky požární ochrany
- I. kategorie (tj. jednotka HZS kraje) a tou je JPO I. v Jičíně – profesionální jednotka. Dále JPO II/1 Libáň
(poloprofesionální) a JPO II/1 Kopidlno. Místní JPO (s ev. č. 522 425), kterou zřizuje obec Staré Hrady, je
složena z členů SDH Staré Hrady je jednotkou V. kategorie. V rámci IZS není jednotka zařazena do
plošného pokrytí kraje, ale vypomáhá předurčeným jednotkám na území obce Staré Hrady a sousedních
obcí při mimořádně závažných událostech.
SDH Staré Hrady využívá v současnosti místnost v budově OÚ a objekt „hasičské zbrojnice“, který pro ni
obec v r. 2013 zakoupila. SDH má k dispozici jen omezené vybavení, a to starší terénní auto, základní
vybavení, např. čerpadla, hadice atd. SDH vlastní taktéž historickou stříkačku a nějaké drobné vybavení.
SDH v obci Staré Hrady je však aktivní a aktivně se podílí nejen na zajištění požární ochrany a ochrany
obyvatelstva obce i proti jiným mimořádným událostem. Pomáhala i při povodních, které v minulosti
zasáhly ČR pomáhala i na dalších místech v republice (Rudník, Severní Čechy). SDH také pomáhá obci při
zajišťování i různých kulturních a společenských akcích a přispívá k rozvoji obce.
2

Zdroj: https://www.mapakriminality.cz a vlastní zpracování
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1.5.7.3 Protipovodňová ochrana
Před živelnou pohromou jako je povodeň, si není člověk nikdy dost jistý. Na malou část území obce Staré
Hrady (viz mapa níže) zasahuje záplavové území Libáňského potoka. Jedná se o katastrální území Staré
Hrady. Na tato území, na kterém naštěstí není zástavba, zasahuje záplavové území Q100 (tj. tzv. stoletá
voda). Obec má v územním plánu stanoveny podmínky pro zástavbu v okolí záplavového území. Pokud
jsou povolovány stavby v sousedství tohoto území, musí být nad jeho hranicí.

Obrázek 7 – Vyznačená záplavová území v katastru obce Staré Hrady
(Zdroj: http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/hv_map/vodni-hospodarstvi/ a vlastní zpracování)
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Okresní úřad Jičín vydal dne 30. 11. 2000 pod čj. ŽP 03/242/2000/231.2/Vo/A/20 opatření obecné
povahy, ve kterém je stanoveno záplavové území na Libáňském potoce pro Q100 v ř. km 8,180-9,2503.
Stanovené záplavové území – viz následující tabulka:
Tabulka 32 – Stanovené záplavové (dříve zátopové) území na správním území Královéhradeckého kraje (stav k 1.6.2022)
vodní tok

Libáňský potok

aktivní
zóna

ne

platí od ř. platí do ř.
km
km

8,180

9,250

datum
stanovení

číslo jednací (zn.)

30.11.2000

ŽP 03/242/2000/231.2/Vo/A/20

záplavové
území
stanovil

Okresní
úřad Jičín

záplavové
území
stanoveno
opatřením
obecné
povahy
ne

nabytí
účinnosti

30.11.2000

podklady pro
stanovení
záplavového
území
zpracoval

dotčené KÚ

Agroaqua Jičín Staré Hrady, Libáň

Zdroj: https://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/povodnova-ochrana/zaplavova-uzemi-97583/ a vlastní zpracování

Obcí protéká ještě potok „Bukovina“ (pravostranný přítok Libáňského potoka), a to na hranici s obcí
Sedliště. Tento potok v minulosti způsobil při přívalových deštích vytopení cca 5 nemovitostí na území
obce Staré Hrady, není na něm však stanoveno záplavové území.

Obrázek 8 – Povodeň na potoce Bukovina (zasláno z obce Staré Hrady)

1.5.7.4 Další zajištění bezpečnosti
Na území obce Staré Hrady, jak je výše uvedeno, není výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje. Nejbližším střediskem je pro obec Staré Hrady výjezdové středisko v Jičíně.
Varovný systém v obci zajišťuje siréna, která je spouštěna v případě jakéhokoli ohrožení obyvatel přes
místní bezdrátový rozhlas. Rovněž jsou případně obyvatelé varováni obecním rozhlasem.
V obci není instalován kamerový systém.
Bezpečnost spojenou s automobilovou dopravou zajišťují mobilním měřením jen strážníci OOP PČR
Kopidlno, které vlastní certifikované a kalibrované měřící zařízení. Měření rychlosti rovněž provádí
3

Zdroj: http://editor.dppcr.cz/pk_zuz/default.php
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i strážníci OOP PČR Jičín apod. V obci není umístěn radar na měření rychlosti automobilů ani varovné
zařízení, které varuje řidiče (např. ZPOMAL!). Toto zařízení vzhledem ke stále se zvyšujícímu
neukázněnému chování některých řidičů obec plánuje v dohledné době pořídit.
Co se týká bezpečnosti obyvatel, na poli civilní ochrany, tak z hlediska civilní ochrany nepatří Staré Hrady
k územím, která se nacházejí v blízkosti stálého možného ohrožení. Na území obce se nenachází žádný
objekt civilní ochrany. Objektem civilní ochrany se rozumí stavba civilní ochrany určená k ochraně
obyvatelstva při mimořádných událostech. Jako prostor pro skladování materiálu civilní ochrany
a humanitární pomoci lze využít objekt obecního úřadu.
Tabulka 33 – Občanská vybavenost, služby a bezpečnost – závěry analýzy

 zdravotnické služby jsou zajištěny v sousední obci
 v obci je infrastruktura pro kulturně – společenské
vyžití (společenský sál v budově OÚ)
 v obci jsou hřiště pro sportovní vyžití dětí i
dospělých
 obec zřizuje JPO a je zde SDH
 požární ochrana je zajištěna v rámci IZS
Královéhradeckého kraje
 kategorie trestných činů není závažná
(poškozování majetku, krádeže a drogové
závislosti)
 zastavěné území obce není v záplavové oblasti
 zajištění varování obyvatel sirénou spolu s
obecním rozhlasem

 absence základní i mateřská školy v obci
 sociální péče je zajišťována občany obce
samostatně (terénní pečovatelská služba)
 v obci není knihovna
 v obci není zajištěna přímá dostupnost
základních potravin a zboží denní potřeby
 nepřítomnost poštovního úřadu
 chybí nabídka doplňkových služeb
(kadeřnictví, holičství, autoopravna apod.)
 málo rozvinutý spolkový život (kromě SDH
nejsou v obci žádné aktivní spolky)
 střední index kriminality na území
 absence zařízení pro měření rychlosti silniční
dopravy
 na území obce nejsou žádné stálé úkryty
civilní obrany

1.6. Infrastruktura
Dopravní a technická infrastruktura je významným faktorem, který ovlivňuje život obyvatel obce na jejím
území. Jedná se zejména o dopravní dostupnost lékařské péče, občanské vybavenosti, vzdělávání
a dalších potřeb občanů obce. S rozvojem infrastruktury souvisí kvalita bydlení, množství pracovních
příležitostí a je i rozhodujícím faktorem pro další investice soukromých subjektů v obci. Sídelní struktura
obce není souvislá, obytná výstavba je situována podél průjezdních komunikací, které obcí prochází, ale
mnohde s většími odstupy. Dopravní i technickou infrastrukturu, která je na území obce vybudována a je
v majetku obce, se obec snaží udržovat v dobrém a provozuschopném stavu a rovněž se snaží tuto
infrastrukturu modernizovat podle svých finančních možností.

1.6.1. Dopravní infrastruktura
Do dopravní infrastruktury je zahrnována silniční, železniční, letecká a vodní doprava. Dále je možné do
dopravní infrastruktury zahrnout i problematiku parkování, infrastrukturu pro pěší a cyklisty a dopravní
obslužnost území obce.

1.6.1.1 Silniční doprava
Obcí prochází komunikace 2. třídy č. II/501 spojující města Hořice, Jičín a Libáň, což je přínosné z hlediska
dopravní dostupnosti obce, ale nevýhodou z hlediska životního prostředí (hluk, výfukové plyny)
a bezpečnosti dopravy. Tuto komunikaci spravuje Královéhradecký kraj, prostřednictvím své příspěvkové
organizace Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje.
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Obrázek 9 – Mapa silniční infrastruktury v obci Staré Hrady
Zdroj: Sčítání dopravy (http://scitani2016.rsd.cz/pages/informations/default.aspx) a vlastní zpracování

Tabulka 34 – Výsledky sčítání dopravy na úseku silnice II/501 (v r. 2016)

Zdroj: Sčítání dopravy (http://scitani2016.rsd.cz/pages/informations/default.aspx)

Dle Celostátního sčítání dopravy 2016 Ředitelství silnic a dálnic ČR4 (aktuálnější informace nejsou
k dispozici), byla tato silnice monitorována. Intenzita dopravy je poměrně vysoká, jak ukazují výsledky
sčítání dopravy. Obci denně projede 1 424 vozidel, z toho 230 těžkých motorových vozidel. V pracovní
dny je to dokonce 1 576 vozidel, z toho 283 těžkých motorových vozidel (nákladní doprava).

4

Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz/pages/informations/default.aspx
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Dále obcí prochází silnice III/27933 (Staré Hrady – Markvartice) a rovněž po jihozápadním okraji katastru
prochází ještě silnice III/27944 (Libáň – Záhuby – Zelenecká Lhota) v délce cca 1,2 km (ústí na ni polní
cesta která propojuje tuto silnici se silnicí III/27933 (část obce Staré Hrady s názvem Na Samotě).
V obci se nachází rovněž několik místních obslužných komunikací, jejichž celková délka je cca 2 960 m.
Tyto obslužné místní komunikace zprostředkují propojení jednotlivých obydlených oblastí obce s hlavní
sběrnou komunikací II. třídy a s komunikacemi III. tříd. Místní komunikace mají různé povrchy povrch,
některé jsou asfaltové, některé jsou pokryty štěrkodrtí, živičným recyklátem, případně kombinací
některých ze zmíněných druhů povrchů. Většina místních komunikací je v dobrém stavu. Místní obslužné
komunikace s asfaltovým povrchem jsou obousměrné a provádí se na nich zimní údržba, a to formou
standardního prohrnování sněhu a posypu. Dále jsou na území obce i polní cesty a místní účelové
komunikace, které slouží pro přístup k některým objektům a pro obhospodařování zemědělské půdy.
K místním komunikacím patří i chodníky, mostky a propustky.
V obci nejsou podél místních komunikací chodníky. Nový chodník je podél silnice II/501, a to od Libáně
směrem do centra obce (až k zámku). Dále je nový chodník podél silnice č. III/27944 (směr k Zelenecké
Lhotě), a to na protilehlé straně obytné zástavby podél této silnice (návaznost na zastávku autobusu).
Dále obec rovněž spravuje několik parkovacích ploch. Např. proti pomníku padlých I. sv. války, parkovací
plochy podél místní komunikace okolo zámku a parkovací plochu u obecního úřadu. Obec rovněž spravuje
další veřejné plochy. Povrch parkoviště u OÚ je ze zámkové dlažby, jsou zde 4 parkovací místa, z toho
1 místo je vyčleněno pro invalidy. Vzhledem k venkovské zástavbě v obci již nejsou další parkovací plochy,
občané parkují převážně na svých pozemcích u svých nemovitostí, nebo podél MK. Parkovací plochy jsou
rovněž uvnitř hospodářského areálu patřícího k zámku, ty spravuje jejich majitel.
Na všech komunikacích, chodnících, mostcích, propustcích a plochách probíhá každoročně podle potřeb
a stavu příslušné infrastruktury údržba a opravy, kterou obec zajišťuje převážně ze svého rozpočtu
externími subjekty, případně za pomoci dotačních prostředků (viz kap. č. 1.1.6 Investiční akce a čerpání
dotací).

1.6.1.2 Železniční doprava
Katastrem obce Staré Hrady neprochází železnice.

1.6.1.3 Další doprava
V obci ani v jejím okolí není provozována letecká ani vodní doprava. Libáňský potok, procházející obcí
není splavný ani pro vodáky.

1.6.1.4 Cyklistická a pěší doprava
Z hlediska polohy a nadmořské výšky, tj. poměrně rovinatý terén je území obce Staré Hrady vhodným
místem pro cyklistickou dopravu. Bohužel územím obce neprochází žádná cyklotrasa ani na jejím území
není žádná cyklostezka. Nejbližší cyklotrasa prochází katastrem sousední Libáně – viz mapa níže. Jedná se
o cyklotrasu č. 4368 (dle KČT) Jičín – Rožďalovice (přes Dětenice).
Centrem obce podél II/501 vede červená turistická trasa, a to z Mladějova, okolo zříceniny hradu Pařez,
přes Prachovské skály (Český ráj), Dolní Lochov, Nadslav, Batín, Sedliště, Staré Hrady, Libáň, Psinice,
Křešice, Tuchom, Seletice, Jabkenice, Loučeň, Všejany až do Milovic.
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Obrázek 10 – Mapa nejbližší cyklotrasy na území města Libáně a turistická trasa (červená) procházející obcí Staré Hrady
(Zdroj: https://mapy.cz)

1.6.1.5 Dopravní obslužnost - autobusová doprava
Obec Staré Hrady je obsluhována jen autobusovou dopravou. Zastávky autobusu jsou v katastru obce
Staré Hrady celkem 3, a to v centru obce zastávka „Staré Hrady, zámek“, na křižovatce se silnicí
č. III/27933 aut. zastávka „Staré Hrady, rozcestí“ a na křižovatce silnice III/27944 s cestou do Milkovic
(viz obrázek níže) je to autobusová zastávka „Zelenecká Lhota/Záhuby, Milkovice“.
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Obrázek 11 – Mapa s vyznačením autobusových zastávek v katastru obce Staré Hrady OÚ Staré Hrady
(Zdroj: https://mapy.cz)

Na autobusové zastávce „Staré Hrady, zámek“ staví linkové autobusy na lince č. 503 Libáň, aut. st. – Jičín
a zpět, aut. st. a na lince č. 735 Kopidlno, žel. st. – Dolní Bousov, nám. a zpět. V současné době tu staví
v pracovní dny na lince č. 503 celkem 13 + 12 autobusových spojů (tj. tam a zpět) a na lince č. 735
zastavuje celkem 5+ 6 autobusových spojů. V sobotu tu zastavují 4 + 4 spoje a v neděli rovněž 4+4 spoje.
Na zastávce „Staré Hrady, rozcestí“ zastavuje autobusová linka č. 509 Libáň – Zelenecká Lhota
– Markvartice - Jičín. Staví zde v pac. dny celkem 2+3 spoje. V sobotu a v neděli zde autobus nestaví.
Ze zastávky „Zelenecká Lhota/Záhuby, Milkovice“ jezdí autobusy na lince č. 509 a v pracovní dny tu
zastavují celkem 3+3 spoje, dva z nich jezdí jen z Libáně do Zelenecké Lhoty a zpět, 1 jezdí až do Jičína
a zpět. O víkendech autobusy nejezdí.
Dopravcem je BusLine KHK s.r.o.
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Obrázek 12 – Autobusové zastávky „Staré Hrady, zámek“ (vlevo) a „Staré Hrady, rozcestí“ (vpravo)
(Zdroj: https://mapy.cz)

Obrázek 13 - Autobusová zastávka „Zelenecká Lhota/Záhuby, Milkovice“
(Zdroj: https://mapy.cz)

1.6.2. Technická infrastruktura
Pod pojmem technická infrastrukturu se rozumí zajištění pitné vody (napojení na vodovod), kanalizace
(čištění odpadních vod), elektrická síť, veřejné osvětlení, zásobování teplem, telefon, internetové
připojení, místní rozhlas apod.

1.6.2.1 Zásobování vodou
Na části území správního obvodu obce Staré Hrady je veřejný vodovod. V lokalitě obce se nacházejí
celkem 4 zdroje pitné vody skupinového vodovodu Libáň. Voda z těchto zdrojů je jímána ve VDJ Staré
Hrady. Kóta dna vodojemu je 273,35 m. n. m. Skupinový vodovod Libáň je v majetku a správě VOS a.s.
Jičín. Obcí Staré Hrady prochází přímo dva řady tohoto skupinového vodovodu. Jednak se jedná o řad
z vodojemu Staré Hrady do obce Sedliště. V druhém případě se jedná o gravitační přivaděč do vodojemu
ze severozápadní strany sloužící pro 2 zdroje. Ze stávajícího přívodního řadu z vodojemu do Libáně
odbočuje v obci Staré Hrady vodovodní řad PVC 90 vedoucí severním směrem v souběhu se silnicí II/501.
Tento řad končí u odbočky k lokalitě „V sádkách“. Na tento odbočující řad je v obci napojeno cca 10
nemovitostí.
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Další vodovod v obci je napojen na gravitační přivaděč do vodojemu ze severozápadní strany sloužící pro
2 zdroje. Na vodovod jsou napojeny nemovitosti od severního konce obce až zhruba po zděnou
trafostanici u „bývalého kravína“.
V současnosti (rok 2020) je na veřejný vodovod napojeno cca 89 obyvatel. Spotřeba vody pro obec je cca
19 m³/den.
Zbylí obyvatelé jsou v současné době zásobováni individuálně, pomocí domovních studní.
Do r. 2025 je navrhováno dobudování rozvodného řadu v obci, který bude napojen na stávající vodovod
PVC 90 končící u odbočky k lokalitě „V sádkách“. Vodovod bude veden do centra obce. Dimenze řadu
bude PE D90 v délce 700 metrů. Na vodovodu bude osazena jedna čerpací stanice. Počítá se s konečným
připojením 200 obyvatel.
Nouzové zásobování vodou za krizové situace - obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové
zásobení jsou využívány domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné
míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní může být voda z nich použita jen jako
užitková a zásobování je doplněno vodou balenou nebo cisternou.

Obrázek 14 – Mapa vodovodní řady v obci Staré Hrady
(Zdroj: https://prvk.kr-kralovehradecky.cz/prvk/mapy/vodovody)

1.6.2.2 Kanalizace - odstraňování odpadní vod
V obci se nalézá jednotná kanalizace (povolení vypouštění odpadních vod z 5 výustí), část území je již dnes
svedena do veřejné kanalizace Libáň s centrální ČOV, kterou provozuje VOS, a.s.
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Obrázek 15 – Mapa stávající kanalizace v obci Staré Hrady
(Zdroj: https://prvk.kr-kralovehradecky.cz/prvk/mapy/kanalizace)

Do r. 2025 se počítá, že v obci bude vybudována splašková kanalizace vedle stávající dešťové kanalizace.
Kanalizace bude napojena na kanalizační systém města Libáň ukončený čistírnou odpadních vod. Je
počítáno s konečným připojením 200 obyvatel.

1.6.2.3 Zásobování elektřinou
Zásobování elektrickou energií je na území obce dostačující. V současnosti je obec Staré Hrady
zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy VN 22 KV vedoucí na území obce, a to na
severovýchodní straně směrem od Sedliště do středu obce. Distribuční soustavu VN v obci tvoří
3 distribuční trafostanice, a to zděná, umístěná u „kravína“ a 2 sloupové. Jedna je umístěná poblíž
křižovatky u silnice do Zelenecké Lhoty (v blízkosti autobusové zastávky „Staré Hrady, rozcestí“) - viz foto
níže a druhá je v prostorách zahrady u zámku. Elektrické rozvody jsou vedeny po betonových sloupech
vrchním rozvodem, jimi je elektřina přiváděna k jednotlivým odběratelům v obci. V případě potřeby bude
posílena stávající trafostanice. V nových lokalitách navržených pro soustředěnou výstavbu se
předpokládá provedení distribuční sítě NN pomocí kabelových rozvodů v zemi. V roce 2020 společnost
ČEZ a.s. rovněž realizovala na části území obce kabelový rozvod NN v zemi, což přispělo ke zmenšení
výpadků v dodávkách el. energie, ke kterým často docházelo při větrném počasí.
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Obrázek 16 – Zděná trafostanice v obci v místě u „bývalého kravína“, sloupová TS u křižovatky silnice do Zelenecké Lhoty (u
zastávky BUS)
(Zdroj: https://mapy.cz)

Obrázek 17 – Sloupová TS v prostorách zahrady u zámku
(Zdroj: https://mapy.cz)

Na území obce je 1 zdroj tzv. zelené elektřiny, a to 1 fotovoltaická elektrárna. Bohužel seznam je aktuální
k 08/2014 – aktuálnější údaje nejsou veřejně k dispozici. Jedná se o tento zdroj:
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Tabulka 35 – Seznam FVE na území obce Staré Hrady

Název

Výkon v MW
Majitel
0,008
Milan Šíba
0,008

FVE Staré Hrady 85
Celkem

Zdroj: http://www.elektrarny.pro/seznam-elektraren.php?kj=&os=&vn-od=&vn-do=&nv=&ml=&le=&zobraz=Hledej

Obrázek 18 - Mapa FVE Staré Hrady (výkon 0,008 MW)
(Zdroj: https://mapy.cz)

Vyrobené množství elektrické energie je z tohoto zdroje vůči rozvodové soustavě ČEZ, je zanedbatelné.
Postupně se však stále více občanů z důvodu narůstajících cen energií obrací k alternativním zdrojům
energie a tepla, takže na území obce bude v budoucnu instalovaných fotovoltaických panelů nebo panelů
na ohřev vody na RD a hospodářských budovách, ale i vytápění různých objektů pomocí tepelných
čerpadel přibývat. Dle leteckého snímku obce z r. 2020 je patrné, že od r. 2014 přibyly fotovoltaické
panely (příp. panely pro ohřev vody na dalších nemovitostech v obci.

Obrázek 19 – Další malé FVE Staré Hrady na rodinných domcích
(Zdroj: https://mapy.cz a vlastní zpracování)

Dle dostupných informací se na území obce Staré Hrady nenachází žádná větrná ani vodní elektrárna.

1.6.2.4 Zásobování plynem
Plynofikace obce byla provedena cca v roce 2004 - 2005. Rozvodná soustava v obci je napojena na
vysokotlaký rozvod z Jičína, v obci je rozveden středotlaký rozvod vč. přípojek do domů)). Plynovod v obci
je v majetku a správě Východočeské plynárenské a.s., nyní RWE – GasNet.
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1.6.2.5 Zásobování teplem
V obci není žádná centrální teplárna ani výtopna, která by jednotlivé nemovitosti zásobovala teplem.
Obyvatelé obce Staré Hrady si zajišťují zásobování teplem svých bytů a nemovitostí několika způsoby,
přičemž charakter a počet zdrojů tepla nijak nevybočuje ze srovnatelných obcí. Podle výsledků Sčítání
lidu, domů a bytů ČSÚ z roku 2011 má z celkového počtu 97 domů (z toho je celkem 66 domů obydlených)
ústřední vytápění 50 domů. Z energií se k vytápění se v rozhodující míře používá plyn a dále pak jiné zdroje
(elektřina, pevná paliva – uhlí a dřevo, tepelná čerpadla apod.).

1.6.2.6 Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení v obci Staré Hrady bylo vybudováno v době, kdy obec byla součástí města Libáň,
tj. někdy v 60-tých letech. Pro veřejné osvětlení jsou v některých místech využívány sloupy vrchního
vedení NN. Obec Staré Hrady se snaží postupně budovat nové samostatné VO. Nové VO buduje
především v místech, kde distributor el. energie buduje kabelový rozvod NN a přitom demontuje sloupy
vrchního rozvodu. Nové osvětlení je od r. 2011 vybudováno v ul. navazující na kat. úz. Libáň proti
koupališti v Libáni V roce 2020 obec pokračovala s budováním VO při stavbě chodníku podél silnice II/501
procházející obcí a to směrem od odbočky k zámku do Libáně – tj. po pravé straně silnice v směru do
Libáně. Dále bylo v tomtéž roce vybudováno nové VO i podél MK v centru obce ve směru od zámku ke
kravínu (pravá strana od křižovatky se silnicí II/501) a ještě bylo několik světelných bodů vybudováno
podél nezpevněné MK od silnice II/501 směrem k rybníku. V r. 2021 pak bylo vybudováno nové VO při
stavbě chodníku podél zámku u silnice II/501 směrem do Sedliště (levá strana silnice od křižovatky s MK
u zámku). V letošním nebo příštím roce, tj. 2022 – 2023 se počítá s výstavbou další zcela nové části VO,
a to podél silnice III/27933, kde podél zástavby je v plánu vybudovat i nový chodník, a to po levé straně
směrem od křižovatky se silnicí II/501 směrem do Zelenecké Lhoty – podrobně viz mapa níže
s vyznačeným novým VO.

Obrázek 20 – Nové VO z r. 2011 (při MK naproti koupališti v Libáni) – viz mapa níže
(Zdroj: https://mapy.cz a vlastní zpracování)
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Obrázek 21 – Mapa vybudovaného VO v obci Staré Hrady (k 28.2.2022)
(Zdroj: https://mapy.cz a vlastní zpracování)

1.6.2.7 Telefon, internet, rozhlas a televize
Na území obce je dostupná pevná telefonní síť (podzemní rozvod) a s tím související i internetové
připojení. Pokrytí mobilními sítěmi operátorů působících v ČR je dostatečné. V obci i je signál pro
bezdrátový internet několika providerů (největším poskytovatelem je společnost COMTEX, s.r.o., jejichž
služeb využívá i Obec). Dalším poskytovatelem je „historicky“ společnosti Logicprim, s.r.o., která
poskytuje připojení obyvatelům obce, kteří toto připojení mají zdarma. Obec poskytovateli platí za toto
připojení „nepatrnou“ částku, ale poskytuje společnosti Logicprim zdarma pronájem stožáru, kde je
umístěno její zařízení. Toto připojení není ideální, je v minimální rychlosti a ne ve všech částech obce je
dostupné (překážky např. stromy).
Pokrytí televizním signálem je rovněž dostatečné.
V obci je také bezdrátový rozvod veřejného obecního rozhlasu, který byl vybudován v letech 2005 -2006.
Obec využívá pro informování občanů nejen mobilní rozhlas, ale i mobilní aplikaci, přes kterou rozesílá
informační SMS, emaily, hlasové zprávy atd. V loňském roce obec využívala zkušební verzi, od letošního
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roku využívá na jeden rok plnou verzi této mobilní aplikace. Zatím je přihlášenou 24 uživatelů, resp.
domácností (tj. cca 1/3 všech domácností v obci). Optická síť vysokorychlostního internetu v obci není.

Tabulka 36 – Infrastruktura – závěry analýzy

 dostatečná silniční síť
 dobré napojení na silnice I. třídy
 poměrně dobrá dopravní dostupnost (autobusová
doprava)
 velký rozsah zpevněných místních komunikací
 obec je plynofikovaná
 dobré zásobování el. energií
 v obci narůstá využívání obnovitelných zdrojů
energie
 dobrá dostupnost komunikačních služeb (mobilní
telefon, internet, televize, rozhlas)
 bezdrátový obecní veřejný rozhlas – zdroj informací
pro občany
 využívání mobilní aplikace pro informování
veřejnosti o dění v obci a varování obyvatel
 obec pečuje o technickou infrastrukturu, a to
zejména z vlastních zdrojů obce

 vysoká intenzita dopravy
 chybějící měřiče rychlosti na silnici II. tř.
v obci
 chybějící chodníky podél silnice II. a silnic III.
třídy – zvýšení bezpečnosti dopravy
 chybějící infrastruktura pro cyklodopravu
 v některých územích obce je nedostatečné
vybavení základní tech. infrastrukturou
(kanalizace napojená na ČOV a vodovod)
 v části obce je ještě vrchní rozvod NN
 veřejné osvětlení – velký počet světelných
bodů je na sloupech vrchního vedení NN

1.7. Životní prostředí
Stav životního prostředí v obci i jejím okolí je dobrý. V porovnání s průměrným stavem v ČR se jedná
o území s relativně čistým a nenarušeným prostředím, bez výrazných ekologických zátěží vzhledem
k tomu, že se zde nenacházejí větší průmyslové podniky a je zde tradičně více rozvinutá zemědělská
výroba. Uspokojivý je i současný stav obhospodařované půdy. Problémem však zůstává intenzivní
zemědělství, kdy se do půdy dostávají zbytky pesticidů a dusičnanů z polí. Následně se tak dostanou do
spodních vod. Znečištění ovzduší je uspokojivé, vzhledem k plynofikaci obce.
Na území obce se nenachází žádné lokality, kde je v národním registru5 uveden výskyt starých
ekologických zátěží. Nejbližší taková lokalita je však na hranici katastru obce, ale je již v kat. úz. města
Libáň. Jedná se o bývalou skládku TKO v lokalitě „Na horách“.

1.7.1. Krajinný ráz a přírodní prostředí
Z hlediska územního členění patří území obce Staré Hrady do Východních Čech, do Královéhradeckého
kraje (jak je již výše uvedeno). Území obce je mírně svažité, její okolí je poměrně rovinaté, malebné,
protkané vodními koryty, rybníky a listnatými lesy. Sama obec je obklopená zemědělskými pozemky, ale
i nejrůznější infrastrukturou (průmyslovou, dopravní). Průměrná nadmořská výška obce je 240 až 254
m n. m.
Krajina obce Staré Hrady a její okolí patří do tzv. barokní komponované krajiny Jičínska, dnes soustředěné
do mikroregionu Mariánská zahrada. Budování této barokní kompozice zahájil již Albrecht z Valdštejna,
ale téměř k dokonalosti ji později dovedl rod Schliků.

1.7.2. Geomorfologie
Z hlediska geomorfologie leží území obce dle odborných publikací v provincii Česká vysočina, subprovincie
Česká tabule, geomorfologická oblast Severočeská tabule, geomorfologický celek Jičínská pahorkatina.
5

Zdroj: https://www.mzp.cz/cz/narodni_inventarizace_starych_ekologickych_zatezi
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Území lze charakterizovat jako členitou pahorkatinu, místy plochou vrchovinu budovanou
svrchnokřídovými kvádrovými kaolinickými pískovci, vápnitými pískovci, jílovci a slínovci. Krajinné
dominanty jsou vypreparované neovulkanické kopce a pískovcová skalní města.

Obrázek 22 – Geomorfologické celky ČR

1.7.3. Podnebí a ovzduší
Podnebí na území obce lze charakterizovat jako klima severního mírného pásu.

Obrázek 23 – Mapa klimatických oblastí – Staré Hrady
(Zdroj: http://www.ovocnarska-unie.cz/sispo/?str=klima-mapa a vlastní zpracování)
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Podle klimatologického členění ČR spadá území obce Staré Hrady do oblasti mírně teplé MT11, která se
vyznačuje následujícími parametry:

Tabulka 37 – Typické klimatické podmínky v oblasti MT11

Parametr

Rozměr MT11

Počet letních dní [+20C]

40 – 50

Počet mrazivých dní [ - ]

110 – 130

Počet ledových dní [ - ]

30 – 40

Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 až -3

Průměrná teplota v dubnu [°C]

7 až 8
17 až 18

Průměrná teplota v červenci [°C]

7 až 8

Průměrná teplota v říjnu [°C]
Zdroj: http://www.ovocnarska-unie.cz/sispo/?str=klima-mapa

Obrázek 24 – Mapa průměrných srážek
(Zdroj: https://www.klimatickazmena.cz/cs/?l=35 )

Území obce se vyznačuje průměrnými až mírně podprůměrnými srážkami. Jelikož je ale v krajině poměrně
dost rybníků a vodotečí, netrpí tolik suchem, jako jiná místa v okolí.
Stav ovzduší (koncentrace Nox, SO2 a prachu) není v obci monitorován stacionárními ani mobilními
měřícími stanicemi. Z hodnocení kvality ovzduší lze tedy vycházet jen z okresních hodnot, které vydává
Český statistický úřad nebo z hodnot nejbližších stanic. Nejbližší měřicí stanoviště je stanice Jičín
– vzdálenost vzdušnou čarou cca 11 km a stanice v Mladé Boleslavi – vzdálenost vzdušnou čarou cca 20
km.
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Vezmeme-li pětiletý průměr za r. 2015-2019, tak na celém území Starých Hradů byly překročeny hodnoty
tzv. suspendovaných částic PM10, kdy nejvyšší povolená koncentrace za 24 hod by neměla překročit
hodnotu 36 μg/m³ - viz mapa níže.

Obrázek 25 – Mapa pětiletého průměru koncentrací suspendovaných částic na území obce Staré Hrady6

Ze známých hodnot okresu Jičín lze konstatovat, že tento region náleží v rámci ostatních regionů
Královéhradeckého kraje, z hlediska znečištění ovzduší měrnými emisemi (koncentrace Nox, SO2
a prachu) u velkých zdrojů znečištění ovzduší k podprůměrným a u středních a malých zdrojů
k průměrným znečišťovatelům ovzduší – viz tabulka níže.
Tabulka 38 – Emise hlavních znečišťujících látek v Královéhradeckém kraji po okresech
(2015 – aktuálnější data nejsou k dispozici)

6

Zdroj: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/19petileti/png/PM10m36/19PM10m36_regH.png
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Zdroj: http://portal.chmi.cz/ a vlastní zpracování

Kvalita místního ovzduší je lokálně diferencována v závislosti na výskytu místních znečišťovatelů ovzduší
a v závislosti zatížení území dálkovým přenosem emisí. Díky odsíření velkých stacionárních zdrojů
znečištění, používání nových technologií v průmyslu i dalších odvětví v sousedních městech a vzhledem
k plynofikaci obce a ekologizací lidských činností lze s uspokojením konstatovat, že v obci dochází ke
snižování emisního zatížení a zmenšování dalších negativních dopadů na kvalitu ovzduší. V obci se
nenacházejí žádné velké průmyslové závody. Na území obce není žádný evidovaný znečišťovatel ovzduší
Nejbližší znečišťovatelé ovzduší jsou na území města Libáň (celkem 2 – AUTOLIN Libáň s.r.o. a Cerea, a.s.
– sklad Libáň) a na území obce Dětenice (celkem 1 – ARTOUR ENERGY, a.s. – bioplynová stanice Dětenice).
Nejvíce zdrojů znečišťujících ovzduší je na území města Jičína 21, ale tyto zdroje znečištění ovzduší jsou
již poměrně vzdálené a na ovzduší v obci tak mají jen okrajový vliv. Přispívají však významně k celkovému
znečištění ovzduší okresu Jičín.
Nejvýznamnějším zdrojem znečištění ovzduší na území obce je velká dopravní zátěž zejména tranzitní
dopravou, která Starými Hrady projíždí směrem na Jičín, Kopidlno a Mladou Boleslav.

1.7.4. Voda
Hydrologicky náleží území obce Staré Hrady do povodí řeky Labe. Územím obce protéká Libáňský potok.
Identifikační číslo vodního toku (ID VT) 10100423. Libáňský potok pramení v obci Markvartice, protéká
obcemi Sedliště, Staré Hrady a Libáň a u obce Hasina se vlévá do Hasinského potoka (pravostranný přítok
řeky Mrliny, která je pravostranným přítok řeky Labe – ve správě Povodí Labe s. p). Obcí dále protéká na
hranici s obcí Sedliště potok „Bukovina“ (pravostranný přítok Libáňského potoka). Tento potok
v minulosti způsobil při přívalových deštích vytopení cca 5 nemovitostí na území obce Staré Hrady.
Dále směrem od severozápadu k jihovýchodu středem obce (v místě nad kravínem) protéká bezejmenný
potůček, který je pravostranným přítokem Libáňského potoka. Tato vodoteč pramení v lesíku na
západním okraji zastavitelného území obce (viz mapa níže) a vlévá se do Libáňského potoka
severovýchodně od Starohradského rybníka.
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Obrázek 26 – Mapa vodotečí na území obce Staré Hrady7

Na území obce Staré Hrady se celkem nachází 1 větší vodní nádrž „Starohradský rybník“ a 7 menších
bezejmenných vodních nádrží. Z toho jich je 6 v tzv. „V Sádkách“. Starohradský rybník má dle centrální
evidence vodních toků – viz mapa níže (tyrkysové kolečko) identifiakční číslo ID 104 050 230 034. Vodní
nádrže „sádky“ jsou bez názvu – modré plochy a je jich celkem 6. Všechny tyto vodní nádrže mají celkovou
plochu téměř 1,6 ha (1,596 ha) Jejich vlastníkem a správcem je Rybářství Chlumec n. Cidlinou, a.s.
Podrobná identifikace vodních nádrží na území obce je v tabulce č. 29 níže.

7

Zdroj: https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll
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Obrázek 27 – Mapa s vyznačením rybníků na území obce Staré Hrady8
Tabulka 39 – Seznam rybníků na území
Katastrální
Název
území
Starohradský
rybník
Staré Hrady

V Sádkách

Staré Hrady

Parc. č.

Identifikátor (SVHB)

Plocha (ha)

Vlastník

329/1
326/7
326/5
326/6

104050230034
104050230006
104050230009
104050230008
104050230020
104050230023
104050230015

1,158
0,063
0,030
0,067

Rybářství Chlumec n. C., a.s.
Rybářství Chlumec n. C., a.s.
Rybářství Chlumec n. C., a.s.
Rybářství Chlumec n. C., a.s.

0,278

Rybářství Chlumec n. C., a.s.

323/26
Celková vodní plocha

1,596

Zdroj: https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=001&MAP=1378&lon=15.3046122&lat=50.3309934&scale=50000 a vlastní zpracování)

Jedna vodní nádrž se ještě nachází na severním okraji zastavěného území obce – viz obrázek níže.

8

Zdroj: https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll?MU=001&MAP=1378&lon=15.3046122&lat=50.3309934&scale=50000
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Obrázek 28 – Mapa vodní nádrž na severu obce
(Zdroj: https://dpp.hydrosoft.cz/hvmap.dll a vlastní zpracování)

Tato vodní nádrž má ID č. 104 050 230 018, je na parc. č. 66/2 a má plochu 0,028 ha. Je ve správě a
vlastnictví soukromé osoby.
Na území obce Staré Hrady se podle národního registru nevyskytují žádné studánky (Národní registr
pramenů a studánek dále jen „NRPS“ – dostupné na https://www.estudanky.eu/). Pramen bezejmenné
vodoteče (pravostranný přítok Libáňského potoka – popisován výše), není v tomto národním registru
zaznamenán.
Na území obce, jak je výše uvedeno, jsou vyznačená a vyhlášená záplavová území. Jedná se o území v okolí
toku Libáňského potoka, na rozhraní katastr. území Staré Hrady a Libáň – na obrázku č. 24 výše je
vyznačeno tyrkysově zbarvenou plochou. Z toho důvodu musí obec provádět protipovodňová opatření –
podrobně – viz kapitola č. 1.5.7.3 Protipovodňová ochrana) výše v dokumentu.
Území ORP Jičín, do nějž obec Staré Hrady spadá, patřívalo v minulosti stejně jako celý Královéhradecký
kraj k oblastem s vyšším úhrnem srážek. V nedávné minulosti (r. 2018 a 2019) však byly v celém
Královéhradeckém kraji a zejména na Jičínsku zaznamenány nejnižší úhrny srážek ve srovnání
s normálem. V krajích Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém a Ústeckém spadlo za rok 2018 méně
než 70 % srážkového normálu. V Pardubickém, Libereckém a Královéhradeckém kraji se jedná o vůbec
nejnižší zaznamenaný roční srážkový úhrn v období od roku 1961. Extrémní sucha sebou nesou i rizika
přívalových dešťů a extrémních srážkových výkyvů. Na území ORP Jičín se často vyskytují, i vzhledem k
morfologii území, problémy s vysycháním půdy a větrnou erozí, na prudších svazích (na se pak území
potýká i s rychlým odtokem srážkových vod, což způsobuje přívalové povodně. Toto však na území Starých
Hradů přímo nehrozí, avšak přívalové povodně z vyšších poloh Jičínska mohou způsobit vybřežení
Libáňského potoka.
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Obrázek 29 – Úhrn srážek v procentech normálu 1981 – 2010 v roce 2018
(Zdroj: ČHMÚ a vlastní zpracování)

Co se týká čistoty vody v Libáňském potoce, tak tato vodoteč není monitorována. Jelikož se však vlévá do
řeky Mrliny, lze znečištění dovodit. Čistota vody v Mrlině je monitorována (měrná sanice je v Kopidlně) a
rovněž jsou k dispozici údaje z jejího toku. Hodnoty znečištění Mrliny jsou převzaty z ČHMÚ, kde tok
Mrliny až cca do Rožďalovic je veden v I. až II. třídě jakosti, tj. voda neznečištěná a mírně znečištěná (stav
povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností, při kterém ukazatele jakosti vody
nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v tocích, případně stav, který byl
ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které umožňují existenci
bohatého, vyváženého a udržitelného – viz obrázek níže. Vzhledem k tomu, že tento potok se vlévá do
řeky Mrliny v jejím horním toku, lze předpokládat, že jeho znečištění bude taktéž max. v I. nebo II. třídě
jakosti. Libáňský potok je zařazen dle nařízení vlády č. 71/2003 stanoven9 (pod č. 38) jako tok vhodný pro
chov kaprových ryb, což znamená, že jeho voda má vysokou jakost a žádné nebo jen velmi nízké
znečištění.

Obrázek 30 – Mapa znečištění toků v ČR10 – řeka Mrlina
9

Zdroj:
https://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp_heis_voda&TMPL=HVMAP_MAIN&IFRAME=0&lon=15.2144643&lat=50.3863256&scale=
15120
10 Zdroj: https://hlidacipes.org/voda-huci-lucinach-konecne-videt-dno-ceske-reky-se-zotavuji-ze-starych-zatezi/
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Na území malou část katastrálního území obce Staré Hrady zasahuje chráněná oblast přirozené
akumulace vod a ochranné pásmo vodních zdrojů pro veřejnou potřebu – viz mapa na obrázku č. 29 níže
– zeleně šrafováno. Jedná se o zdroj pitné vody Libáň - Zelenecká Lhota. Pásmo ochrany podzemních
léčivých vod na území obce nezasahuje.

Obrázek 31 – Mapa ochranného pásma vodních zdrojů – odběr vody pro lidskou spotřebu
(Zdroj: https://heis.vuv.cz/data/webmap)

1.7.5. Půda
Typ půdy na území obce Staré Hrady (stejně jako jinde) je závislý na morfologii terénu, geologickém
podloží, klimatu a mnohých dalších podmínkách. Dle půdní mapy (viz obrázek č. 30 níže) se na území obce
vyskytují převážně černozemě, dále pak kambizemě (tzv. hnědé půdy) a luvizemě (tzv. šedozemě). Na
severu a východě území (podél Libáňského potoka se vyskytují fluvizemě (tj. nivní půdy). Jihozápad území
pokrývají redziny (vápencovité půdy) a ve spojitosti s nimi se tu vyskytují i silně svažité půdy. V místě nad
kravínem se podél potůčku vyskytují trvale zamokřená místa, kde se vyskytují gleje (tj. trvale zamokřené
půdy).
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Obrázek 32 – Mapa půdních typů – výřez – území obce Staré Hrady
(Zdroj: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (MZe ČR) https://mapy.vumop.cz/ a vlastní zpracování)

Podle půdně ekologického hodnocení, jehož výsledkem je vymezení BPEJ mají půdy v katastru obce Staré
Hrady kód 3.06.10, 3.08.10, 3.08.50, 3.10.10, 3.14.10, 3.20.11, 3.20.41, 3.20.51, 3.40.67, 3.59.00
a 3.73.11 (trvale zamokřená půda).
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Obrázek 33 – Mapa BPEJ na území obce Staré Hrady11

BPEJ je zkratka, která znamená "bonitovaná půdně ekologická jednotka". Jde o základní mapovací
a oceňovací jednotku zemědělské půdy, která je určena pětimístným kódem. Kód BPEJ shrnuje primární
půdní a klimatické podmínky, které ovlivňují produktivitu půdy a tím i její prodejní hodnotu. Na území
obce se většinou vyskytují vysoko až středně bonitní půdy. Ale místy se vyskytují i málo a velmi málo
produkční půdy, jejichž prodejní cena je nízká.
Jak je z mapy na obrázku č. 30 patrné, na poměrně velké části území obce se vyskytují hnědozemě
(3.10.10) převážně na mírných svazích se všesměrnou expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 %.
Půdy hluboké v teplém, mírně vlhkém klimatickém regionu a velmi produkční. Bonitovaná půdně
ekologická jednotka (dále jen BPEJ) 3.10.10 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany
č. 48/2011 Sb. do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), její aktuální základní cena
podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013 Sb. je 16,52 Kč
za m² a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 83. Jedná se o velmi
produkční půdy. Dále se na jihu území vyskytují černozemě převážně na mírných svazích se všesměrnou
expozicí a celkovým obsahem skeletu do 10 %. BPEJ = 3.06.10 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení
tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do III. třídy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), její aktuální
základní cena podle Vyhlášky k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhlášky) č. 441/2013
Sb. je 14,34 Kč za m² a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 72.
Jedná se o středně produkční půdy. Další půdy s BPEJ 3.08.10 jsou rovněž černozemě se střední
produktivitou, ale s nižší cenou. Na západě území se vyskytují luvizemě s BPEJ 3.14.10 jejich hodnota je
14,34 Kč za m² a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 76
– produkční půdy. Ostatní půdy fluvizemě, redziny a gleje jsou půdy málo produkční (BPEJ 3.59.00,
3.20.41, 3.20.51 až do 3.73.11) a jejich cena se pohybuje od 10,08, přes 7,28 až do 1,42 Kč za m². Níže je
uvedená mapa podle cen pozemků na území obce Staré Hrady – zdroj info viz v poznámce pod čarou.

11

Zdroj: https://bpej.vumop.cz/
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Obrázek 34 – Mapa cen pozemků podle BPEJ

BPEJ na území obce spadá do třetího klimatického regionu – jeho charakteristika je v tab. níže:

Vyskytující se bonitované půdně ekologické jednotky na území obce Staré Hrady spadají, jak je výše
uvedeno do třetího klimatického regionu, který zaujímá severní a východní část České křídové tabule,
celý Hornomoravský úval, severní část Dolnomoravského úvalu a nejnižší polohy Boskovické brázdy.
Jedná se o půdy se střední rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy středně
hluboké až hluboké, středně až dobře odvodněné, hlinitopísčité až jílovitohlinité.
Na území obce byla rovněž posuzována ekologická stabilita půdy, která je významná z hlediska nosné
kapacity prostředí. Ekologickou stabilitu území lze považovat přímo za jeden z klíčových principů
(environmentální) udržitelnosti. Při výpočtu se jedná v zásadě o podíl ekologicky příznivých ploch a ploch,
které zatěžují životní prostředí. V čitateli tohoto podílu je součet výměr chmelnic, vinic, zahrad, ovocných
sadů, trvalých travních porostů, pastvin, lesní půdy a vodních ploch. Ve jmenovateli podílu je součet
výměr orné půdy, zastavěných ploch a ostatních ploch. Čím vyšší je hodnota koeficientu ekologické
stability (dále jen KES), tím vyšší ekostabilizační potenciál území vykazuje. Ani vysoká hodnota KES však
vysokou stabilitu území nezaručuje – indikuje pouze vhodné podmínky pro její vytvoření. KES byl původně
navržen pro tzv. bioregiony (v ČR jich je vymezeno 91); pro větší území jeho výpovědní hodnota klesá.
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Průměrná hodnota KES pro ČR je 1,05; rozpětí KES pro bioregiony ČR se pohybuje v rozmezí 0,2 (oblasti
s převažující ornou půdou) až po 13 (horské oblasti). KES na území obce Staré Hrady je 0,82. Z toho je
patrné, že se jedná o zemědělsky obdělávanou krajinu.
Na území obce Staré Hrady se vyskytují 3 místa se svahovou nestabilitou12 – viz obrázek níže.

Obrázek 35 – Místa se svahovou nestabilitou - šrafovaná

Na území obce je nízký radonový index13, tj. v jím zastavitelném území, se nenachází území s vyšší
radioekologickou zátěží. Což znamená, že zde není zvýšený výskyt radonu a stavebníci nemusí provádět
opatření proti pronikání radonu z podloží.

Obrázek 36 – Mapa radonového rizika na území obce Staré Hrady

12

Zdroj: https://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

13

Zdroj: http://www.geology.cz/demo/CD_RADON50/1312/1312.htm
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Část půd na území obce je však ohrožena vodní erozí – viz následující mapa:
Legenda k mapě – půdy ohrožené erozí14:

Obrázek 37 – Mapa půd ohrožených vodní erozí

1.7.6. Druhy pozemků
Na území obce staré Hrady se vyskytují k 31. 12. 2020 tyto druhy pozemků (výměry v ha):
Tabulka 40 – Druhy pozemků (v ha) na území obce Staré Hrady

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

385,35
271,40
177,93
22,16
25,55
45,76
113,95
74,15
6,24
7,45
26,12

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

14

Zdroj: https://mapy.vumop.cz/
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Největší plochy pozemků tvoří orná půda (177,93 ha). Následují lesní pozemky, kterých je na území obce
74,15 ha a poté trvalé travní porosty (45,76 ha). Na území obce je rovněž velké množství pozemků ostatní
plocha, ovocný sad a zahrada. Vodní plochy a zastavěné plochy tvoří jen necelá 4% ploch.
Graf 11 – Grafické zobrazení druhů pozemků z celkové výměry území obce Staré Hrady (k 31. 12. 2020)

Zdroj: ČSÚ a vlastní zpracování

Lesní pozemky tvoří druhou největší plochu celkové výměry všech pozemků v obci. Tyto lesní porosty
jsou tvořeny převážně listnatými stromy. Jelikož se jedná převážně o listnaté porosty, nebyly tyto porosty
zeleně postiženy kůrovcovou kalamitou. Převážná většina lesních pozemků (porostů) je ve vlastnictví
státu a spravuje je společnost Lesy ČR, s.p. Obec Staré Hrady nevlastní a nespravuje žádné lesní pozemky.
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Obrázek 38 – Letecký snímek obce – lesní porosty
(Zdroj: https://mapy.cz)

V malé ploše je na území obce porost jehličnatý (poz. parc. č. 371/1 – Bažantnice). Tento porost byl
v minulých letech (2020-2021) postižen kůrovcovou kalamitou.

Obrázek 39 – Mapa lesních porostů zasažených kůrovcovou kalamitou
(Zdroj: https://www.kurovcovamapa.cz/ a vlastní zpracování)
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Legenda k obrázku č. 37:
Těžba jehličnatého dříví (holiny) v období září 2020 až září 2021
Na území obce nebyly podle evidence Ministerstva zemědělství15 prováděny v posledních 20 letech žádné
pozemkové úpravy.

1.7.7. Nerostná ložiska a poddolovaná území
Královéhradecký kraj nepatří k významným surovinovým základnám České republiky. Nerostné bohatství
KHK není velké. Největší význam mají ložiska kvalitních sklářských písků na Jičínsku a těžba štěrkopísků
podél toku Labe. V katastru obce Staré Hrady nejsou žádná surovinová ložiska ani poddolovaná území.

1.7.8. Příroda a chráněná území
Příroda v samotné obci odvisí od zemědělsky obhospodařované krajiny. Jak je výše již několikrát uvedeno,
v okolí obce jsou zejména pole, lesy, rybníky i louky.
Územím obce protéká několik vodotečí – jak je výše rovněž uvedeno (Libáňský potok a několik
bezejmenných vodotečí) a je tu i rybník a několik menších rybníčků. Všechny vodoteče jsou ve správě
Povodí Labe s. p. Jak je výše uvedeno, podél východní hranice zastavěného území obce Staré Hrady
protéká Libáňský potok. Jeho koryto je přírodní, jen velmi málo upravované. Podél jeho toku se nacházejí
nejen různá malebná zákoutí, ale i lesní a křovinné porosty. Přímo centrem obce pak protéká bezejmenný
potůček, který meandruje od svého pramene v lesním porostu na západním okraji obce až k jeho ústí do
Libáňského potoka – východně nad Starohradským rybníkem. V obci je velké množství zeleně, která je
zastoupena nejen v zahradách a předzahrádkách u rodinných domů, ale je tu i zeleň lemující místní
komunikace v zástavbě. V sídle je zastoupena vzrostlá zeleň také v prostoru návsi, u sochy Panny Marie.
Přímo uprostřed obce je souvislá plocha zeleně, která je zároveň i vyhlášeným územím Natura 2000 –
Evropsky významná lokalita (dále jen EVL), a to lokalita „Staré Hrady - zámek“, ev. č. lokality = CZ0523682
(níže v mapě označeno tyrkysově zbarvenou plochou). Lokalita má plochu 1,031 ha. V prostorech zámku
se nachází regionálně významná letní kolonie a zimoviště netopýra „vrápence malého“ (Rhinolophus
hipposideros) o četnosti do 60-ti jedinců. Z dalších druhů letounů byli na lokalitě vzácně v jednotlivých
kusech zjištěni v období rozmnožování nebo při zimování „netopýři ušatí“ (Plecotus auritus) a „netopýři
černí“ (Barbastella barbastellus).
Obec Staré Hrady se o přírodu a veřejnou zeleň na svém katastru stará a udržuje ji s péčí řádného
hospodáře.
Na území obce Staré Hrady zasahuje prvek územního systému ekologické stability (ÚSES). Skladebnými
částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. Podle biogeografického významu se dělí na
nadregionální, regionální a lokální ÚSES. Na území katastru obce Staré Hrady zasahuje prvek ÚSES. Jedná
se regionální biocentrum (RBC) Obora u Sedliště (dle ÚSES = NKOD č. 1007) – v mapě zelená plocha. Jedná
se o zalesněné území na východním okraji obce. Toto RBC má rozlohu cca 30 ha. Dále je v obci lokalizován
podél meandrujícího toku bezejmenného potoka regionální biokoridor (RBK č. 696). Tento biokoridor
propojuje RBC 1226 Křižánek ve Středočeském kraji a RBC 1007 Obora u Sedliště. Lokalizaci ÚSES na území
obce Staré Hrady znázorňuje následující mapa.

15

Zdroj: https://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/
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Obrázek 40 – Mapa územních systémů ekologické stability na území obce Staré Hrady (02/2022)
(Zdroj: https://mapy.kr-kralovehradecky.cz/gis_new?MAP=priroda&lon=15.2053183&lat=50.3861048&scale=15120 a vlastní zpracování)

Na území obce nejsou žádné přírodní památky ani přírodní rezervace.
Významnými a důležitými přírodními prvky v krajině jsou i památné stromy16. Památné stromy jsou
vyhlašovány orgány ochrany přírody a jsou vedeny v ústředním seznamu ochrany přírody, který je zřízen
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Památné stromy (vyhlášené i smluvně chráněné)
jsou evidovány v Ústředním seznamu ochrany přírody (dále jen „ústřední seznam“), který vede AOPK ČR.
Ústřední seznam zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové určení, právní a odbornou dokumentaci
památných stromů a smluvně chráněných stromů, včetně jejich ochranných pásem. Na území obce Staré
Hrady je celkem 5 památných stromů. Jejich umístění je vyznačeno na mapě na obrázku č. 38 – tmavě
zeleným bodem a nápisem. Jedná se o tyto stromy:
Habr Na horách – kód evidence 104935. Jako památný strom byl vyhlášen v r. 1996. Jedná se o jednotlivý
strom v lesním porostu na parcele č. 371/1 v kat. úz. Staré Hrady. Mezi smrkoborovou výsadbou, v lokalitě
"Na horách“. Strom je polykormon skládající se cca z 12 kmenů, má výšku 24 m a obvod kmene při
posledním měření v r. 2012 byl 569 cm. Tento památný strom je bizarního vzrůstu, roste v lese
Bažantnice. Strom byl původně součástí bažantnice. Jeho větve proto byly sestřihávané a tvarované, aby
rostl do šířky, houstnul a poskytoval úkryt bažantům. V r. 2019 se podle posledních fotografií vyvrátil
z kořenů a v současnosti již téměř úplně zanikl, z registru památných stromů však doposud není vymazán.

16

Zdroj: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/
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Jírovce Staré Hrady – kód evidence 104939. Jako památný strom byly vyhlášeny
v r. 1996. Jedná se skupinu stromů (2 stromy) na parc. č. 842/1, na pravé straně
silnice Libáň – Zelenecká Lhota, v poli u bývalého pomníku. První ze stromů má
výšku 20 m a obvod kmene při posledním měření v r. 2009 byl 345 cm. Druhý strom
má výšku také 20 m a obvod kmene při posledním měření v r. 2009 byl 327 cm.

Sedlišťský dub – kód evidence 105067. Jako památný strom byl vyhlášen v r. 2005.
Jedná se o jednotlivý strom v lesním porostu. Nachází se cca 20 m od okraje lesa u
obce Sedliště, na parc. č. 389. Jeho výška je 19 m a obvod kmene při posledním měření
v r. 2012 byl 413 cm.

Stará lípa u zámku – kód evidence 104937. Jako památný strom byly vyhlášeny v r. 1996. Jedná se
o jednotlivý strom u zámku před bývalým hostincem a č. p. 18, na parc. č. 29/1. Jeho výška je 18 m
a obvod kmene při posledním měření v r. 2009 byl 520 cm.
Staré lípy u zámku – kód evidence 104938. Jako památný strom byl vyhlášen v r. 1996. Původně se
jednalo o 2 stromy u zámku před bývalým hostincem, na parc. č. 799/3. V r. 2002 byl jeden ze stromů po
zásahu bleskem rozlomen a skácen. Druhý strom je mírně nakloněný, ve výšce zhruba 2 m je dutina, jeho
výška je 18 m a obvod kmene při posledním měření v r. 1995 byl 340 cm.

Obrázek 41 – Památné stromy – staré lípy ve Starých Hradech

Celé území obce Staré Hrady je považováno za potencionální archeologické naleziště, tj. území
s archeologickými nálezy, které je limitem v území jako území archeologického zájmu. To znamená, že na
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celé území obce se vztahuje povinnost vyplývající z § 21-24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, což znamená, že stavebníci jsou již od přípravy stavby, tj. záměru provádět jakékoli zemní práce, při
nichž může být objeven archeologický nález ve smyslu § 23, povinni tento záměr oznámit
Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu, nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům,
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Níže v mapě17 jsou vyznačena přímo
prokázaná území s archeologickými nálezy (růžově šrafované plochy) a potenciální místa
s archeologickými nálezy (fialově šrafované plochy). V obci Staré Hrady je to její centrum – tj. oblast
zámku a dále část obce u obce Sedliště (místo potenciálních nálezů).

Obrázek 42 – Mapa území s archeologickými nálezy

1.7.9. Nakládání s odpady
V souvislosti s rozvojem spotřebního průmyslu přibývají odpady, obaly a výrobky na jedno použití.
Problém nadprodukce odpadů je stále naléhavější. V Královéhradeckém kraji se podle aktuálních statistik
podle celokrajského srovnání vyprodukuje čtvrté nejmenší množství odpadu v ČR. Při porovnání se

17

Zdroj: https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/index.html?layers=4e5f269e38004377bdc5fa8a6cbec58d
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sousedními kraji je na tom v produkci odpadů lépe kraj Liberecký i Pardubický kraj, kde je produkce
komunálních odpadů nižší než v kraji Královéhradeckém.
Tabulka 41 – Produkce odpadů – mezikrajské srovnání za rok 2018 (aktuálnější statistika není k dispozici)

Produkce
komunálních
odpadů
Česká republika
Středočeský kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj

3 732 219
547 676
136 045
182 670
178 309

Kompletní pravidla systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na katastrálním území obce Holohlavy jsou
zahrnuta v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2021 obce Staré Hrady. Vyhláška je volně k nahlédnutí na OÚ
Staré Hrady nebo je přístupná na internetových stránkách obce (https://www.stare-hrady.cz/urad2/uredni-deska/).
Dle této vyhlášky se odpad třídí na složky:











biologické odpady
papír
plasty včetně PET lahví
sklo
kovy
nebezpečné odpady
objemný odpad
jedlé oleje a tuky
nápojové kartony
směsný komunální odpad

Obec Staré Hrady přistupuje zodpovědně i k problematice třídění odpadů. Na několika místech v obci
(viz tabulka níže) jsou kontejnery na tříděný odpad, kam mohou občané odkládat plasty, papír a sklo (bílé
nebo barevné). Přímo na území obce je i kontejner pro sběr použitých jedlých tuků (černá popelnice
o objemu 120 l), a to u obecního úřadu (čp. 17). Na území obce nejsou kontejnery pro sběr starého
šatstva, kovů a elektroodpadu. Občané tento vytříděný odpad odkládají v sousední Libáni, příp. při sběru
charitativního šatstva pořádaného občasně Oblastní charitou Jičín, případně mohou využít sběrný dvůr
v Libáni.
Po obci jsou na různých místech na veřejných prostranstvích umístěny odpadkové koše, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
Svoz komunálního odpadu, tříděného odpadu i bioodpadu a jeho likvidaci na území obce Staré Hrady
zajišťuje společnost Severočeské komunální služby s.r.o.
Dále mají možnost občané obce třídit a ukládat i bioodpad. Obec pořídila z dotačních zdrojů (dotace
z Evropských zdrojů - SFŽP) kompostéry, které si zájemci mohli vyzvednout a bioodpad ze svých
domácností v nich třídit a kompostovat pro vlastní potřebu. Dále jsou na stanovištích (níže v tabulce) i
nádoby na tento odpad.
Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob (kontejnerů), které jsou umístěny na
těchto místech:
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Tabulka 42 – Stanoviště zvláštních sběrných nádob v obci Staré Hrady
žluté kontejnery
zelené/bílé
Stanoviště zvláštních
na plasty, PET
kontejnery
modré kontejnery
sběrných nádob
lahve a nápojové
na sklo
na papír - 1 100 l
kartony - 1 100 l
– 1 100 l/1 500 l
u obecního úřadu
1 x 1 100 l – zelený
1
1
– č. p. 117
1 x 1 100 l – bílý
u bývalého kravína
1
1 x 1 500 l – zelený
1
– č. p. 112
u pletárny
1
0
1
Holmanových
na křižovatce směr
1
1 x 1 500 – zelený
1
Zelenecká Lhota

hnědá popelnice/
kontejner
– bioodpad
– 240 l/1100 l
2 x 240 l
3 x 240 l
1 x 240 l
1 x 1 100 l

Protože v obci není sběrný dvůr, obec pro občany zajišťuje pravidelně svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu. Tento svoz je zajišťován minimálně dvakrát ročně. Informace o svozu jsou
zveřejňovány na úřední desce obce a internetových stránkách obce.
Totéž obec zajišťuje pro občany i u objemného odpadu. Svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně
jedenkrát ročně prostřednictvím velkoobjemového kontejneru. Informace o svozu jsou rovněž
zveřejňovány úřední desce obce a internetových stránkách obce.
Černé skládky, které by někdo nahlásil, se v obci ani v jejím blízkém okolí nevyskytují.
Tabulka 43 – Životní prostředí – závěry analýzy

 2 znečišťovatelé ovzduší v sousední obci
 v obci není sběrný dvůr
 chybí kontejnery pro třídění některých druhů
odpadů (kovy, šatstvo, drobné elektro)
 některé půdy v okolí zastavěného území obce
jsou ohroženy vodní a větrnou erozí
 velké procento orné půdy
 silnice druhé třídy na území obce – intenzívní
doprava – znečištění ovzduší prachem a
exhalacemi a zatížení hlukem
 aktivní sesuvná území
 ohrožení půd vodní erozí

 kvalitní a významněji nezatížené životní
prostředí
 větší množství kvalitní půdy – vysoká bonita a
cena
 voda v Libáňském potoce je neznečištěná
 na území obce nejsou žádní znečišťovatelé
ovzduší
 koeficient ekologické stability – zemědělsky
obdělávaná krajina
 péče o vodoteč – Povodí Labe s.p.
 na území obce nejsou poddolovaná území ani
se tu nenacházejí ložiska nerostných surovin
 rybníky v krajině a chov ryb
 na území obce jsou systémy ÚSES
celokrajského významu
 území obce je územím s archeologickými
nálezy
 nízké radonové riziko na území obce
 zajištění třídění odpadu na území obce
 občané se starají o čistotu životního prostředí
v obci
 na území obce je velké množství lesních
porostů
 na území obce nejsou černé skládky
 EVL na území obce
 neexistence kontaminovaných území
 velký rozsah obecní zeleně, vhodný též
k intenzifikaci
 péče o zeleň zajištěna obcí
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1.8. Cestovní ruch
Obec Staré Hrad sice nepatří mezi významné turistické destinace České republiky, ale je vyhledávanou
lokalitou zejména pro rodiny s dětmi, ale i další návštěvníky a turisty, pro svůj svébytný místní „hrad
a zámek“, který a je vyhledávanou turistickou atraktivitou a jehož současná zámecká expozice je
zaměřena zejména na rodiny s dětmi („pohádkové prohlídky“). V době školních výletů se zde denně
vystřídá i několik desítek autobusů s dětmi. Kromě zámku je v obci i několik dalších pamětihodností. Obec
je rovněž místem s fungující kulturní i sportovní infrastrukturou, kulturními tradicemi, sportem a s dalšími
zajímavostmi, které stojí za podívání a za návštěvu. Rozmanitá příroda v okolí obce přitahuje pozornost
cyklistů i pěších turistů. Terén v okolí obce je vhodný k procházkám, výletům a celkovému tělesnému i
duševnímu odpočinku. Ve vzácné harmonii se tu spojují příležitosti pro radosti všech ročních období.
Návštěvníci přijíždějí do obce zejména z těchto důvodů:
 člověkem vytvořené artefakty, které původně nesloužily jako návštěvnické atraktivity, ale nyní
alespoň zčásti slouží – především místní zámek, sochy a drobné sakrální památky (v obci jsou
2 zapsané nemovité kulturní památky a 3 památky drobné).
 přírodní prvky krajiny, např. řeky a rybníky, Evropsky významné lokality - např. Libáňský potok,
Starohradský rybník, zámecký park, památné stromy (podrobně viz kap. č. 1.7.8 výše), krajina
kolem obce, místní lesy (podrobně popsáno v kap. č. 1.7) a blízká chráněná krajinná oblast Český
ráj

1.8.1. Infrastruktura cestovního ruchu
Infrastruktura cestovního ruchu zahrnuje jednak infrastrukturu pro základní služby (tedy ubytovací
kapacity), a jednak infrastrukturu doplňkovou, tj. nejrůznější atraktivity, sportovní a kulturní zařízení pro
upoutání zájmu a volnočasové vyžití turistů.

1.8.1.1 Ubytování a stravování
Turisté potřebují na svých cestách především ubytovací kapacity. Aktuální statistické údaje týkající se
počtu ubytovacích zařízení a lůžek je nutné sice brát pouze orientačně, neboť z důvodu ochrany
individuálních dat či nesplnění přihlašovací povinnosti provozovateli těchto zařízení nejsou některá
zařízení v registru hromadných ubytovacích zařízení zahrnuta, ale podle aktuálních statistických údajů
v obci Staré Hrady není v současnosti registrováno žádné hromadné ubytovací zařízení ani turistické
tábořiště nebo kemp, případně chata nebo chalupa k turistickému pronájmu. V obci je však podle
statistických údajů využíváno 21 objektů k rekreaci. Je možné, že je jejich majitelé pronajímají turistům
nebo svým známým bez inzerování na internetu, takže je není možné z veřejně přístupných zdrojů
dohledat.
Nejbližší ubytovací kapacity jsou v okolních městech a obcích (Libáň, Sedliště, Dětenice, Sobotka, Dolní
Bousov, Samšina apod.) a dále pak město Jičín, kde je několik hotelů, penzionů a soukromé ubytovací
kapacity.
V obci je jen zámecká restaurace, která slouží pro návštěvníky zámku. Nemá otevřeno mimo návštěvní
dny pro občany. V tomto zařízení je poskytováno stravování a občerstvení rovněž jen v návštěvní dny
a o návštěvních hodinách. Jiné stravovací kapacity v obci nejsou.
V obci je v budově obecního úřadu kulturní sál, zde je při kulturních možnost občerstvení v rámci
pořádané akce, toto občerstvení zajišťují pořadatelé příslušné kulturní akce.

1.8.1.2 Atraktivity obce - kulturní památky, pamětihodnosti, významné osobnosti
Památkový fond České republiky tvoří hmotné kulturní dědictví. Jsou to věci nemovité, movité a území,
kultivovaná a utvářená lidskou kulturní činností. Vybraná skupina z památkového fondu je zvýšenou
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měrou chráněna zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, jsou to kulturní
památky a památkově chráněná území (památkové zóny a památkové rezervace). Nejvýznamnější
kulturní památky pak vláda České republiky svým nařízením prohlašuje za národní kulturní památky.
Z hlediska zákona je památková péče rozdělena na kulturní památky (prohlášené Ministerstvem kultury)
a památky nezařazené. Péče o památky je podle zákona zejména v rukou jednotlivých obcí, popřípadě
soukromých majitelů. Péče o kulturní dědictví má řadu forem, rovněž stupeň ochrany jednotlivých
nemovitostí a vybraných území a přístup k nim z hlediska zájmů státní památkové péče je různý.
Obec není rodištěm významných osobností, které by se zapsaly do historie.
V obci jen několik kulturních památek a atraktivit. Umístění těchto atraktivit, tj. kulturních památek
a drobných památek18 je v mapě na obrázku níže.

Obrázek 43 – Mapa pamětihodností v obci Staré Hrady

Co se týká člověkem vytvořených artefaktů, můžeme vyjmenovat tyto významné pamětihodnosti:
► Největší atraktivitou obce a zároveň zapsanou nemovitou kulturní památkou je „hrad a zámek“
Jedná se o unikátní renesanční komplex, který je klenotem obce Staré Hrady a její dominantou.
Gotický hrad s rukopisem Petroparléřské hutě s přistavěným renesančním zámkem se půvabně
snoubí a vytváří spolu malebný celek velkého historického významu. Hrad i zámek jsou zapsanou
nemovitou kulturní památkou s názvem „Zámek s předzámčím a kostelem sv. Jana Křtitele“
(rejst. č. ÚSKP 25389/6-1396). Místními obyvateli je nazýván „hrad a zámek“. Památku tvoří areál
18

Zdroj: https://www.drobnepamatky.cz/
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středověké tvrze s gotickým palácem a
samostatným kostelíkem v předpolí,
renesančními
křídly
zámku
a
předzámčí a mladšími doplňky.
Původně to bylo menší šlechtické sídlo,
které prošlo několika přestavbami a
významnou obnovou ve 2. pol. 20.
století. Areál stojí na mírné vyvýšenině
uprostřed
obce.
Jádrem
je
dvoupatrový čtyřkřídlý zámek, nádvoří
před jeho jižním průčelím vymezuje
převážně trojkřídlá patrová budova
předzámčí, na níž na severozápadě
navazuje bývalá jízdárna a na ni k
východu bývalé konírny. Na východě je samostatně stojící zámecký kostel sv. Jana Křtitele. Na
nádvoří jsou dvě sousoší děťátek (andílků), severně při zámku jsou rozlehlé sklepy, do terénního
zlomu severovýchodně pod zámkem je vestavěna hospodářská budova s opěrnou zdí. Historie
zámku
a jeho přestavba a je podrobně popsána v kapitole 1.1.3 výše. V r. 2007 zámek
koupili manželé Sukovi. V roce 2008 byl objekt zámku po opravách nově otevřen veřejnosti, jako
„pohádkový hrad a zámek“. V současnosti mohou
návštěvníci projít třemi prohlídkovými okruhy. Hradem
a zámkem vede prohlídkový okruh „Jak se žilo za císaře
pána Františka Josefa I.“, kde mnoho tisíc exponátů
představuje život prostých lidí, měšťanů a šlechty v době
vrcholu habsburské monarchie. Zvláště děti pak potěší na
zámku návštěva „Dračí královské komnaty“, kde vládne
moudrý dračí král Rozumbraďák XVI. Další dva okruhy jsou
„pohádkové“, a to „Zámecké pohádkové sklepení“
a „Hradní pohádková půda“. Ty jsou věnovány především
dětem, i když laskavý humor pohádek čaroděje Archibalda I. rádi ocení i dospělí. Hrad a zámek
Staré Hrady je vhodným cílem výletů pro děti i dospělé. Otevřeno je celoročně19 . Zámecká kaple
sv. Jana Křtitele se nachází v prostoru prvního nádvoří. Původně se jednalo o gotický hradní kostel
spojený se zámkem chodbou, která byla později zrušena. Jedná se o jednolodní stavbu, do které
se vstupuje profilovaným portálem. Vnitřní vybavení pochází z období renesance a baroka. Hlavní
oltář s výjevem Kristova křtu v Jordáně pochází z roku 1582. Kaple je ve vlastnictví církve a správou
spadá pod římskokatolickou farnost – děkanství Libáň. Kaple je otevřena pro veřejnost jen
výjimečně, tj. nekonají se tu pravidelné bohoslužby. V letních měsících jsou do kaple otevřené
dveře opatřené mříží, aby byl vidět vnitřní prostor.
► Další pamětihodností je tzv. „Mariánský sloup“ Jedná se o zapsanou nemovitou kulturní památku
s názvem sloup se sochou Panny Marie (rejst.
č. ÚSKP 100006). Jedná se cca o 6 m vysoký
pískovcový sloup se sochou P. Marie. Toto
sochařské dílo představuje vzácnou ukázku
poměrně dobře dochované polychromované
barokní architektury. Skládá se z dvojice
schodišťových stupňů, které obíhají celý
obvod hranolového soklu, těla pomníku s
reliéfy, profilované hlavice, soklíku sloupu s
patkou, dříku sloupu, zdobné hlavice a sloupu
se sochou Panny Marie Immaculaty. Celek památky obíhá kovový plůtek s nízkým kamenným
19

zdroj: https://www.starehrady.cz/
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soklíkem a předsazeným schodem. Na vrcholu sloupu je umístěna socha P. Marie o výšce cca 150
cm, figura stojí s nakročenou pravou nohou a sepjatýma rukama u srdce. Postava je prostovlasá,
oděná do zřaseného roucha, okolo hlavy má kovovou svatozář
s dvanácti hvězdami.
Socha stojí na nízkém soklíku s několika nápisy a datací (1730 / DNE 16 DECEM. Vše je osazeno
na zdobné volutové korintské hlavici s drobnými děťátky (andílky). U paty dříku sloupu je kovová
obruč s držákem na lucernu. Tělo pomníku je ze všech čtyř stran vybaveno mělkými zrcadly s
nízkými reliéfy světců, vždy s latinským nápisem s chronogramem umístěným pod ním na soklu.
Toto sochařské dílo je umístěno kousek nad návsí u křižovatky místních komunikací (křižovatka u
kravína).
► Na návsi proti vjezdu k budově obecního úřadu je umístěna další pamětihodnost (zapsaná drobná
památka20). Jedná se o pomník padlým I. světové války se jmény 10 obětí (občanů obce) – viz
obrázek níže.

Obrázek 44 – Pomník padlým I. světové války ve Starých hradech (zasláno z obce)

► Další drobnou památkou je socha Panny Marie Lurdské, která je umístěná v Jičínské ulici ve
Starých Hradech poblíž křižovatky se silnicí do Zelenecké Lhoty.
► Poslední pamětihodností je kříž u polní cesty západně od obce (propojka mezi silnicemi III/27933,
tj. silnice do Zelenecké Lhoty a III/27 742, tj. silnice do Záhub)

20

Zdroj: https://www.drobnepamatky.cz/
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Obrázek 45 – Drobné památky v obci Staré Hrady
(zleva socha Panny Marie Lurdské v Jičínské ul. a kříž u polní cesty západně od obce)

V nejbližším okolí obce Staré Hrady pak stojí za zmínku zejména CHKO Český ráj se známými Prachovskými
skalami, dále pak zámky Humprecht v Sobotce, Sychrov a Hrubý Rohozec, hrad Kost, hrad Vranov,
zříceniny hradů Trosky a Frýdštejn, Drábské světničky, Dlaskův statek, město Jičín a další památky a krásná
příroda Českého ráje.

1.8.1.3 Cykloturistika, pěší turistika
Okolí obce je krásné a zajímavé. Obcí protéká Libáňský potok, který meandruje a vytváří romantická
zákoutí. Krajina v okolí obce je sice převážně zemědělská, ale přesto je zajímavé sledovat její proměny
v jednotlivých ročních obdobích. Kolem obce se nachází rozsáhlé listnaté lesy lákající k houbaření.
Severním směrem se rozkládá CHKO Český ráj. To vše láká k procházkám i k projížďkám na kole.
Jak je výše uvedeno (kap. č. 1.6.1.4 Cyklistická a pěší doprava), územím obce neprochází žádná cyklotrasa
ani na jejím území není žádná cyklostezka. Nejbližší cyklotrasa prochází katastrem sousední Libáně. Jedná
se o cyklotrasu č. 4368 (dle KČT) Jičín – Rožďalovice (přes Dětenice).
Jak je již výše uvedeno, obcí prochází značená červená turistická trasa z CHKO Český ráj, a to z Mladějova,
okolo zříceniny hradu Pařez, přes Prachovské skály (Český ráj), Dolní Lochov, Nadslav, Batín, Sedliště,
Staré Hrady, Libáň, Psinice, Křešice, Tuchom, Seletice, Jabkenice, Loučeň, Všejany až do Milovic
(Středočeský kraj). Trasa vede buď územím, nebo v těsném sousedství několika přírodních památek
(PP Svatá Anna poblíž Dolního Lochova a Ostružna, PP Rybník Jikavec, PP Nadslav, PP Dymokursko,
PP Dymokursko – Bahenské louky). Dále prochází Přírodním parkem Jabkenicko, u obce Loučeň vede
souběžně s naučnou stezkou (dále jen NS) Loučeň, mezi obcemi Vanovice a Boží dar prochází lesem po
tzv. Polácké aleji kolem tajného podzemního objektu V-521 (neboli Mordové rokle), kde jde souběžně
s NS Mordové rokle a přes NPP Mladá (pastevní rezervace divokých koní a praturů) končí v Milovicích u
kostela sv. Kateřiny Alexandrijské.

1.8.1.4 Zimní turistika a lyžování
V obci nejsou vhodné lyžařské terény pro sjezdové lyžování, ale pokud jsou dobré sněhové podmínky, je
možné provozovat v jejím okolí lyžařskou běžeckou turistiku. Nejbližší upravovaný areál s běžeckými
trasami je v okolí Lomnice nad Popelkou. Nejbližšími místy, kde lze provozovat sjezdové lyžování je
Skiareál Máchovka v Nové Pace (vzdušnou čarou cca 24 km od obce, autem cca 30 km). Skiareál disponuje
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umělým zasněžováním a večerním lyžováním. Dalšími (vzdálenějšími) skiareály nejblíže k obci Staré Hrady
jsou ještě Skiareál Kozákov a Skiareál Struhy v Mírové pod Kozákovem.
K bruslení je možné při příznivém počasí využít Starohradský rybník. Nejbližšími dalšími možnostmi pro
bruslení jsou pak zimní stadiony v Jičíně a Nové Pace, kde jsou umělé ledové plochy.

1.8.1.5 Koupání a vodní sporty
Obcí Staré Hrady protéká Libáňský potok, ale ten není vhodný ke koupání ani pro vodní turistiku.
Odvážlivci se mohou koupat ve Starohradském Rybníku. Nejbližší koupaliště je v sousední Libáni. Mnoho
obyvatel obce má u svých nemovitostí zahradní bazény.
Dalšími umělými koupališti nejblíže od Starých Hradů je koupaliště u rybníku Kníže v Jičíně. V Jičíně je
i krytý plavecký bazén.

1.8.1.6 Hipoturistika a agroturistika
V ČR je oblíbená hipoturistika a agroturistika. Agroturistika a hipoturistika spolu mnohde velmi blízce
souvisí a nabízí trávení volného času v typických venkovských podmínkách. Na některých místech jsou
obě spojené i s dobrovolnou a neplacenou zemědělskou prací. Smyslem je poznání života zemědělců
a venkova, blízký kontakt se zvířaty, zemědělskými plodinami a zlepšení vztahu k půdě a přírodě vůbec.
Tento produkt je nabízen většinou na zemědělských farmách. Bohužel v obci Staré Hrady a nejbližším
okolí není tato aktivita nabízena. Nejbližší stáje a jezdecký sport (ve spojení s agroturistikou) je možné
provozovat přímo v obci, a to v bývalém kravínu kde funguje stáj Staré Hrady. Majitelkou je Eva Kalinková.
Nově funguje v Údrnicích Jezdecký klub Údrnice se špičkovým zázemím, včetně kryté haly. Majitelkou je
Veronika Hypšová. V Jičíně je „Jezdecké centrum“ (Sedličky), dále je jezdecký sport možno provozovat
v Markvarticích (statek Peklo) a v Kostelci u Jičína (Koně a poníci Kostelec – Markéta Krátká). Uvedené
informace již možná nejsou úplně přesné nebo aktuální, získány byly z veřejných zdrojů.
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Obrázek 46 – Nejbližší možnosti pro provozování jezdeckého sportu ve vztahu k obci Staré Hrady
(Zdroj: https://www.firmy.cz/)

1.8.1.7 Kulturní akce a tradiční slavnosti
V obci Staré Hrady probíhají jen různé kulturní akce v zámku, které pořádají majitelé a provozovatelé
zámku v turistické sezóně. Jsou to zejména různá rytířská klání, představení kouzelníků apod. To vše ve
spojitosti s prohlídkami zámku.
Tradiční kulturní nebo sportovní akce, které by lákaly turisty, přímo v obci nejsou.

1.8.1.8 Obecní informační a orientační systém
V obci neexistuje orientační informační systém s vyznačením turistických cílů (ukazatele a označení
veřejných cílů), který pomáhá při lepší orientaci turistů v obci. Ulice v obci také nejsou značeny. Pro
informování občanů a turistů o dění v obci slouží kromě webových stránek obce i úřední deska (zasklená
vývěska před budovou OÚ) a veřejný bezdrátový rozhlas. Veřejný internet je na obecním úřadu.
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Obrázek 47 – Vývěska – úřední deska

U zámku je ukazatel Klubu českých turistů se značením turistických tras.
Tabulka 44 – Cestovní ruch – závěry analýzy

 významné kulturní památky přímo v obci
 zámek Staré Hrady je vyhledávanou turistickou
atraktivitou
 další turisticky zajímavé pamětihodnosti v obci
(drobné památky)
 přírodní potenciál a zachovalá krajina v blízkém
okolí (CHKO Český ráj)
 velké množství kulturních památek a
turistických atraktivit v blízkém okolí

 neexistují ubytovací služby
 obcí neprochází cyklotrasy ani tu není žádná
cyklistická či naučná stezka
 neexistence informačního systému či
turistického značení

1.9. Východiska pro návrhovou část
Zpracováním analytické části a z provedeného dotazníkového šetření byly shromážděny zásadní
informace, ze kterých je nutné vycházet pro definování nových rozvojových záměrů obce. Ty jsou dále
zpracovány v návrhové části tohoto nového SRP.
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1.9.1. Rozvojový potenciál
Jak je v úvodu analytické části uvedeno, obec Staré Hrady je malou obcí tzv. I. typu. V obci je obecní úřad
v jehož čele stojí neuvolněný starosta. Zastupitelstvo obce je devítičlenné. Obec svým územím leží na
území obce s rozšířenou působností Jičín (dále jen ORP Jičín), pověřený obecní úřad pro obec Staré Hrady
vykonává město Kopidlno, matriční a stavební úřad je v sousední Libáni.
Ze závěrů analytické části je patrné, že obec Staré Hrady je malou obcí, která nabízí příznivé prostředí pro
rodinný život a bydlení. Území obce má 1 územní část. Na území obce se nenachází žádná průmyslová
zóna. Obec leží při silnici II/501, tj. na přímé trase (spojnici) mezi městy Hořice a Libáň. V katastru obce
není železnice. Hlavním dopravním s okolními obcemi je autobus. Spojení do sídla ORP, tj. do Jičína je
přímé. Obec má dlouhou a bohatou historii. Bohužel obec není členem ani MAS, ani DSO. V obci dochází
jak ke snižování počtu obyvatelstva, tak i k nepříznivému vývoji její demografické struktury, tj. ke stárnutí
obyvatel. Obec má platný územní plán a v něm rozvojové plochy pro bydlení. Nemá však v ÚP rozvojové
plochy pro podnikání, tj. průmysl a skladování. Ke zkvalitnění života obyvatel přispívá kvalitní životní
prostředí v okolí obce. V obci je kvalitní bydlení – vysoký podíl rodinných dojmů. Mnoho domů je poměrně
nových nebo dobře udržovaných. V poslední době však není v obci příznivý stavební vývoj (pouze
4 dokončené domy za posledních 8 let. V obci je poměrně hodně živnostníků a soukromých zemědělců.
Bohužel ekonomický potenciál obce je v terciální sféře (služby), která je velmi zranitelná. Nezaměstnanost
v obci je nízká. V obci nejsou sociálně vyloučené lokality. Kulturní a sportovní dění zprostředkovává
obecní úřad. V obci není žádné školské ani zdravotnické zařízení, občané tato zařízení využívají v sousední
Libáni (docházková vzdálenost). V obci není obchod ani restaurace či ubytovací zařízení. Spolků je málo
– jen 1 aktivní zájmový spolek působící přímo v obci (SDH), ostatní spolky se v obci aktivně neprojevují.
Obec je dobře zásobená elektřinou i plynem. V obci je vybudován vodovod, ale ne v celé obci a rovněž
tak i kanalizace s napojením na ČOV (sousední město Libáň) je také jen v části obce. Obec má k dispozici
infrastrukturu pro sport i kulturní vyžití. Chybí infrastruktura pro sportování v době nepříznivých
klimatických podmínek, i když je možné využívat prostory (sál v OÚ). V obci nejsou možnosti
volnočasových aktivit pro děti (např. kroužky, zájmová činnost apod.) a ani nejsou zastoupeny žádné
regionálně významné tradiční akce, ale kulturní a sportovní akce pro občany na místní úrovni se konají.
Obec hospodaří s přebytkovým rozpočtem, tj. není zadlužená a má zkušenosti s čerpáním dotací
i s investicemi z vlastních zdrojů.
Pozitivních předpokladů by měla obec využít k přilákání nových mladých lidí s rodinami, kteří by začali
přispívat k rozvoji obce.
Také v cestovním ruchu může být příznivý potenciál pro další rozvoj obce (kulturní památka, nezkažená
příroda, klid apod.). Pro lepší využití tohoto potenciálu by bylo vhodné zkvalitnit doprovodnou
infrastrukturu cestovního ruchu, tj. podpořit vznik ubytovacích či stravovacích kapacit, vylepšit značení
cílů v obci a využít jej k lepší propagaci celého okolí.

1.9.2. Průzkum veřejnosti
V rámci vypracování strategického plánu rozvoje obce Staré Hrady bylo v průběhu měsíce října 2021
provedeno dotazníkové šetření mezi veřejností v obci.
Cílem průzkumu bylo poskytnout co možná nejširší a nejvěrnější obraz názorové hladiny občanů na
nejrůznější oblasti života v obci, co nejpřesněji zjistit, co občany nejvíce trápí, či čeho si naopak na své
obci nejvíce cení, aby bylo možné co nejspolehlivěji odhadnout jejich představy a přání ohledně
budoucího rozvoje obce za účelem vytvoření co příznivějších podmínek pro život obyvatel obce s ohledem
na místní podmínky, limity a zvyklosti.
Celkově se průzkumu ke strategickému plánu zúčastnilo 54 osob. S přihlédnutím k celkovému počtu
obyvatel obce ve věku nad 15 let (celkem k 1. 1. 2021 = 161 obyvatel) lze říci, že se jednalo o více než
33 % obyvatelstva obce (přesně 33,54 %).
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V průběhu listopadu 2021 bylo dokončeno vyhodnocení dotazníkového šetření. Toto vyhodnocení je
podrobně uvedeno v samostatném dokumentu, který je součástí analytické části tohoto strategického
plánu a jeho závěry byly využity k vypracování SWOT analýzy. Vyhodnocení dotazníkového šetření je
Přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

1.9.3. Limity rozvoje
Faktory, které může obec jen obtížně ovlivnit a které musí respektovat při plánování svého rozvoje neboť
jsou většinou nepřekročitelné lze definovat jako „limity rozvoje“. Tyto limity jednak vyplývají z různých
zákonů, dále ze schválených strategických dokumentů vyšších územně správních celků (MMR,
Královéhradecký kraj, ORP Jičín apod.) a z vydaných rozhodnutí správních orgánů (vydaná územní
rozhodnutí, stavební povolení, schválený územní plán apod.).
Rozvojovými limity jsou např. o ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury (pozemní
komunikace21, elektrického vedení22 a plynovodního vedení, vodovodní a kanalizační sítě23,
komunikačního vedení a rádiového zařízení24), dále se jedná o ochranu ZPF25, ochranu vodních zdrojů26,
ochranu nemovitých kulturních památek27, ochrana životního prostředí28 a další29).

1.9.4. Potenciál vyplývající z analýzy současného stavu
Zpracováním analytické části SRP, z informací zjištěných z veřejných zdrojů, z informací zaslaných z OÚ
Staré Hrady a z provedeného dotazníkového šetření byly identifikovány základní oblasti, na které bude
nutné se zaměřit v návrhové části SRP při definici potenciálu rozvoje obce Staré Hrady. Bylo definováno
celkem 5 klíčových oblastí rozvoje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infrastruktura a veřejné budovy
Volnočasové aktivity
Životní prostředí a veřejná prostranství
Podpora bydlení
Zvýšení bezpečnosti v obci
Další činnosti obce

Jak vyplývá z provedené analýzy a dotazníkového šetření, budou v rámci SRP vydefinovány strategické
cíle vedoucí k rozvoji obce a rovněž budou vydefinována i opatření (záměry), která povedou k naplňování
těchto stanovených cílů. Rozvojové záměry jsou podrobně rozpracovány ve strategické části tohoto
dokumentu.

1.9.5. SWOT analýza
SWOT analýza je dnes již standardní metodou regionálního rozvoje a byla zvolena jako nejvhodnější
metoda k poznání kritických oblastí obce, které je nutno v plánovacím období 2022 – 2030 brát v úvahu
a následně je řešit. Podstatou SWOT analýzy je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních
silných a slabých stránek obce a příležitostí a hrozeb, které na obec působí zvenčí.
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23
24
25
26
27
28
29

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění
Zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
Zákon č. 273/2012, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
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Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň omezování)
stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností (příležitostí),
a naopak se omezuje dopad takto pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení problémových oblastí,
zaměření rozvojového plánu obce a zpracování záměrů.
V rámci analytické části byly určeny silné a slabé stránky rozvoje obce a také jeho příležitosti a hrozby.
Jejich souhrn je uveden v následující tabulce.
Tabulka 45 – SWOT analýza – Území obce a Obyvatelstvo

Silné stránky

Slabé stránky

 bohatá a dlouhá historie obce
 aktivní zastupitelstvo obce – 9 členné
 nová budova obecního úřadu s dostatečnými
prostorami pro výkon státní správy i obecní
samosprávy a spolkovou činnost
 zdravý patriotismus, zájem obyvatel bydlet
v obci
 historie obce spjatá s místním zámkem
(turistická atraktivita)
 společenská sounáležitost a soudržnost občanů
a ochota pomáhat
 zkušenosti s čerpáním dotací
 schválený územní plán s rozvojovými plochami
 dlouhá historie osídlení
 rostoucí počet obyvatel v produktivním věku
na
 území obce nejsou národnostní menšiny
 na území obce nejsou sociálně vyloučené
lokality
 na území obce nejsou sociálně vyloučené
lokality
 stabilizovaná sociální situace
 mezilidské vztahy na území obce jsou poměrně
dobré a stabilizované
 poměrná spokojenost občanů se životem
na území obce

 obec není členem MAS ani DSO
 nepříznivý demografický vývoj – klesající

počet obyvatelstva
 klesající počet dětí do 14 let
 nepříznivý vývoj věkové struktury





obyvatelstva
stárnutí populace, zejména žen
vyšší rozvodovost než celokrajská
podíl osob v exekuci vzrůstá
nezájem některých občanů
o plánování a rozvoj obce






nepravidelné sledování webových stránek obce
někteří občané nemají internet
malá návštěvnost veřejných zasedání
zhoršující se zájem obyvatel o obec a zvyšující
se lhostejnost občanů k dění v obci
 část občanů se příliš nezajímá o dění v obci
 nepravidelné sledování webových stránek

obce

 občané mají možnost zapojit se do

místního plánování, rozhodování či
veřejných projednávání
 ochota občanů podílet se na místním plánování
rozvoje a účastnit se na veřejných projednáních
 kladně hodnocená práce OÚ
 poměrně dobrá dostupnost OÚ
 spokojenost občanů s informovaností na území
obce
 spokojenost s činností samosprávy
 možnost získání informací o činnosti OÚ a dění
v obci z více zdrojů
 občané jsou schopni si informace dohledat
Příležitosti
 podpora nárůstu počtu obyvatel – příprava
pozemků pro bytovou výstavbu
 zlepšit mezilidské vztahy
 podporovat občanskou sounáležitost

Hrozby
 nárůst agendy obecního úřadu a obce
 pokles příjmů obecního rozpočtu kvůli poklesu
výnosu z daní podle RUD
 hrozící odliv vzdělaného obyvatelstva z obce
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 podpora mladé generace komunikující s obcí,
rozvoj zdravého patriotismu
 naplňování koncepcí a programů rozvoje obce
a aktivní využívání rozpočtových výhledů pro
rozhodování obce
 čerpání finanční podpory z různých dotačních
titulů pro úspěšnou realizaci zamýšlených
investičních záměrů
 lepši zainteresovanost občanů na místním
plánování a podpoře rozvoje
 podrobnější informace z veřejných jednání
zastupitelstva na webu obce
 podpořit zájem mladých rodin, aby se vracely
do obce a zůstávaly zde
 zkvalitnit informace pro občany na webu
obce
 rychlejší aktualizace informací na webu obce
 zlepšit možnosti sledování a účasti na
veřejných zasedání obecního zastupitelstva
(on-line přenosy, časové možnosti apod.)

 pokračující stárnutí populace
 zvýšení odlivu obyvatelstva z obce
 nezájem občanů o plánování a rozvoj obce
vylidňující se obec
 zvyšování počtu seniorů a osob v krizi

Tabulka 46 – SWOT analýza – Hospodářství, Bydlení a bytový fond, Občanská vybavenost, služby, bezpečnost

Silné stránky

Slabé stránky

 vysoký podíl ekonomicky aktivních obyvatel
 vysoký podíl živnostníků na počet obyvatel
 obdělávané zemědělské pozemky na území
obce
 vysoká intenzifikace krajiny
 zemědělství orientované na pěstování plodin
 téměř nulová nezaměstnanost
 stabilizovaná sociální situace
 nulová zadluženost obce
 přebytkový rozpočet obce
 absence brownfields
 obec má k dispozici rozvojové plochy pro
bydlení a občanskou vybavenost
 obec podporuje podnikání na svém území
 kvalitní bydlení – vysoký podíl rodinných domů
 vysoké procento spokojenosti s bytovou situací
 zdravotnické služby jsou zajištěny v sousední
obci
 uspokojivá dostupnost školství nebo zdravotní
péče (sousední obce)
 v obci je infrastruktura pro kulturně –
společenské vyžití (společenský sál v budově
OÚ)
 v obci jsou hřiště pro sportovní vyžití dětí i
dospělých
 obec zřizuje JPO a je zde SDH
 požární ochrana je zajištěna v rámci IZS
Královéhradeckého kraje
 dobrá bezpečnostní situace – nízká kriminalita


 většina ekonomicky aktivních subjektů podniká
v terciální sféře (služby) – vyšší závislost na
ekonomické prosperitě ostatních obyvatel
 nedostatek pracovních příležitostí v obci – v obci
nejsou k dispozici žádná volná pracovní místa
 klesání daňových příjmů
 obec nemá k dispozici rozvojové plochy, např.
pro výrobu, sport
 vysoké stáří domů v obci
 nepříznivý stavební vývoj v posledních 12 letech
– pouze 4 dokončené domy (byty)
 obec nemá ve vlastnictví žádné byty ani pozemky
pro obytnou výstavbu
 téměř třetina domů v obci je neobydlených
 21 neobydlených domů je využíváno k rekreaci
 někteří občané upřednostňují odchod z obce
 někteří občané se nezajímají o podnikání v obci
 nezájem části občanů o pozemky pro výstavbu
bydlení
 nízká dostupnost pozemků pro bydlení
 absence základní i mateřská školy v obci
 sociální péče je zajišťována občany obce
samostatně (terénní pečovatelská služba)
 v obci není knihovna
 zhoršující se kulturní a společenský život v obci
 chybějící základní služby – v obci není zajištěna
přímá dostupnost základních potravin a zboží
denní potřeby
 nepřítomnost poštovního úřadu
 chybí nabídka doplňkových služeb (kadeřnictví,
holičství, autoopravna apod.)
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 kategorie trestných činů není závažná
(poškozování majetku, krádeže a drogové
závislosti)
 zastavěné území obce není v záplavové oblasti
 zajištění varování obyvatel sirénou spolu s
obecním rozhlasem

 málo rozvinutý spolkový život (kromě SDH
nejsou v obci žádné aktivní spolky)
 střední index kriminality na území
 absence zařízení pro měření rychlosti silniční
dopravy
 na území obce nejsou žádné stálé úkryty civilní
obrany
 chybí možnosti rozmanitějšího volnočasového
vyžití pro děti a pro seniory

Příležitosti

Hrozby

 podpora podnikání v obci – využití veřejných
prostranství, zvýhodněné nájemné apod.
 podpora přestaveb a stavebních úprav
rodinných domů pro bydlení
 posílit kulturně společenský život
 zvýšit motivaci obyvatel pro rozvoj podnikání
v oblasti obchodu a služeb
 pomoc s nabídkou prostor pro služby
 zlepšit možnosti kulturně společenského vyžití
 zlepšit možnosti sportovního vyžití – turnaje,
soutěže apod.
 nové možnosti trávení volného času (kroužky
pro děti a další aktivity)
 možnost pravidelných setkávání pro důchodce
 rozšíření možností volnočasového vyžití pro
seniory
 podpora vzniku spolků v obci
 podpora pořádání různých sportovních nebo
kulturních akcí

 zvyšující se ceny stavebních prací
 hrozící nedostatek finančních prostředků
na rekonstrukce obecní infrastruktury (místní
komunikace, chodníky, obecní budovy a další
investice)
 vytvoření nabídky služeb mimo obec a/nebo v
jiných obcích
 těžkosti při získávání dotací
 pomalý rozjezd nového programovacího období
pro dotační výzvy
 růst sociálně patologických jevů a kriminality
 nárůst nezaměstnanosti vlivem nepříznivého
epidemického stavu v ČR
 změny právních předpisů
 část obce leží v záplavové oblasti – riziko povodní
a vznik škod jimi způsobenými
 nedostatek finančních prostředků pro rozvoj
infrastruktury volnočasových aktivit
 nedostatek peněžních prostředků na fungování
sociálních služeb dle zákona o sociálních
službách

Tabulka 47 – SWOT analýza – Infrastruktura, Životní prostředí, Cestovní ruch

Silné stránky

Slabé stránky

 dostatečná silniční síť
 dobré napojení na silnice I. třídy
 poměrně dobrá dopravní dostupnost
(autobusová doprava)
 velký rozsah zpevněných místních komunikací
 veřejné osvětlení ve větší části obce
 poměrná spokojenost se stavem dopravní
infrastruktury
 v některých částech obce poměrně dobrá
bezpečnost silničního provozu
 obec je plynofikovaná
 dobré zásobování el. energií
 v obci narůstá využívání obnovitelných zdrojů
energie
 dobrá dostupnost komunikačních služeb
(mobilní telefon, internet, televize, rozhlas)
 bezdrátový obecní veřejný rozhlas – zdroj
informací pro občany
 využívání mobilní aplikace pro informování
veřejnosti o dění v obci a varování obyvatel

 vysoká intenzita dopravy
 chybějící měřiče rychlosti na silnici II. tř. v obci
 chybějící chodníky podél silnice II. a silnic III.
třídy – zvýšení bezpečnosti dopravy
 zhoršování dopravní dostupnosti obce
hromadnou dopravou
 v některých částech obce jsou problémy
s bezpečností dopravy (podél hlavní silnice
procházející obcí)
 chybějící veřejné osvětlení v některých
okrajových částech obce
 v některých částech obce je dopravní
infrastruktura v problematickém stavu
 chybějící infrastruktura pro cyklodopravu
 v některých územích obce je nedostatečné
vybavení základní tech. infrastrukturou
(kanalizace napojená na ČOV a vodovod)
 v některých částech obce je slabé pokrytí
internetem
 někteří občané nemají internet
 v části obce je ještě vrchní rozvod NN
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 poměrná spokojenost některých občanů se
zásobením vodou a připojením
na kanalizaci
 odvoz odpadu je řešen ke spokojenosti občanů
 obec pečuje o technickou infrastrukturu, a to
zejména z vlastních zdrojů obce
 kvalitní a významněji nezatížené životní
prostředí
 větší množství kvalitní půdy – vysoká bonita a
cena
 voda v Libáňském potoce je neznečištěná
 na území obce nejsou žádní znečišťovatelé
ovzduší
 koeficient ekologické stability – zemědělsky
obdělávaná krajina
 péče o vodoteč – Povodí Labe s.p.
 na území obce nejsou poddolovaná území ani
se tu nenacházejí ložiska nerostných surovin
 rybníky v krajině a chov ryb
 na území obce jsou systémy ÚSES
celokrajského významu
 území obce je územím s archeologickými
nálezy
 nízké radonové riziko na území obce
 zajištění třídění odpadu na území obce
 občané se starají o čistotu životního prostředí
v obci
 na území obce je velké množství lesních
porostů
 na území obce nejsou černé skládky
 EVL na území obce
 neexistence kontaminovaných území
 velký rozsah obecní zeleně, vhodný též
k intenzifikaci
 péče o zeleň zajištěna obcí
 významné kulturní památky přímo v obci
 zámek Staré Hrady je vyhledávanou turistickou
atraktivitou
 další turisticky zajímavé pamětihodnosti v obci
(drobné památky)
 přírodní potenciál a zachovalá krajina v blízkém
okolí (CHKO Český ráj)
 velké množství kulturních památek a
turistických atraktivit v blízkém okolí

 veřejné osvětlení – velký počet světelných
bodů je na sloupech vrchního vedení NN
 2 znečišťovatelé ovzduší v sousední obci
 v obci není sběrný dvůr
 chybí kontejnery pro třídění některých druhů
odpadů (kovy, šatstvo, drobné elektro)
 některé půdy v okolí zastavěného území obce
jsou ohroženy vodní a větrnou erozí
 velké procento orné půdy
 silnice druhé třídy na území obce – intenzívní
doprava – znečištění ovzduší prachem a
exhalacemi a zatížení hlukem
 aktivní sesuvná území
 ohrožení půd vodní erozí
 neexistují ubytovací služby
 obcí neprochází cyklotrasy ani tu není žádná
cyklistická či naučná stezka
 neexistence informačního systému či
turistického značení
 některé budovy jeví znak chátrání (soukromí
vlastníci)
 péče o údržbu zeleně a čistotu v obci vyžaduje
stále vyšší náklady a v budoucnu bude čím dál
víc zatěžovat obecní rozpočet
 problémy s udržováním čistoty veřejných
prostranství v obci některými občany

Příležitosti

Hrozby

 udržovat, obnovovat, rozšiřovat
a modernizovat VO
 pravidelná údržba a obnova chodníků a cest
 vymáhat dodržování obecních vyhlášek na
ochranu této infrastruktury
 důslednější kontrola lokálních znečišťovatelů
ovzduší
 opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního
provozu
 zlepšit možnosti kulturně společenského vyžití
 vytvoření míst pro setkávání občanů i v přírodě

 změny právních předpisů v oblasti nakládání s
odpady
 hrozba vzniku černých skládek
 zvýšené nároky na efektivitu odpadového
hospodářství
 nedostatek finančních prostředků na kvalitní
údržbu sídelní zeleně a její obnovu
 nekoncepční sázení zeleně a kácení vzrostlé
zeleně občany
 nedostatek peněžních prostředků na likvidaci
odpadů obecně
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 rostoucí náklady na likvidaci komunálního
odpadu
 rostoucí náklady na recyklaci tříděných odpadů
– platba za papír, za plast
 snahy o nekoncepční zábor volné krajiny pro
novou výstavbu, nekoncepční vymezování
nových zastavitelných ploch
 nekoncepčnost a neodbornost rozhodování
o dalším rozvoji obce (upřednostnění
soukromých zájmů nad veřejnými, posuzování
jen z vybraných hledisek, každý se cítí být
odborníkem)

doplnění veřejných prostranství o mobiliář
možnost pravidelných setkávání pro důchodce
vyšší podpora spolků v obci
podpořit vznik nových spolků a jejich vyšší
zapojení při organizování kulturního a
společenského života v obci
pořádání různých sportovních soutěží
podporovat ochranu životního prostředí
udržovat a zkvalitňovat vzhled veřejných
prostranství
zlepšovat údržbu zeleně v obci a podpořit její
obnovu a novou výsadbu
udržovat a zlepšovat pěkný vzhled budov v obci
zainteresovat občany v péči o zeleň a čistotu
veřejných prostranství – osvěta a další aktivity
(úklid, koordinace nové kvalitní výsadby zeleně,
okrasné předzahrádky před domy apod.)
posílení komunitního života
obnovovat staré a někdy i zrušené polní cesty,
vč. výsadeb stromořadí (pěší vycházky,
cyklovýlety apod.)
podporovat třídění odpadu (např. upravit
platby za komunální odpad podle množství a
kvality třídění odpadů)
jednání s poskytovateli internetu ohledně vyšší
rychlosti a lepšího pokrytí
příprava a postupného vybudování vodovodu a
kanalizace ve všech částech obce
zlepšení možností třídění odpadu (kontejnery
na kovy, textil, drobné elektro apod.)
zvážit možnost vybudování sběrného dvora

Ze SWOT analýzy je patrné, do kterých oblastí by se měl rozvoj obce Staré Hrady orientovat (silné stránky
a příležitosti), a které oblasti budou pečlivě monitorovány a vyhodnocovány (slabé stránky a hrozby).
Na základě všech dílčích podkladů a vyhodnocení analytického souhrnu lze konstatovat:










Rozvoj obce vykazuje negativní trend (stárnutí populace, migrace, úbytek obyvatelstva).
Dominantní rozvojovou funkcí obce je občansko-obslužné zajištění služeb pro občany obce.
Obec by měla dále aktivně posilovat svoji pozici jako přirozeného centra setkávání občanů
Obec by měla podporovat občanskou sounáležitost a komunitní život, vč. zdravého patriotismu
Obec by měla pokračovat v příznivém trendu oprav místních komunikací a chodníků, v péči
o veřejná prostranství a zeleň, vč. doplnění mobiliářem
Obec by měla posílit a podporovat spolkový život a tradice sportovní i kulturně-společenské
Obec by se měla orientovat na přípravu infrastruktury pro rozvoj bydlení
Obec by měla využít rozvojový potenciál v podobě čistého životního prostředí a zeleně v obci a
okolí
Obec má nevyužitý rozvojový potenciál v oblasti cestovního ruchu, jehož postupné využívání je z
hlediska budoucích rozvojových možností žádoucí.

1.9.6. Vazba na strategické dokumenty (národní, regionální a místní)
Obec Staré Hrady je na území ORP Jičín, dále se nachází na území Místní akční skupiny (MAS) Otevřené
zahrady Jičínska, z.s., se sídlem v Jičíně, tj. obec leží v územní působnosti této MAS. Dále se obec nachází
na území Svazku obcí Mariánská zahrada a leží na území Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska –
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Euroregionu Glacensis. Všechny tyto subjekty mají rovněž vypracované rozvojové strategické plány, a
proto bylo posouzeno, zda je nový SRP obce Staré Hrady v souladu se strategickými rozvojovými plány
nejen národními a regionálními, ale i se strategiemi uvedených subjektů, sdružení a územně
samosprávného celku, na jejichž území obec Staré Hrady leží.
Porovnání a návaznost rozvojových aktivit obce Staré Hrady s aktivitami a strategickým rozvojem širšího
území je uvedeno v následující tabulce.
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Tabulka 48 – Soulad se strategiemi

Národní strategické dokumenty ČR
Úroveň

Název strategie/koncepce

Mezinárodní Evropa 2020

ČR - MMR

Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+ (do r.
2027)

Dostupnost (na link)

Priorita/Strategický cíl/opatření

https://www.databazestrategie.cz/cz/eu/strategie/evropa-2020

Priorita 1 "Inteligentní růst" - SC 1.2.Mládež v pohybu SC 1.3. Digitální program pro Evropu - Opatření 1.3.6 podpořit přístup k internetu a jeho používání všemi
evropskými občany, především prostřednictvím činností na
podporu počítačové gramotnosti a přístupnosti; Opatření
1.3.9 - podporovat rozmístění a využívání moderních,
přístupných služeb na internetu (např. e-government,
zdravotnické služby on-line, inteligentní domácnost,
počítačové dovednosti, bezpečnost)
Priorita 2 "Udržitelný růst" - SC 2.1 Evropa méně náročná na
zdroje - Opatření 2.1.13 - zaměřit se na městský rozměr
dopravy, kde vzniká značná část dopravního přetížení
a emisí;

https://www.databazestrategie.cz/cz/mmr/strategie/strategie-regionalnihorozvoje-cr-2021?typ=struktura

Priorita 1; SC 1.3; Opatření: 8: Vytvořit podmínky pro
dostupné bydlení a zkvalitnit sídlištní celky; Priorita 3; SC
3.3; Opatření 32: Zajistit adekvátní dostupnost terénních
sociálních služeb a zlepšit dostupnost občanské vybavenosti
ve venkovském prostředí a vytvořit podmínky pro rozvoj
komunitního života; SC 3.4; Opatření 34: Posílit koordinační
roli obce při usměrňování rozvoje krajiny; Opatření 35:
Zlepšit ovzduší ve venkovském zázemí regionálních center;
Priorita 5; SC5.2; Opatření 45:Rozvíjet komunitní život v
obcích; SC 5.4; Opatření 46: Zajistit občanskou vybavenost

Priority a záměry

V souladu jsou
Priorita 6 – záměry 6.2 a
6.3
Priorita 3 – záměry 3.9 a
3.10

V souladu jsou všechny
priority a záměry obce

ČR - MMR

Koncepce rozvoje venkova
2021-2027

https://www.databazestrategie.cz/cz/mmr/strategie/koncepce-rozvoje-venkova2021-2027?typ=struktura

ČR - MMR

Dohoda o partnerství pro
programové období
2014-2020 (do r. 2023)

ČR - Min.
dopravy

Národní strategie
bezpečnosti silničního
provozu 2011 - 2020

https://www.databazestrategie.cz/cz/md/strategie/narodni-strategiebezpecnosti-silnicniho-provozu-2011-2020?typ=struktura

ČR - Min.
životního
prostředí

Státní program ochrany
přírody a krajiny ČR

https://www.databazestrategie.cz/cz/mzp/strategie/statni-program-ochranyprirody-a-krajiny-cr-2009-2020?typ=struktura

https://www.databazestrategie.cz/cz/mmr/strategie/dohoda-o-partnerstvi-proprogramove-obdobi-2014-2020-rev-12-2016-klon2?typ=struktura
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Priorita 1; SC 1.2KOMUNITNÍ ŽIVOT - INTENZIVNÍ
KOMUNITNÍ ŽIVOT NA VENKOVĚ PŘISPÍVAJÍCÍ K RŮSTU
SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU AVYTVÁŘEJÍCÍ PODMÍNKY PRO
VOLNOČASOVÉ VYŽITÍ OBYVATEL VENKOVA - všechna
opatření; Priorita 2;SC 2.2: TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Opatření: Rekonstrukce veřejného osvětlení; Rozvoj
a rekonstrukce vybavení sloužícího k ochraně obyvatelstva;
SC 2.3 - VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - Opatření: Rekonstrukce
a revitalizace veřejného prostranství s důrazem na jeho
bezbariérovost; Přeměna veřejných prostranství na součást
zelené infrastruktury města/obce; SC 2.4 - OBČANSKÁ
VYBAVENOST - Opatření: Zvýšení dostupnosti bydlení;
Podpora výstavby v existujícím intravilánu; Rozvoj občanské
vybavenosti; Rozvoj volnočasové vybavenosti s důrazem na
multifunkční a otevřený, komunitní charakter zařízení;
Rozvoj sportovní vybavenosti; Priorita 3; SC 3.3 - Půda
a krajina - Opatření: Rozvoj a údržba komplexních systémů
sídelní zeleně; Zlepšení péče o krajinu zvýšením
odpovědnosti vlastníků pozemků v ZPF a na PUPFL;

Priorita - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY,
PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU A ŘEŠENÍ RIZIK; FS (TC4):
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV (ZAHRNUJÍCÍ
SEKTOR BYDLENÍ, VEŘEJNÉ A KOMERČNÍ BUDOVY); EFRR
(TC5):ZVÝŠENÁ PŘIPRAVENOST A ODOLNOST ÚZEMÍ Z
POHLEDU PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU A
PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ RIZIK;

V souladu jsou všechny
priority a záměry obce

V souladu jsou
Priorita 1 - záměry 1.2 až
1.5
Priorita 3 - záměry 3.1 až
3.3 a 3.7 až 3.10
Priorita 4 – záměr 4.3
Priorita 5 – záměr 5.1

P 1. Bezpečná pozemní komunikace/O. 1.5 Zkvalitnění
dopravního značení, vybavení komunikací a povrchových
vlastností vozovek; 1.9 Úpravy dopravního prostoru pro
zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního
provozu.

V souladu jsou
Priorita 1 – záměr 1.1;
Priorita 5 – záměry 5.2 a
5.3

P 7. Urbánní ekosystémy/ Cíl 7.1 - Zajištění vyšší kvality
života v sídlech zapojením přírodních nebo přírodě blízkých
prvků do struktury sídel/O 7.1.1 V sídlech podporovat péči
o plochy zeleně a prioritně zakládat nové parky

V souladu jsou
Priorita 3 - záměry 3.1 až
3.3 a 3.7 až 3.10

Regionální strategické dokumenty
Strategické dokumenty KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KHK

KHK

KHK

Strategie rozvoje
Královéhradeckého kraje
2021-2027

Program rozvoje
Královéhradeckého kraje
2017 - 2020

Program rozvoje cestovního
ruchu Královéhradeckého
kraje 2014-2020

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvojkraje/rozvojove-dokumenty/rozvoj-2014-2020/_Strategierozvoje-KHK-2021-2027.pdf

Priorita 2 - Zdravá, stabilní a soudržná společnost - všechny
SC 2.1; 2.3; Opatření 2.1.3 - Posílení rozvoje sportovních
a volnočasových aktivit v kraji; 2.3.1 Rozvoj živé kultury
a místního kulturního života ; Priorita 3 - Efektivní
infrastruktura a dostupnost; SC 3.3; Opatření 3.3.2 - Zvýšení
energetických úspor; Priorita 4 - Kvalitní a čisté životní
prostředí; SC 4.1; Opatření 4.1.3 - Sídelní zeleň a zelená
infrastruktura; SC 4.2 - Opatření 4.2.1 - Ochrana proti
povodním a vlivu nadměrného sucha; 4.2.3 - Podpora
zemědělství, lesnictví, rybářství a místní produkce; Priorita 5
- Vyvážený rozvoj a správa území; SC 5.1 ; Opatření 5.1.1 Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí; SC 5.3; Opatření 5.2.2 Podpora krizového řízení a IZS;

V souladu jsou všechny
priority a záměry obce

http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvojkraje/rozvojove-dokumenty/Program-rozvoje-KHK-20172020.pdf

Priorita 2 - Dopravní dostupnost a mobilita; SC 2.2 - Zlepšit
stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem na
plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel; Priorita 3
- Veřejné služby a občanská společnost; SC 3.1; Opatření
3.1.3: Podpora zdravého životního stylu a
zdraví obyvatel; SC 3.3; Opatření 3.3.1: Rozvoj krizového
řízení a
integrovaného záchranného systému; SC 3.4; Opatření 3.4.2
Rozvoj kulturních a kreativních aktivit; Opatření 3.4.3 Rozvoj
sportu a volnočasových aktivit; Priorita 4 - Environmentální
prostředí a sítě; SC 4.1; Opatření 4.1.3 Protipovodňová
ochrana a prevence; SC 4.3; Opatření 4.3.2 Zavádění
energetických úspor a podpora obnovitelných zdrojů
energie; SC 4.4; Opatření 4.4.1 Aktivní ochrana přírody
a péče o krajinu; SC 4.5;

V souladu jsou všechny
priority a záměry obce

https://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/krajskyPriorita 1 - Infrastruktura cestovního ruchu;
urad/cestovni-ruch/dokumentyPriorita 2 - Tvorba turistické nabídky a její propagace
koncepce/Program_rozvoje_CR_KHK_2014-20_StrategickaPriorita 3 - Koordinace rozvoje cestovního ruchu
cast.pdf
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V souladu jsou
Priorita 2 – všechny
záměry
Priorita 3 – záměr 3.4
a 3.6

Ostatní strategické dokumenty - nadregionální, místní

Euroregion
Glacensis

MAS
Otevřené
zahrady
Jičínska

Strategie rozvoje
Euroregionu Glacensis
2020+

Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje
2014-2020

https://www.euro-glacensis.cz/files/finalni_dokumenty/czstrategia-rozwoju-euroregionu-glacensis-2020-final-cz1.pdf

Priorita 1 - Inteligentní a udržitelný rozvoj euroregionu
založený na endogenním potenciálu a kooperaci podniků
Priorita 2 - Aktivizace a integrace obyvatel založena na
vzájemné důvěře a toleranci přispívající k sociální inkluzi
Priorita 3 - Chytré a udržitelné hospodaření s přírodními
zdroji
Priorita 4 - Lépe spolupracující euroregion

V souladu jsou všechny
priority a záměry obce

https://www.otevrenezahrady.cz/strategie-2014-2020

Strategický cíl 1. Stabilizace obyvatelstva v území - SC 1.
Optimalizace technické infrastruktury na území MAS
SC 2 Zkvalitnění a zvýšení nabídky služeb občanské
vybavenosti
SC 3 Rozvinutá občanská společnost a smart administration
Strategický cíl 2. Udržení kvalitního životního prostředí
- SC 1 Kvalitně udržovaná krajina, SC 2 Eliminace zdrojů
znečištění složek životního prostředí
SC 3 Zvyšování kvality životního prostředí aplikací
moderních ekologických nástrojů
Strategický cíl 3. Diverzifikovaná a konkurenceschopná
ekonomická základna regionu - SC 1 - Vytváření podmínek
pro podnikání a růst zaměstnanosti
SC 2 Koordinace a rozvoj atraktivit cestovního ruchu
SC 3 Management a marketing ekonomického rozvoje
území

V souladu jsou všechny
priority a záměry obce
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Svazek obcí
Mariánská
zahrada

ORP Jičín

Priorita 1 - Zastavit dlouhodobý úbytek obyvatel v obcích,
snížit jejich věkový průměr a učinit život na venkově
atraktivní pro všechny věkové kategorie obyvatel
Priorita 5 - Zvýšit konkurenceschopnost místní ekonomiky,
snížit denní migraci za prací a posílit daňové příjmy
do obecních rozpočtů Zvýšit konkurenceschopnost místní
ekonomiky, snížit denní migraci za prací a posílit daňové
příjmy do obecních rozpočtů
Priorita 6 - Podporovat výstavbu a rekonstrukce domů a
bytů
Priorita 7 - Zabezpečit kvalitní zásobování pitnou vodou a
odvádění odpadních vod
Priorita 10 - Podporovat výstavbu, opravu a údržbu silnic a
stezek mezi obcemi
Priorita 11 - Rekonstruovat památky a další významné
historické stavby
Priorita 12 - Revitalizovat jednotlivé chátrající a nevyužívané
areály a objekty
Priorita 13 - Připravit nabídku turistických produktů
poznávací a venkovské turistiky a vytvořit z Mariánské
zahrady významnou turistickou destinaci
Priorita 14 - Zlepšit dostupnost komunálních služeb a
vybavenosti pro obyvatele
Priorita 15 - Zlepšit estetické kvality prostředí v zastavěném
území obcí

Strategie rozvoje SO
Mariánská zahrada
k dispozici u SO Mariánská zahrada

Marketingová strategie SO
Mariánská zahrada

Program 1 - Obnova prvků barokní krajinné kompozice
Mariánská zahrada
Program 3 - Turistická infrastruktura Mariánské zahrady

Místní akční plán rozvoje
vzdělávání pro ORP Jičín

Priorita 2 - Zkvalitnění podmínek pro zájmové, neformální a
celoživotní vzdělávání a zvýšení jeho dosažitelnosti včetně
posilování rovných příležitostí pro každého v ORP Jičín

https://map.otevrenezahrady.cz/
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V souladu jsou všechny
priority a záměry obce

V souladu jsou
Priorita 3 - záměr 3.4
a 3.6

V souladu jsou
Priorita 2 - všechny
záměry

Popis znaku obce Staré Hrady
V červeno-modře polceném štítě nad stříbrno-červeně polcenou hradbou s přivrácenými
podkovami opačných barev polovina stříbrného koně se zlatými kopyty, jazykem a
uzděním.

1.

CEP

2. NÁVRHOVÁ ČÁST
V návrhové části je vyjádřena představa o rozvoji obce Staré Hrady a navržen způsob jejího dosažení
formulací strategické vize, opatřeními a podporovanými aktivitami. Popsána je také podpora realizace
programu, tedy způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace Strategie.
Strategie obce Staré Hrady je v souladu a navazuje na národní a nadnárodní strategické dokumenty,
včetně strategie Královéhradeckého kraje, strategie MAS Otevřené zahrady Jičínska i DSO Mariánská
zahrada tak, aby bylo možné využít co nejlépe dotační tituly podporující cíle obce.
Návrh strategického plánu obsahuje 3 základní úrovně, tj. vizi, priority a strategické cíle (záměry).

2.1. Strategická vize
Předěl mezi analytickou částí a částí návrhovou je formulace rozvojové vize. Na základě podrobné
analýzy můžeme určit zásadní rozvojové směry obce. Vize formuluje a předurčuje stav, kterého by mělo
být v budoucnu dosaženo.
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce Staré Hrady na dalších 10 - 20 let;
formuluje směřování rozvoje obce dle závěrů v analytické části Strategie. Tento Strategický plán má
stanovený horizont na období 2022 – 2030. Jde o střednědobý plán a rozvojovou vizi s horizontem na
8 let. Na tuto dobu jsou definovány a navrženy strategické cíle a opatření strategického plánu.
Rozvojová vize obce byla rozpracována do jednotlivých Klíčových oblastí (problémových okruhů), které
jsou pro rozvoj obce stanoveny jako prioritní (prioritní osy rozvoje).
Vize obce Staré Hrady:

„Staré Hrady jsou samostatnou obcí, která se stará o své občany a ti jí v tom
aktivně pomáhají. Zodpovědně a transparentně hospodaří a rozvíjí se. To jí
umožňuje udržovat stávající infrastrukturu a realizovat rozvojové projekty.
Staré Hrady chtějí být klidným a bezpečným místem podporujícím dobré
mezilidské vztahy a spokojený kulturně společenský život. Staré Hrady chtějí
rozvíjet a budovat veřejnou infrastrukturu na svém území, aby tu jejich
obyvatelé mohli kvalitně bydlet a spokojeně a bezpečně žít.
Staré Hrady jsou "místem, kde lidé chtějí nejen dobře žít, ale chtějí tu i
zestárnout a místem, které stojí za to navštívit".
Obec Staré Hrady považuje podmínky pro bydlení svých občanů, zodpovědné hospodaření, svobodu
podnikání a svůj rozvoj jako základní předpoklad prosperity. Prosperita člověka začíná tam, kde se
člověk cítí dobře a obec Staré Hrady takové podmínky v rámci svých možností soustavně vytváří. Martin
Selingman30 řekl velmi trefnou moudrost, že „Duševní pohoda by se měla stát novým měřítkem
prosperity.“ Vedení obce Staré Hrady se k tomuto názoru hlásí s tím, že na prosperitě a tedy dobrém
pocitu života na území obce musí participovat i samotní občané.
Obec si je vědoma silných i slabých stránek plynoucích z analytické části tohoto plánu, svých možností,
jakož i svých omezení. Většinu podmínek, na nichž závisí prosperita obce, sice určuje stát, kraj a
samotná EU, ale obec Staré Hrady stanovením priorit bude řešit zlepšení podmínek pro bydlení, dobré
30

Martin E. P. Seligman je americký psycholog, profesor psychologie na University of Pennsylvania, 31. nejcitovanější psycholog 20. století.
Proslul svou teorií naučené bezmocnosti, kterou rozvinul při pokusech vysvětlit fenomén deprese.
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mezilidské vztahy a spokojený kulturně-společenský život občanů v rámci svých (z tohoto globálního
pohledu) skromných možností.
Vize je naplňována postupnou realizací klíčových oblastí (priorit) → priority jsou postupně naplňovány
realizací specifických cílů (záměrů resp. opatření), jak zobrazuje následující schéma:
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UKÁZKA VAZEB MEZI ÚROVNĚMI NÁVRHOVÉ ČÁSTI PROGRAMU ROZVOJE OBCE STARÉ HRADY
Graf 12 – Strategický rozvojový plán obce Staré Hrady na období 2022 – 2030 – vazby mezi úrovněmi návrhové části

2.2. Klíčové oblasti a komplexní strategický cíl
Ve vazbě na provedenou analýzu, z ní plynoucí SWOT analýzu a dotazníkové šetření s průzkumem názorů
obyvatel obce Staré Hrady, kterou obec provedla v říjnu loňského roku, tj. v r. 2021, se SRP Staré Hrady
opírá o celkem šest základních klíčových oblastí (prioritních os) – viz tabulka níže. Tyto klíčové oblasti
budou v rámci SRP Staré Hrady plnit roli základních prioritních os rozvoje, na něž budou navázána dílčí
prováděcí opatření, resp. záměry.
Komplexní strategický cíl v návaznosti
na vizi:

Klíčové oblasti - Prioritní osy rozvoje:

Termín splnění komplexního
strategického cíle:
Indikátory splnění strategického cíle:

Vytvoření prosperující obce se silným zázemím
v oblasti sociální, kulturní, společenské a sportovní,
posilujícího kombinaci moderního životního stylu
s kvalitním životním prostředím při zachování
vyváženého územního rozvoje.
P1 – Infrastruktura a veřejné budovy
P2 – Volnočasové aktivity
P3 – Životní prostředí a veřejná prostranství
P4 – Podpora bydlení a podnikání
P5 – Zvýšení bezpečnosti v obci
P6 – Další činnosti obce
2030
 Indikátory výsledku – dosažitelné realizací
souboru opatření (záměrů, resp.
projektů/aktivit), vedoucí k dosažení
strategického cíle v rámci celé priority.
 Indikátory výstupu – dosažitelné realizací
konkrétních opatření (záměrů, resp.
projektů/aktivit), tj. vedoucí k dosažení
jednotlivých specifických cílů definovaných
u opatření.
Podrobně viz tabulka v kap. č. 5.5 Postup sledování
a vyhodnocování realizace SRP – monitoring strategie
Směrná datová základna pro vyhodnocování indikátorů
→ Sčítání lidu, domů a bytů 2021
→ Demografické údaje 2030
→ Aktuální údaje z veřejné databáze ČSÚ (2031)
→ Závěrečný účet obce Staré Hrady
Srovnávací datová základna
(analytická část SRP)
→ Sčítání lidu, domů a bytů 2011
→ Demografické údaje 2020
→ Údaje z veřejné databáze ČSÚ (2019 a 2020)
→ Rozpočet obce Staré Hrady

2.3. Prioritní osy rozvoje a strategické cíle
Obec Staré Hrady se dlouhodobě zaměří na tyto priority a z nich plynoucí strategické cíle, realizované
pomocí uvedených záměrů (opatření):
Tabulka 49 – Prioritní osy a strategická opatření (záměry) strategického plánu obce Staré Hrady pro období 2022 – 2030

Prioritní osa 1
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3
Opatření 1.4
Opatření 1.5
Opatření 1.6
Opatření 1.7
Prioritní osa 2
Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3
Prioritní osa 3
Opatření 3.1

Opatření 3.8

Infrastruktura a veřejné budovy
Výstavba chodníků
Opravy a rekonstrukce kanalizace
Vodovod s tlakovou stanicí v části obce
Výstavba veřejného osvětlení
Výměna stávajících zdrojů veřejného osvětlení za moderní a úsporné zdroje
Oprava hasičské zbrojnice
Oprava márnice na místním hřbitově
Volnočasové aktivity
Rozšíření možností volnočasových aktivit pro děti a seniory
Rozvoj spolkové činnosti v obci
Rozvoj kulturních aktivit v obci
Životní prostředí, veřejná prostranství a rozvoj občanské vybavenosti
Revitalizace a úprava centrální části obce
Rozšíření mobiliáře na veřejném prostranství (lavičky, odpadkové koše, stojany na
kola)
Revitalizace a obnova veřejné zeleně
Postupná oprava drobných sakrálních staveb
Zřízení urnového háje na místním hřbitově
Zřízení zvoničky na místním hřbitově
Rozšíření systému třídění odpadů v obci a minimalizace objemu komunálního
odpadu
Monitorování a dohled omezující vznik černých skládek na území obce

Opatření 3.9

Podpora výstavby obnovitelných zdrojů energie

Opatření 3.10

Výstavba nabíjecí stanice pro elektromobily

Prioritní osa 4
Opatření 4.1
Opatření 4.2
Opatření 4.3
Opatření 4.4

Podpora bydlení a podnikání
Pořízení nového územního plánu obce
Vytvoření podmínek pro další výstavbu v obci
Podpora výstavby lokálních ČOV v jednotlivých částech obce
Vytváření podmínek pro drobné a střední podnikání

Prioritní osa 5

Zvýšení bezpečnosti v obci

Opatření 5.1

Ve spolupráci s povodím Labe protipovodňová opatření – Libáňský potok a Bukovina
Instalace bezpečnostních prvků přispívajících ke zvýšení bezpečnosti občanů na
komunikacích vedoucích obcí – zejména měřiče rychlosti, dopravní značení, zřízení
míst pro přecházení
Ve spolupráci s příslušnými úřady zvýšení bezpečnosti silničního provozu na
komunikacích vedoucích obcí, zejména kontrola a vynucování dodržování rychlosti
jízdy
Další činnosti obce
Podpora poskytování sociálních služeb na území obce
Podpora zapojování občanů do fungovaní a řízení obce
Zkvalitnění komunikačních kanálů mezi obcí a občany

Opatření 3.2
Opatření 3.3
Opatření 3.4
Opatření 3.5
Opatření 3.6
Opatření 3.7

Opatření 5.2

Opatření 5.3
Prioritní osa 6
Opatření 6.1
Opatření 6.2
Opatření 6.3
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2.4. Realizační část priorit a strategických cílů
2.4.1. Priorita 1 – Infrastruktura a veřejné budovy
Zodpovědný přístup k dopravní dostupnosti, technické vybavenosti, majetku obce a k rozvoji její
infrastruktury je pro obec Staré Hrady naprostou prioritou. Obec bude usilovat o to modernizovat,
rozvíjet, sanovat a obnovovat veškerý potřebný majetek obce a již vybudovanou infrastrukturu. K tomuto
problému zaujímá trvale zodpovědný a udržitelný přístup tak, aby zabránila chátrání již vybudované
obecní infrastruktury a obecního majetku. Obec chce rovněž budovat i infrastrukturu novou a proto bude
usilovat o získání dotací na modernizaci, rekonstrukci a rozvoj stávající infrastruktury i na pořízení
infrastruktury nové.
Jedním z prioritních cílů je pro obec zajištění zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy. V obci
chybějí v některých frekventovaných místech chodníky. Pro obec je klíčové realizovat opatření, jehož
cílem je pokračovat v budování chodníků a zároveň je i zpřístupňovat osobám s omezenou schopností
pohybu a orientace.
Dále se obec soustředí v navrhovaných opatřeních na zkvalitnění infrastruktury pro ochranu životního
prostředí a zlepšení bydlení na svém území a v jejím okolí, a to prioritně na dořešení nakládání s
odpadními vodami. Z toho důvodu chce postupně opravit a rekonstruovat kanalizaci na svém území, příp.
vybudovat ve spolupráci s VOS a.s. Jičín a s Královéhradeckým krajem na části svého území (vhodné
podmínky) splaškovou kanalizaci s připojením na ČOV v Libáni.
Dalším cílem, na který se obec zaměří v této prioritní ose, je zkvalitnění zásobení obyvatel pitnou vodou.
Pro obec je rovněž podstatné postupně rekonstruovat stávající veřejné osvětlení a investovat do jeho
modernizace a pořízení úsporných svítidel tak, aby se zlepšila jeho provozuschopnost a zlevnil se jeho
běžný provoz.
Tabulka 50 – Prioritní osa 1 – Infrastruktura a veřejné budovy – navrhovaná opatření (záměry)

Priorita 1

Infrastruktura a veřejné budovy

Strategický cíl:

Zlepšit a zkvalitnit dopravní infrastrukturu vč. zvýšení bezpečnosti
zranitelných účastníků dopravy a bezbariérového zpřístupňování obce.
Zvýšení a zkvalitnění bydlení obyvatel obce a ochrana a zlepšení
životního prostředí.
Výstavba chodníků
Zlepšit podmínky pro dopravní obslužnost území obce, zvýšit bezpečnost
zranitelných účastníků dopravy, zlepšit životní prostředí a podmínky pro
bydlení obyvatel (snížení prašnosti, emisí).
Výstavba nových chodníků na území obce, podle podle potřeb a
finančních možností obce.
Opravy a rekonstrukce kanalizace
Ochrana a zlepšení životního prostředí, prostřednictvím zkvalitnění
likvidace odpadních vod.
Stávající kanalizace v obci je místy dožitá a v některých částech obce
chybí. Proto chce obec postupně rekonstruovat stávající kanalizaci a
případně, ve spolupráci s VOS a.s. Jičín, jejímž je akcionářem, vybudovat
na svém území splaškovou kanalizaci s napojením na ČOV v Libáni (dle
potřeb a finančních možností obce).
Vodovod s tlakovou stanicí v části obce
Zlepšení zásobení obyvatel obce pitnou vodou.

Opatření 1.1
Specifický cíl:

Popis opatření
Opatření 1.2
Specifický a cíl:
Popis opatření

Opatření 1.3
Specifický cíl:
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Popis opatření

Opatření 1.4
Specifický cíl:
Popis opatření
Opatření 1.5
Specifický cíl:
Popis opatření
Opatření 1.6
Specifický cíl:
Popis opatření

Opatření 1.7
Specifický cíl:
Popis opatření

V části obce není vybudován vodovod a obyvatelé musí řešit zásobení
vodou individuálně, tj. z vlastních studní, ve kterých se kvalita a množství
vody se meziročně zhoršuje. Proto chce obec postupně vybudovat
vodovod s tlakovou stanicí, který bude napojen na stávající vodovod a
zlepší tak zásobení vodou v obci.
Výstavba veřejného osvětlení
Zlevnit provozní náklady na veřejné osvětlení a energetickými úsporami
podpořit ochranu životního prostředí.
Postupná výstavba VO v obci v místech, kde není zřízeno (využití
návaznosti na rekonstrukci sítě NN společnosti ČEZ)
Výměna stávajících zdrojů veřejného osvětlení za moderní a úsporné
zdroje
Zlevnit provozní náklady na veřejné osvětlení a energetickými úsporami
podpořit ochranu životního prostředí.
Postupně budou stávající svítidla veřejného osvětlení nahrazena
úspornými LED svítidly s vyšší účinností a nízkou spotřebou el. energie.
Oprava hasičské zbrojnice
Zvýšení bezpečnosti a protipožární ochrany v obci
Oprava objektu budovy hasičské zbrojnice, která zvýší připravenost JPO
Staré Hrady a zvýší její výjezduschopnost v případě požáru. Dojde
k celkové opravě budovy, vč. vnitřních prostor.
Oprava márnice na místním hřbitově
Zkvalitnění občanské vybavenosti, podpora komunitního života,
občanské sounáležitosti a zlepšení vzhledu obce
Postupně dojde k opravě objektu budovy stávající márnice na místním
hřbitově, a to vně i uvnitř.

2.4.2. Priorita 2 – Volnočasové aktivity
Kvalitní nabídka volnočasových aktivit a různých kulturně-společenských a sportovních akcí se příznivě
projeví ve vztahu obyvatel k obci a dojde i ke snížení sociálně-patologických jevů a odstranění stresu.
Obec by měla poskytnout obyvatelům i návštěvníkům co nejširší komplexní nabídku volnočasového vyžití
při využívání stávajícího a rozvíjení dalšího potenciálu. Je třeba vytvářet podmínky pro rozvoj aktivit
trávení volného času obyvatel obce i jejích návštěvníků bez rozdílu věku, a to především zajištěním
dostupné a kvalitní infrastruktury a zázemí pro kulturně-společenské a sportovní aktivity.
Pro obec Staré Hrady je nedílnou součástí a důležitou podstatou vytvářet v obci zázemí pro to, co lidi baví,
podporovat zdravý životní styl a volnočasové vyžití všech obyvatel, zejména dětí a mládeže a seniorů v
obci. V popředí zájmu této priority je proto nejen podpora spolkové činnosti, sportu a dalších
volnočasových aktivit, ale především kultura, práce s mládeží, podpora aktivního trávení volného času
pro seniory a celková podpora komunitního života v obci. K těmto aktivitám je možné využít stávající
prostory, které má obec k dispozici, a to multifunkční hřiště a prostory obecního úřadu.
Jedním ze základních faktorů, který pozitivně přispívá k sounáležitosti obyvatel k obci, je činnost místních
zájmových spolků. V obci je bohužel jen 1 spolek (SDH), který se aktivně zapojuje do činností obce, a to
jak sportovních, tak kulturně-společenských a na ochranu životního prostředí. Dále jsou v obci
registrované spolky, které se však na komunitním životě v obci nijak nepodílejí. Předmětem této priority
a jejích opatření je tak podpora a rozvoj spolkové činnosti a případný vznik nových spolků, sdružení, klubů
či organizací, vč. společné koordinace jejich aktivit a příprava vhodných projektů pro rozvojové
volnočasové programy. Obec chce tak přispět ke zlepšení komunitního způsobu života a zkvalitnit trávení
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volného času svých obyvatel. Součástí této priority je i rozvoj kulturních aktivit v obci, udržení místních
tradic a postupné pořádání nových akcí, které podpoří občanskou sounáležitost.
Tabulka 51 – Prioritní osa 2 – Volnočasové aktivity – navrhovaná opatření (záměry)

Priorita 2

Volnočasové aktivity

Strategický cíl:

Zajištění trvale udržitelného volnočasového vyžití obyvatel obce
a podpora jejich zájmů a zejména práce s mládeží a seniory.
Rozvíjet a podporovat občanskou sounáležitost, kulturně-společenský
život, obnovovat a udržovat tradice jako jeden z významných prvků
komunitního života v obci a vytvářet pro něj příznivé podmínky.
Podporovat spolkovou činnost a tím posilovat její pozici ve smyslu
významného prostředku občanské soudržnosti a součásti vyváženého
a udržitelného způsobu života v obci.
Rozšíření možností volnočasových aktivit pro děti a seniory
Zajištění trvale udržitelného volnočasového vyžití obyvatel obce
a podpora jejich zájmů a zejména práce s mládeží a seniory.
Obec chce zlepšit možnosti trávení volného času pro děti i seniory v obci,
a to zejména s možností využití stávající kulturní i sportovní
infrastruktury (multifunkční hřiště, prostory obecního úřadu)
Rozvoj spolkové činnosti v obci
Podporovat spolkovou činnost a tím posilovat její pozici ve smyslu
významného prostředku občanské soudržnosti a součásti vyváženého a
udržitelného způsobu života v obci.
Obec bude podporovat činnosti všech stávajících spolků. Rovněž bude
podporovat nové inicializované aktivity občanů a rozšiřovat nabídku
veškerých zájmových akcí a aktivit v území. Obec chce také podporovat a
přispět ke vzniku spolků nových, a to zejména prostřednictvím
dlouhodobých i jednorázových sportovních i kulturních akcí. Podpoří
zejména aktivity a práci s mládeží a činnost seniorů (klub seniorů,
příměstský tábor, kroužky, rukodělné činnosti, sportovní kroužky apod.).
Rozvoj kulturních aktivit v obci
Rozvíjet a podporovat občanskou sounáležitost, kulturně-společenský
život, obnovovat a udržovat tradice jako jeden z významných prvků
komunitního života v obci a vytvářet pro něj příznivé podmínky.
Opatření je zaměřeno na dostatečnou nabídku kulturních, společenských
a sportovních akcí a zájmových činností místních obyvatel. Budou proto
podporovány dlouhodobé i jednorázové akce, pořádané různými
subjekty pro rozvoj kulturní činnosti v obci včetně jejich spolupořádání
(karneval, kroužky, zájezdová činnost apod.).

Opatření 2.1
Specifický cíl:
Popis opatření

Opatření 2.2
Specifický cíl:

Popis opatření

Opatření 2.3
Specifický cíl:

Popis opatření

2.4.3. Priorita 3 – Životní prostředí a veřejná prostranství
Ochrana přírody a krajiny bývá spojována se zachováním přírodního rázu a vyváženosti jednotlivých
krajinných prvků s ekonomickým vývojem a kulturním životem lidské společnosti. Zlepšení celkového
vzhledu obce včetně veřejných prostranství a obecního majetku zvýší atraktivitu obce a oživí její centrum.
Péče o celkový vzhled obce patří k důležitým faktorům ovlivňujícím image obce a její prezentaci navenek.
Kvalitní veřejné prostory a obytné zázemí jsou predispozice vedoucí ke spokojenosti obyvatel s
podmínkami bydlení a života v obci.
Udržení kvalitního životního a přírodního prostředí je proto jednou z dalších priorit obce a nezbytným
předpokladem pro trvalou udržitelnost jejího rozvoje. Obec Staré Hrady je obklopena zelení. Dobrá
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kvalita životního prostředí bez výrazného zatížení a znečištění činí obec atraktivním místem pro život
jejích obyvatel. Životní prostředí výrazným způsobem ovlivňuje způsob života všech obyvatel
i návštěvníků území.
Jedním z hlavních cílů navrhovaných opatření pro zkvalitnění a zachování čistého životního prostředí, je
zkvalitnit celkový vzhled obce Staré Hrady, se zaměřením na veřejná prostranství. Kvalitní veřejné
prostory s udržovanou zelení v jeho obytném území jsou predispozice vedoucí ke spokojenosti obyvatel
obce. Zanedbaná veřejná prostranství totiž vedou ke snižování atraktivity obce a k celkovému poklesu
kvality životního prostoru pro obyvatele i návštěvníky. Revitalizacemi veřejných prostranství v obci a
výsadbou zeleně se zvýší atraktivnost obce a návštěvnost těchto prostranství místními obyvateli, ale i
návštěvníky. Záměrem obce proto je revitalizace a zatraktivnění některých veřejných prostranství.
Součástí bude i výsadba nové a údržba stávající obecní veřejné zeleně, doplněná i o kvalitní mobiliář
(lavičky, odpadkové koše, stojany na kola apod.). Takto revitalizovaná a doplněná veřejná prostranství se
vznikem odpočinkových míst s lavičkami zároveň umožnění setkávání obyvatel obce napříč generacemi.
Pro zachování kvalitního životního prostředí v okolí obce je nutná prevence a vytváření podmínek pro
údržbu a zachování neporušeného vzhledu krajiny. Obec rovněž v navrhovaných opatřeních klade důraz
na zachování funkčně vyvážené a ekologicky stabilní krajiny, a to nejen na území obce, ale i v jejím okolí.
Péče o krajinu jde ruku v ruce i s péčí o majetek obce a podpora zachování kulturního dědictví a
architektonických hodnot území obce. Proto je dalším opatřením podpora obnovy drobných sakrálních
památek na území obce.
Obec rovněž v navrhovaných opatřeních klade důraz na zachování funkčně vyvážené a ekologicky stabilní
krajiny, a to nejen na samotném území obce, ale i v jejím okolí a podpora a zkvalitnění občanské
vybavenosti s ohledem na zlepšení vzhledu obce a podpora občanské sounáležitosti. Opatřeními, které
naplní tento cíl jsou proto zřízení urnového háje v části místního hřbitova a výstavba zvoničky.
Třídění a nakládání s odpadem je dalším z cílů pro ekologicky vyvážené životní prostředí v obci. Obec Staré
Hrady má poměrně kvalitně řešené odpadové hospodářství. Po obci jsou umístěné kontejnery na tříděný
odpad, které občané hojně využívají. Ne všechen odpad je však možné vytřídit do těchto kontejnerů. Aby
nevznikaly černé skládky v okolí obce je potřeba zajistit pro občany buď funkční sběrné místo, kde by bylo
možné odložit různé druhy odpadu, který není možné vytřídit do kontejnerů v obci nebo rozšířit počet
kontejnerů, vč. nových kontejnerů na další druhy odpadu. Tím se sníží i objem komunálního odpadu
v obci. Proto je rozšíření systému třídění odpadu dalším rozvojovým záměrem obce.
Kvalitně udržované okolí obce a kvalitně řešené odpadové hospodářství bude zároveň i prevencí vzniku
černých skládek na území obce a v jejím okolí. Obec bude důsledněji dohlížet na své okolí a s pomocí
občanů jej bude monitorovat, aby vzniku černých skládek zamezila. Rovněž se bude důsledně podílet na
vypátrání viníků, kteří by takovou skládku založili. ¨¨
Podpora vzniku a využívání obnovitelných zdrojů energie je další z priorit obce. Obec chce podporovat a
příp. i finančně motivovat občany, kteří chtějí přispívat ke vzniku obnovitelných zdrojů v obci
(fotovoltaika, tepelná čerpala apod.). Chce případně i pomoci s administrativou, aby si občané mohli tyto
zdroje pořídit.
Obec chce podpořit zlepšení životního prostředí i přispěním k zajištění elektromobility, a to výstavbou
nabíjecího místa pro elektromobily na veřejném prostranství.
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Tabulka 52 – Prioritní osa 3 – Životní prostředí a veřejná prostranství – navrhovaná opatření (záměry)

Priorita 3

Životní prostředí a veřejná prostranství

Strategický cíl:

Podpora zdravého a trvale udržitelného životního prostředí na území
obce a v jejím okolí.
Podpora zachování a oživení kulturního dědictví - chránit, regenerovat,
respektovat a zachovat architektonickou hodnotu území obce.
Zkvalitnění nakládání s odpady.
Zatraktivnění vzhledu obce pro obyvatele i návštěvníky formou
revitalizace a péče o veřejná prostranství a sídelní zeleň.
Zkvalitnění občanské vybavenosti s ohledem na zlepšení vzhledu obce.
Vytváření podmínek pro zachování kvalitního životního prostředí,
stabilizované a neporušené krajiny.
Podpora úspory energií a využití obnovitelných zdrojů energie
Revitalizace a úprava centrální části obce
Zatraktivnění vzhledu obce pro obyvatele i návštěvníky formou
revitalizace a péče o veřejná prostranství a sídelní zeleň.
Úprava centrální části obce, zatraktivnění a zkvalitnění jejího vzhledu
(nové výsadby, parková úprava apod.).
Rozšíření mobiliáře na veřejném prostranství (lavičky, odpadkové koše,
stojany na kola)
Zkvalitnění veřejných prostranství, podpora komunitního života
a zlepšení životního prostředí na území obce.
Postupné dovybavení veřejných prostranství v obci mobiliářem (lavičky,
stoly s lavicemi, odpadkové koše, stojany na kola, dětská houpadla
apod.).
Revitalizace a obnova veřejné zeleně
Zkvalitnění péče o veřejná prostranství a sídelní zeleň.
Postupná revitalizace zeleně na různých místech v obci a v jejím
nejbližším okolí, a to podle potřeb a finančních možností obce.
Postupná oprava drobných sakrálních staveb
Podpora zachování a oživení kulturního dědictví - chránit, regenerovat,
respektovat a zachovat architektonickou hodnotu území obce.
Postupná obnova, opravy a revitalizace drobných sakrálních památek
a staveb na území obce a v jejím okolí.
Zřízení urnového háje na místním hřbitově
Zkvalitnění občanské vybavenosti s ohledem na zlepšení vzhledu obce
za účelem podpory občanské sounáležitosti. Zkvalitnění plnohodnotného
fungování stávajícího pohřebiště.
V části místního hřbitova bude zřízen urnový háj.
Zřízení zvoničky na místním hřbitově
Zkvalitnění péče o veřejná prostranství, zlepšení vzhledu obce za účelem
podpory občanské sounáležitosti.
Na místním hřbitově bude zřízena zvonička.
Rozšíření systému třídění odpadů v obci a minimalizace objemu
komunálního odpadu
Zlepšení životního prostředí prostřednictvím zkvalitnění nakládání
s odpady.
Přidání dalších nádob pro stávající tříděný odpad na další vhodná místa
v obci a přidání nádob pro nové druhy tříděného odpadu.
Monitorování a dohled omezující vznik černých skládek na území obce

Opatření 3.1
Specifický cíl:
Popis opatření
Opatření 3.2
Specifický cíl:
Popis opatření

Opatření 3.3
Specifický cíl:
Popis opatření
Opatření 3.4
Specifický cíl:
Popis opatření:
Opatření 3.5
Specifický cíl:

Popis opatření
Opatření 3.6
Specifický cíl:
Popis opatření
Opatření 3.7
Specifický cíl:
Popis opatření
Opatření 3.8
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Specifický cíl:
Popis opatření
Opatření 3.9
Specifický cíl:
Popis opatření

Opatření 3.10
Specifický cíl:
Popis opatření

Vytváření podmínek pro zachování kvalitního životního prostředí
a péče o vzhled krajiny.
Prevence a monitoring vzniku černých skládek na území obce
a v jejím okolí
Podpora výstavby obnovitelných zdrojů energie
Podpora úspory energií a využití obnovitelných zdrojů energie
Obec bude podporovat výstavbu obnovitelných zdrojů v obci – pomoc a
podpora s administrativou, podpora schvalování, krátkodobé využití
veřejných prostranství apod. (fotovoltaika, tepelná čerpadla apod.)
Výstavba nabíjecí stanice pro elektromobily
Zlepšení životního prostředí podporou využití obnovitelných zdrojů
energie a rozvojem elektromobility
Obec chce postavit nabíjecí stanici pro elektromobily na veřejném
prostranství, přístupnou pro občany a návštěvníky obce.

2.4.4. Priorita 4 – Podpora bydlení a podnikání
Bydlení je z pozice obce považováno za soukromý statek každého jednotlivce, jehož dosažení závisí na
jeho aktivitě. Cílem obce je však soustředit se na zlepšení nepříznivého demografického vývoje, tj. stárnutí
populace. Pro zachování atraktivity a životaschopnosti obce je nezbytné vytvořit pro její další rozvoj
plnohodnotné podmínky tak, aby zájemci o přistěhování do obce nedávali přednost jiným obcím v okolí,
které vytvářejí pro příliv nových obyvatel lepší předpoklady. Zvyšování počtu obyvatel je pro obec
podstatné nejen z důvodu zachování příznivého demografického vývoje, ale rovněž z důvodů zajištění
dobré ekonomické situace (příliv daňových prostředků pro obec apod.).
Obec bude dle svých možností vytvářet podmínky k dosažitelnosti přiměřeného a kvalitního bydlení pro
své občany. Bohužel pozemky pro rozvoj obce jsou v soukromém vlastnictví, ale obec může pomoci
s budováním infrastruktury pro lepší dosažitelnost těchto pozemků. Proto jsou navržena v této prioritě
opatření, která k rozvoji bydlení budou aktivně přispívat.
Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšný, kvalitní, progresivní a dynamický rozvoj každé obce
je aktuální schválený územní plán. Územní průmět nového Strategického plánu rozvoje obce Staré Hrady
je jedním z podkladů pro zpracování nového územního plánu obce resp. jeho případných změn. Územní
průmět SRP do územního plánu identifikuje okruh problémů a témat k řešení vyplývajících z potřeb obce
a zajišťuje provázání navrhované strategie rozvoje obce a její následnou implementaci v rámci územního
plánu obce jako jednoho z instrumentů realizace navržené strategie. Proto je dalším z navrhovaných
opatření pořízení nového územního plánu obce Staré Hrady.
Dalším z navrhovaných cílů obce je zaměřit se také na zlepšení služeb občanské vybavenosti, a to jak z
hlediska kvantity, tak z hlediska struktury podnikání. Početná a prosperující podnikatelská základna je
klíčovým předpokladem rozvoje obce ve všech souvislostech, od ovlivnění počtu obyvatel nabídkou
pracovních příležitostí, výší výdělků či rozsahem maloobchodní sítě a služeb, přes vliv na intenzitu
cestovního ruchu, až např. po vytváření daňových příjmů obce. Obec bude dle svých možností působit k
rozvoji podnikatelského prostředí. Chce podpořit zejména drobné podnikání na svém území a pomoci k
větší rozmanitosti poskytovaných služeb, a to tím, že chce podnikatelům pomoci s propagací, s
administrativou i s hledáním vhodných prostor pro podnikání (využití veřejných prostranství pro
farmářské trhy, jednání s vlastníky chátrajících objektů apod.).
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Tabulka 53 – Priorita 4 – Podpora bydlení a podnikání – navrhovaná opatření (záměry)

Priorita 4

Podpora bydlení a podnikání

Strategický cíl:

Zlepšit kvalitu bydlení na území obce vč. vytvoření příznivých
podmínek pro bydlení mladých rodin.
Pomoc s řešením situace chátrajících budov na území obce.
Vytvoření příznivých podmínek pro bydlení mladých rodin.
Pořízení nového územního plánu obce
Zlepšení a zkvalitnění podmínek rozvoje území obce v návaznosti na její
potřeby.
Pořízení nového územního plánu obce, který vymezí podmínky pro
příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj obce a soudržnost jejích
obyvatel.
Vytvoření podmínek pro další výstavbu v obci
Podpora tech. infrastruktury pro rodinnou výstavbu – udržení mladé
generace v obci
Jak vyplývá z analýzy obyvatelstva, populace v obci postupně stárne
a obyvatelé se stěhují pryč z obce. Proto by do 10-15 let mělo dojít
k zásadní obměně demografické struktury obyvatelstva. Z tohoto důvodu
je nutné připravit prostředí pro mladé rodiny s dětmi. Z pohledu podpory
obce a jejího financování bude nutné podpořit tento rozvoj zejména
budováním technické infrastruktury pro budoucí bytovou výstabu, tj
podpořit vybudování inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace,
přístupové komunikace vč. veřejného osvětlení).
Podpora výstavby lokálních ČOV v jednotlivých částech obce
Podpora bydlení v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí,
prostřednictvím zkvalitnění likvidace odpadních vod.
V některých částech obce, zejména tam, kde jsou v územním plánu
navrženy nové pozemky pro bydlení není vybudována splašková
kanalizace s ČOV. Vzhledem k odlehlosti některých navržených lokalit by
bylo nehospodárné budování kanalizace s napojením na centrální ČOV a
proto chce obec pomoci s vybudováním malých lokálních ČOV pro více
kmenových obyvatel vč. splaškové kanalizace k nim v těchto lokalitách
pro bydlení.
Vytváření podmínek pro drobné a střední podnikání
Podpora drobného podnikání s cílem zlepšení nabídky služeb.
Obec chce podporovat drobné podnikání v obci se zaměřením
na rozšíření a zkvalitnění služeb (pomoc v oblasti administrativy, PR,
propagace výrobků, regionálních produktů a služeb apod.).

Opatření 4.1
Specifický cíl:
Popis opatření:

Opatření 4.2
Specifický cíl:
Popis opatření:

Opatření 4.3
Specifický cíl:
Popis opatření

Opatření 4.4
Specifický cíl:
Popis opatření:

2.4.5. Priorita 5 – Zvýšení bezpečnosti v obci
Zajištění bezpečnosti v obci pro její občany i návštěvníky je další z priorit vedení obce Staré Hrady.
Obec Staré Hrady byla v minulosti několikrát postižena lokálními povodněmi z přívalových dešťů. Tyto
povodně ničí vybudovanou infrastrukturu a působí škody nejen na majetku obce ale i jejích občanů.
Rozvodňuje se nejen Libáňský potok, na kterém je vyhlášeno záplavové území, ale i potok Bukovina
(přítok Libáňského potoka, na hranici obce Sedliště). Vybudování a modernizace protipovodňových
opatření je nezbytnou ochranou před ničivými povodněmi. Tento druh ochrany je účinný před další
velkou vodou a má preventivní charakter, který umožnuje předcházet nebezpečí v budoucnu. Proto chce
obec podpořit jejich vybudování.
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Územím obce prochází silnice II. třídy a několik úseků silnic III. třídy. Zároveň s narůstající intenzitou
dopravy se rovněž zvyšuje i počet neukázněných řidičů, kteří na území obce a zejména na rovných
průjezdních úsecích komunikace II. třídy, nedodržují povolenou rychlost. Z důvodu zvýšení bezpečnosti
dopravy, zejména jejich zranitelných účastníků (chodců), chce obec instalovat na vybraných průjezdních
úsecích silnic měřiče rychlosti a provádět další opatření, aby bylo možné neukázněné řidiče postihovat
a přimělo je to k dodržování předepsané rychlosti.
Tabulka 54 – Priorita 5 – Zvýšení bezpečnosti v obci – navrhovaná opatření (záměry)

Priorita 5

Zvýšení bezpečnosti v obci

Strategický cíl:

Ochrana majetku, života a zdraví občanů obce před povodněmi.
Zvýšení bezpečnosti na území obce, ochrana veřejného pořádku
a zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy (chodců).
Ve spolupráci s povodím Labe protipovodňová opatření – Libáňský
potok a Bukovina
Ochrana majetku, života a zdraví občanů obce před povodněmi.

Opatření 5.1
Specifický cíl:
Popis opatření:
Opatření 5.2

Specifický cíl:
Popis opatření:
Opatření 5.3

Specifický cíl:
Popis opatření

Instalace bezpečnostních prvků přispívajících ke zvýšení bezpečnosti
občanů na komunikacích vedoucích obcí – zejména měřiče rychlosti,
dopravní značení, zřízení míst pro přecházení
Zvýšení bezpečnosti na území obce, ochrana veřejného pořádku
a zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy (chodců).
Budou instalovány prvky zvyšující bezpečnost zranitelných účastníků
dopravy, který zvýší bezpečnost na komunikacích vedoucích obcí
Ve spolupráci s příslušnými úřady zvýšení bezpečnosti silničního
provozu na komunikacích vedoucích obcí, zejména kontrola a
vynucování dodržování rychlosti jízdy
Zvýšení bezpečnosti na území obce, ochrana veřejného pořádku
a zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy (chodců).
Ve spolupráci s příslušnými úřady budou s vyšší frekvencí prováděny
kontroly dodržování rychlosti na frekventovaných komunikacích
vedoucích obcí, z důvodu vynucování dodržování rychlosti jízdy.

2.4.6. Priorita 6 – Další činnosti obce
Realizace dílčích rozvojových aktivit obce musí být uvážlivá, účelná a respektující jak investiční možnosti
obce, tak existující hodnoty. Navrhovaná opatření proto musí respektovat občanskou sounáležitost,
zdravý životní styl, péči o zranitelnou skupinu obyvatel a podpořit zdravý životní styl svých obyvatel tak,
že bude posilovat činnosti a aktivity, kterými zajistí spokojený život pro své občany a trvalý udržitelný
rozvoj svého území.
Jednou z důležitých priorit obce je podpora sociálních služeb, které různé subjekty poskytují potřebným
občanům na svém území. Sociální péče patří ke kvalitě a důstojnosti života občanů na území obce.
Důležitou roli má obec v koordinaci, spolupráci a partnerství mezi občany a poskytovateli služeb sociální
péče. Sociální služby, které chce obec podpořit, jsou zaměřeny zejména na seniory a zdravotně postižené
osoby. Vzhledem ke stárnutí populace se obec chce do budoucna i nadále zasadit o zlepšování podmínek
pro seniory a rovněž se chce zasadit o další zlepšování podmínek pro obyvatele ohrožené sociálním
vyloučením a sociálně vyloučené. Obec bude podporovat zkvalitnění poskytovaných služeb sociální péče
na svém území, chce podpořit jejich rozvoj, hledat možnosti jak podpořit poskytovatele sociální a na svém
území a případně i podpořit financování těchto služeb. Obec se ve svých aktivitách bude snažit zejména
předcházet krizovým sociálním situacím.
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Intenzivní komunikace představitelů veřejné správy s veřejností je základním předpokladem moderní,
účelné a efektivní veřejné správy jednající ve prospěch veřejnosti, tedy spravovaných subjektů. Proto
chce obec podpořit zapojení veřejnosti do fungování a řízení obce. Podporou zapojení občanů do věcí
veřejných a komunikací s občany lze pro rozvoj obce využít znalostního potenciálu širšího okruhu subjektů
a současně posílit pocit sounáležitosti komunity. Základem komunikace je včasné, otevřené, pravdivé a
úplné předávání informací o záměrech a činnosti veřejné správy, které však musí být doplněno o možnost
zpětné vazby. Obec chce proto rovněž zvýšit efektivitu fungování veřejné správy poskytující dostatek
informací o své činnosti a zapojující občany do procesu správy věcí veřejných. Obec bude klást zejména
důraz na rychlé a věcné předávání podstatných informací s využitím různých forem komunikace.
Tabulka 55 – Priorita 6 – Další činnosti obce – navrhovaná opatření (záměry)

Priorita 6

Další činnosti obce

Strategický cíl:

Zkvalitnění a zefektivnění poskytování sociálních služeb na území obce.
Zvýšit efektivitu fungování veřejné správy poskytující dostatek
informací o své činnosti a zapojující občany do procesu správy věcí
veřejných.
Podpora poskytování sociálních služeb na území obce
Zkvalitnit a zefektivnit poskytování sociální péče na území obce.
Podpora poskytovatelů sociálních služeb na území obce.
Podpora zapojování občanů do fungovaní a řízení obce
Větší zapojení občanů do fungování a řízení obce
Obec chce ve větší míře podpořit zapojení občanů do dění v obci a do
fungování a řízení obce a využít znalostí, zkušeností a dovedností svých
občanů i širší veřejnosti ve prospěch rozvoje obce.
Zkvalitnění komunikačních kanálů mezi obcí a občany
Zkvalitňovat a prohlubovat komunikaci s občany.
Obec chce zajistit kvalitní, rychlý, transparentní a efektivní výkon veřejné
správy s aktivní komunikací navenek, např. využívat moderní formy
úřední komunikace – Czech point, datové schránky, aktualizace webové
prezentace obce a rozšíření možností komunikace přes toto rozhraní,
využití nových technologií, interaktivní formuláře, online hlášení závad v
obci apod.

Opatření 6.1
Specifický cíl:
Popis opatření:
Opatření 6.2
Specifický cíl:
Popis opatření:

Opatření 6.3
Specifický cíl:
Popis opatření:

2.5. Implementace a podpora realizace programu
Implementace představuje proces postupného uskutečňování návrhů strategického plánu, jehož
prvotním cílem je především zajištění realizace daných identifikovaných opatření (záměrů).
Základním předpokladem pro realizaci strategického plánu je důsledné respektování zásad trvale
udržitelného rozvoje obce, v rámci kterého „budou naplněny potřeby stávajících generací, aniž by byly
ohroženy možnosti generací budoucích uspokojit jejich vlastní potřeby“.
Implementační pravidla jsou nedílnou součástí Strategického plánu rozvoje obce Staré Hrady. Pravidla
určují systém kontroly plnění strategického dokumentu. Jejich správné nastavení a ukotvení procesu
strategického řízení je pro úspěšné naplnění strategického plánu stěžejní.
Implementační pravidla se týkají:
 schvalování změn strategického plánu,
 tvorba a vyhodnocování akčních plánů,
 nastavení metodiky a vyhodnocování indikátorů.
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Implementační část vychází z Metodiky přípravy veřejných strategií zpracované společností Ernst & Young
ve spolupráci s Ministerstvem financí České republiky.
Implementační část v kapitolách níže (Podpora realizace programu) popisuje způsob, jakým bude
strategický plán rozvoje obce realizován. Realizace strategického plánu představuje proces prolínající se
celým obdobím, pro které bude schválen.

2.5.1. Podpora realizace programu
„Technická“ část strategického plánu – tj. podpora realizace programu stanoví způsob sledování realizace
uvedených opatření (záměrů), vyhodnocování a aktualizace strategického plánu a sledování plnění
stanovených strategických cílů tak, aby se stal pružným nástrojem plánování dalšího rozvoje obce.
Pro zajištění realizace navrženého strategického plánu bude stanovena osoba tzv. garant plánu rozvoje,
který bude zároveň jeho iniciátorem. Iniciátor bude koordinovat všechny činnosti spojené s realizací
a aktualizacemi Strategického plánu rozvoje (dále jen SRP). Rovněž je potřeba stanovit časový
harmonogram realizace jednotlivých opatření (záměrů) a aktivit, kterými bude opatření naplňováno,
a definovat, kde bude možné do SRP nahlížet. Realizace SRP představuje proces prolínající se celým
obdobím, na které je připraven.
Postupné vyhodnocování realizace SRP bude zajištěno prostřednictvím sledování navržených
monitorovacích indikátorů. Díky monitoringu, který by měl být prováděn pravidelně (nejlépe jednou za
rok), bude patrné, zda se daří SRP naplňovat. Stanoven bude i způsob, forma a četnost aktualizace SRP a
navrhování jeho případných změn.

2.5.2. Identifikace finančních zdrojů pro realizaci programu
Strategie byla navržena s ohledem na identifikované potřeby obce Staré Hrady, s přihlédnutím k jejím
rozpočtovým a majetkovým možnostem. S realizací všech definovaných prioritních os a navržených
opatření (záměrů) uvedených výše v tabulce č. 49 budou spojeny značné náklady. Tyto náklady nejsou
zatím vyčísleny. Pro některá opatření (záměry) bude nejprve nutné nechat zpracovat projektové
dokumentace a až teprve v nich bude vyčíslena finanční náročnost navrhovaného opatření. Na základě
vyčíslené finanční náročnosti bude pak přistupováno k postupné realizaci navrhovaných opatření
(záměrů).
Obec Staré Hrady bude pokud možno usilovat o získání dotačních prostředků, aby alespoň část nákladů
na realizaci svých záměrů mohla dotačně pokrýt, protože předpokládá jejich značnou finanční náročnost.
Některé záměry bude obec realizovat ze svého rozpočtu, a to podle jejich potřebnosti a finanční
náročnosti. K realizaci záměrů bude obec přistupovat odpovědně s péčí řádného hospodáře, aby nedošlo
k nekontrolovatelnému zadlužení obce. Níže je uveden výčet dotačních zdrojů, které bude možno k
realizaci opatření (záměrů) využít. Jedná se kromě vlastních zdrojů subjektu, tedy rozpočtu obce, o
následující zdroje:
1) Krajský rozpočet a vypisované grantové příležitosti
2) Státní rozpočet (potažmo rozpočet organizačních složek státu) a státních fondů (dotace z národních
zdrojů) – jednotlivá ministerstva a jimi zřizované organizační složky
3) Strukturální fondy EU
4) Grantové a dotační příležitosti z dalších zdrojů (Euroregion Glacensis, přeshraniční spolupráce, MAS
Otevřené zahrady Jičínska, SO Mariánská zahrada apod.)
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5) Soukromé kapitálové prostředky (bankovní úvěry, soukromý sektor - PPP projekty, sponzoring apod.)
V současné době došlo k ukončení programovacího období (2014 – 2020). Dotační výzvy strukturálních
fondů EU pro nové programovací období (2021 – 2027) nejsou zatím schváleny a není uveden ani jejich
harmonogram. V současnosti je známo, že budou podporovány projekty pro rozvoj dopravní
infrastruktury, projekty pro revitalizace měst a obcí a ochrana obyvatelstva, projekty pro zlepšení kvality
a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví,
projekty pro zlepšení výkonu státní správy a projekty komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

2.5.3. Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování
Odpovědnost za zpracování i realizaci Strategie rozvoje obce Staré Hrady má starosta obce jako
koordinátor všech činností spojených s realizací a aktualizacemi SRP. Koordinuje organizační kroky
nezbytné pro rozjezd realizace Strategie a pro využívání Strategie k řízení rozvoje obce. Pracovní skupinou
je zastupitelstvo obce Staré Hrady, které se podílí také na stanovení konkrétního harmonogramu řízení a
organizace ve vazbě na realizaci aktivit. Občané jsou do tvorby Strategie zapojeni možností vyjadřovat se
k jejímu obsahu ve fázi tvorby, tedy před samotným schválením.
Dokument Strategie rozvoje obce Staré Hrady 2022 – 2030 s jeho aktualizacemi bude přístupný
na obecním úřadě Staré Hrady a na webových stránkách obce https://www.stare-hrady.cz/urad2/uredni-deska/strategicky-plan-rozvoje-obce-na-obdobi-2022-2030-27790.html?kshow=894.

2.5.4. Akční plán
Podle finanční náročnosti jednotlivých opatření uvedených v SRP, definovaných aktivit, kterými budou
jednotlivá opatření realizována a finančních možností obce bude zpracován tzv. „Akční plán“. Ten bude
určovat, která konkrétní opatření ze SRP budou realizována a pomocí jakých konkrétních aktivit (projektů)
je bude možné splnit a dosáhnout tak v SRP stanovených cílů. Akční plán je v podstatě soubor konkrétních
projektových aktivit a konkretizuje jednotlivé rozvojové aktivity na nejbližší časové období31, jedná se
obvykle o nejbližší 1—2 roky.
Realizace zpracovaného akčního plánu představuje proces prolínající se celým rokem. Jednotlivé aktivity
tvorby, kontroly plnění a schvalování akčního plánu se každoročně opakují. V první polovině roku vždy
probíhá vyhodnocení plnění akčního plánu za předchozí rok a kontroluje se plnění stanovených
indikátorů. Vyhodnocení schvaluje zastupitelstvo obce společně se závěrečným účtem. V druhé polovině
roku probíhají aktivity zaměřené na tvorbu akčního plánu, tj. výběr projektů a aktivit, které směřují k
naplnění strategického plánu a jejichž realizace je plánována v dalším roce. Nový akční plán pak schvaluje
zastupitelstvo společně s rozpočtem.
Sestavování akčního plánu musí být v souladu jak se zpracovaným a schváleným SRP, tak s připravovaným
rozpočtem obce pro konkrétní roky. Projekty zařazené do akčního plánu musí být pokryty rozpočtem
nebo musí mít zajištěn jiný, např. externí zdroj financování. Proto by mělo zpracování akčního plánu
probíhat vždy souběžně s přípravou rozpočtu obce a do akčního plánu by měla být vybrána jen ta opatření
ze SRP spolu s aktivitami, které bude možné z věcného, časového a finančního hlediska pro ten konkrétní
následující rok skutečně realizovat. Pokud nebude k projektům vybraným do akčního plánu jednoznačně
přiřazen zdroj financování (např. nezískání dotační podpory), bude akční plán aktualizován a předmětné
položky z něj budou pro konkrétní rok vyřazeny. Tento krok je součástí pravidelného vyhodnocování
akčního plánu.
31

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2013): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,
70 s.
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Strukturu akčního plánu ukazuje tabulka níže. U každého projektu, který je zařazen do akčního plánu, by
měla být uvedena vazba na specifický cíl, orientační náklady, termín realizace a stav přípravy. Eventuálně
lze přidat i odpovědnou osobu.
Tabulka 56 – Struktura akčního plánu

Název
projektu

Specifický cíl

Orientační
náklady
(v tis. Kč)

Termín
realizace
(od - do)

Odpovědná
osoba

Stav přípravy

Klíčovým orgánem, který má na starost proces tvorby a realizace akčního plánu, je starosta obce. Starosta
si může jako poradní orgán svolat pracovní skupinu, která by měla být složena ze zástupců vedení obce,
tj. zvolených zastupitelů. Pracovní skupina by měla poskytovat součinnost po celou dobu tvorby akčního
plánu. Zastupitelstvo obce má rozhodovací pravomoc. Občané mohou vznést své nápady a podněty k
plánovaným aktivitám na další rok vždy v průběhu měsíce, který předchází zahájení tvorby nového
akčního plánu, a to ústní i písemnou formou na obecním úřadu.

2.5.5. Postup sledování a vyhodnocování realizace SRP – monitoring strategie
Realizace SRP se bude sledovat na zasedáních zastupitelstva obce, kde budou diskutovány kroky
k naplňování jednotlivých opatření (uskutečňování činností potřebných k naplňování strategických cílů).
Podklady pro vyhodnocení naplňování SRP bude podávat starosta obce, případně další osoby, které za ně
budou odpovídat.
Vyhodnocení SRP bude realizováno prostřednictvím indikátorů, které umožňují sledovat rozvoj obce
(tabulka č. 57 a následující). Indikátory mají orientační charakter, jelikož nelze všechny efekty aktivit plně
měřit či ovlivnit (vliv celorepublikových trendů, celkový hospodářský vývoj atd.) a současně efekty
z realizovaných aktivit bývají patrné až po delší době.
U každého navrženého indikátoru je definována měrná jednotka, hodnota indikátoru v současnosti
a hodnota požadovaného cílového stavu. Cílový stav představuje hodnotu, které chce obec ke konci
programového období dosáhnout (v některých případech je uvedena frekvence za určité časové období).
Pokud je u indikátoru uvedena měrná jednotka ANO/NE, výchozí a cílový stav je hodnocen
v nula-jedničkovém měřítku, kde nula znamená NE a jednička znamená ANO.
Frekvence sledování indikátorů je doporučena následovně: u indikátorů výsledku je doporučeno
hodnocení provést ve třetině plánovacího období, tj. cca po třech letech, u indikátorů výstupu je
doporučeno provést hodnocení v periodě jednoho roku.
Předpokládanými zdroji dat pro hodnocení naplňování daných indikátorů budou podklady, koncepce
a dokumenty zpracované starostou, příp. zastupitelstvem obce Staré Hrady a dále i výsledky z veřejné
databáze ČSÚ (sčítání lidu, domů a bytů) apod.
Indikátory, resp. monitorovací ukazatele za jednotlivé klíčové oblasti rozvoje jsou uvedeny
v následujících tabulkách.
Tabulka 57 – Indikátory pro prioritní osu 1 – Infrastruktura a veřejné budovy

Prioritní
osa 1

Infrastruktura
a veřejné budovy

Opatření 1.1

Výstavba chodníků

Opatření 1.2

Opravy a rekonstrukce
kanalizace

Monitorovací ukazatel
Celková délka nových
chodníků
Celková délka opravené
kanalizace
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Jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

m

0

500

m

0

500

Opatření 1.3

Vodovod s tlakovou stanicí v
části obce

Opatření 1.4

Výstavba veřejného osvětlení

Opatření 1.5

Výměna stávajících zdrojů
veřejného osvětlení za
moderní a úsporné zdroje

Opatření 1.6

Oprava hasičské zbrojnice

Opatření 1.7

Oprava márnice na místním
hřbitově

Počet připojených domů na
nový vodovod
Počet nových lamp VO/délka
nového vedení VO
Počet moderních úsporných
zdrojů VO
Dokončení opravy stávající
hasičské zbrojnice
Dokončení opravy stávající
márnice na místním hřbitově

počet

0

10

počet/m

0

10/100

počet

0

30

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

Jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

počet

0

1

počet

0

1/1

počet

0

1/rok

Tabulka 58 – Indikátory pro prioritní osu 2 – Volnočasové aktivity

Prioritní
osa

Volnočasové aktivity

Opatření 3.1

Rozšíření možností
volnočasových aktivit pro děti
a seniory

Opatření 3.2

Rozvoj spolkové činnosti v obci

Opatření 3.3

Rozvoj kulturních aktivit v obci

Monitorovací ukazatel
Počet zkvalitněných nebo
nových sportovišť/hřišť
Počet podpořených
spolků/nově vzniklé spolky
Počet uspořádaných nových
kulturních/společenských
akcí

Tabulka 59 – Indikátory pro prioritní osu 3 – Životní prostředí, veřejná prostranství a rozvoj občanské vybavenosti

Prioritní
osa 3

Životní prostředí,
veřejná prostranství
a rozvoj občanské
vybavenosti

Výchozí
stav

Cílový
stav

ANO/NE

0

1

Monitorovací ukazatel Jednotka

Revitalizace a úprava centrální
části obce
Rozšíření mobiliáře na
veřejném prostranství (lavičky,
odpadkové koše, stojany na
kola)

Revitalizovaná centrální část
obce
Nové lavičky/odpadkové
koše/stojany na kola

počet

0

5/5/3

Opatření 3.3

Revitalizace a obnova veřejné
zeleně

Počet míst s revitalizovanou
zelení

počet

0

2

Opatření 3.4

Postupná oprava drobných
sakrálních staveb

Oprava drobných sakrálních
staveb

počet

0

2

Opatření 3.5

Zřízení urnového háje na
místním hřbitově

Urnový háj na místním
hřbitově

ANO/NE

0

1

Opatření 3.6

Zřízení zvoničky na místním
hřbitově

Nová zvonička na místním
hřbitově

ANO/NE

0

1

Pořízené a umístěné nové
kontejnery na tříděný odpad

ANO/NE

0

4

Provádění monitoringu
– průběžné

ANO/NE

0

1

počet

0

1/rok

ANO/NE

0

1

Opatření 3.1

Opatření 3.2

Opatření 3.7

Opatření 3.8

Rozšíření systému třídění
odpadů v obci a minimalizace
objemu komunálního odpadu
Monitorování a dohled
omezující vznik černých
skládek na území obce

Opatření 3.9

Podpora výstavby
obnovitelných zdrojů energie

Podpořené nové obnovitelné
zdroje energie v obci

Opatření 3.10

Výstavba nabíjecí stanice pro
elektromobily

Nová nabíjecí stanice pro
elektromobily
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Tabulka 60 – Indikátory pro prioritní osu 4 – Podpora bydlení a podnikání

Prioritní
osa 4
Opatření 4.1
Opatření 4.2
Opatření 4.3
Opatření 4.4

Podpora bydlení a
podnikání
Pořízení nového územního
plánu obce
Vytvoření podmínek pro další
výstavbu v obci
Podpora výstavby lokálních
ČOV v jednotlivých částech
obce
Vytváření podmínek pro
drobné a střední podnikání

Monitorovací ukazatel Jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

Nový územní plán obce

ANO/NE

0

1

Podpořená výstavba v obci

ANO/NE

0

1

Podpořené nové lokální
čističky v obci

ANO/NE

0

1

Prováděná podpora
podnikání

ANO/NE

0

1

Tabulka 61 – Indikátory pro prioritní osu 5 – Zvýšení bezpečnosti v obci

Prioritní
osa 5
Opatření 5.1

Opatření 5.2

Opatření 5.3

Zvýšení bezpečnosti v
Výchozí
Monitorovací ukazatel Jednotka
stav
obci
Ve spolupráci s povodím Labe
protipovodňová opatření –
Libáňský potok a Bukovina
Instalace bezpečnostních
prvků přispívajících ke zvýšení
bezpečnosti občanů na
komunikacích vedoucích obcí –
zejména měřiče rychlosti,
dopravní značení, zřízení míst
pro přecházení
Ve spolupráci s příslušnými
úřady zvýšení bezpečnosti
silničního provozu na
komunikacích vedoucích obcí,
zejména kontrola a vynucování
dodržování rychlosti jízdy

Cílový
stav

Nová protipovodňová
opatření

ANO/NE

0

1

Nové instalované
bezpečnostní prvky

ANO/NE

0

1

počet

0

1/rok

Jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

Provedené kontroly
k vynucování dodržování
rychlosti jízdy

Tabulka 62 – Indikátory pro prioritní osu 6 – Další činnosti obce

Prioritní
osa 6
Opatření 6.1
Opatření 6.2
Opatření 6.3

Další činnosti obce
Podpora poskytování
sociálních služeb na území
obce
Podpora zapojování občanů do
fungovaní a řízení obce
Zkvalitnění komunikačních
kanálů mezi obcí a občany

Monitorovací ukazatel
Podpořená sociální služba
Podpoření zapojení občanů
do fungování a řízení obce
Zkvalitnění komunikace mezi
obcí a občany

Vyhodnocení naplňování SRP bude provádět starosta obce 1x ročně na zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce bude pomocí akčních plánu stanovovat plán činností pro postupné naplňování SRP,
a to vždy na další rok (viz výše – Akční plán), může rovněž určit i odpovědnost za dílčí kroky a termíny pro
vyhodnocení SRP.

2.5.6. Způsob aktualizace Strategického rozvojového plánu
V průběhu realizace SRP může nastat objektivní potřeba dílčí změny (tj. ve formě úpravy cíle
či měřítka), která může být způsobena jak vnějšími (např. změny v hospodářské politice ČR, kraje,
rozhodnutí vlády, EU apod.), tak vnitřními (potřeba změny vyvstane při průběžném sledování cílů SRP,
komunální volby apod.) faktory. Rozhodnutí, zda je nutné některé části SRP upravit, by mělo být součástí
každoročně prováděného vyhodnocování a případné návrhy změn SRP by měly probíhat současně s
118

vyhodnocením akčních plánů a indikátorů. Postup reakce na změny situace a na plnění SRP bude
následující:
 Na základě ročního vyhodnocení realizace SRP, pokud nastanou významné skutečnosti ohledně
realizace (např. na základě kontroly plnění cílů lze vypustit/upravit/doplnit jednotlivé priority, cíle
či opatření
 ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků SRP, vyhodnocení plnění akčního plánu
a ve vazbě na rozpočet obce bude SRP aktualizován
 aktualizace bude provádět starosta obce Staré Hrady (resp. jím pověřené osoby)
 aktualizace bude provedena buď dodatkem, nebo formou přímé úpravy SRP (vhodnější varianta)
s uvedením termínu aktualizace a vyznačením provedených změn
 podněty ke změně pro aktualizaci se budou průběžně zaznamenávat.
Změnu SRP musí schválit zastupitelstvo obce.
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Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zákon č. 266/1994 Sb., Zákon o dráhách
Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
Životní prostředí Královéhradeckého kraje:
https://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=44
Informace poskytnuté z OÚ Staré Hrady
Další odkazy uvedené v tabulkách a v odkazech pod čarou v SRP
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