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A ÚVOD 

A.1 DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (ÚP) 

Město Heřmanův Městec má v současné době platný územní plán, schválený dne 22. 4. 1998. Dále 
byly zpracovány a schváleny jeho změny č. 1 a 2 data a byly shromážděny požadavky na řešení 
změny č. 3. Vzhledem k tomu, že platný územní plán není zpracován digitálně a od 1. 1. 2007 platí 
zákon č. 183/2006 Sb. (nový stavební zákon), rozhodlo Zastupitelstvo města Heřmanův Městec 
zpracovat územní plán nově. 

Na základě výsledků výběrového řízení byl vyhotovením dokumentace pověřen Atelier URBI, spol. s 
r.o. Brno. Pořizovatelem územního plánu je Městský úřad Chrudim - odbor územního plánování 
a regionálního rozvoje. 

Práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), vyhláškou 
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. V zásadě bude respektován „MINIS“ – minimální standard pro digitální zpracování 
ÚP měst a obcí v GIS v Pardubickém kraji. 

Práce na I. fázi řešení územního plánu města - územně analytických podkladech (ÚAP) byly 
zahájeny v lednu 2007. Termín dokončení ÚAP byl stanoven na 30. 3. 2007. 

 

B ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (ÚAP) 

B.1 CÍL ZPRACOVÁNÍ ÚAP 

Cílem této fáze zpracování územního plánu je podrobné zmapování současného stavu správního 
území města Heřmanův Městec vč. jeho vyhodnocení se stanovením limitů využití území 
a problémů pro řešení v návrhovém období ÚP (časově není jednoznačně stanoveno). Na základě 
ÚAP, zejména problémového výkresu bude sestaven podklad pro zadání ÚP. Po jeho projednání 
s dotčenými orgány státní správy a s veřejností a po schválení zastupitelstvem města se zadání 
stane závazným podkladem pro koncept a návrh ÚPO. 
 

B.2 OBSAH ÚAP 

a) podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu 
a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení 
změn v území, 

b) rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující 

1. zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých 
stránek, příležitostí a hrozeb v tématickém členění zejména na horninové prostředí 
a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, 
zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, hospodářské 
podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území 
je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, 
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2. určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména 
urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v 
území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi 
a jinými rizikovými přírodními jevy. 

 

B.3 PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

B.3.1 Vymezení řešeného území 

Řešeným územím je správní území města Heřmanův Městec, tj. Heřmanův Městec a katastrální 
území Chotěnice. Velikost řešeného území je cca 1434,2 ha s počtem 4977 obyvatel k datu 
31. 12. 2006. 
 

B.3.2 Mapové podklady 

Mapové podklady pro územní plán - digitální mapy katastrů nemovitostí Heřmanova Městce 
a Chotěnic - byly převzaty z Katastrálního úřadu v Chrudimi, a to jako dočasný, nedokončený 
podklad. Po dokončení prací na DKM bude podklad zaměněn a data ÚAP, nad dočasným podkladem 
zpracovaná, budou v konceptu územního plánu upravena. 

Jako podklad pro širší vztahy budou použity základní mapy ČR v měř. 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000 ve 
formátu *.tif, ve výkrese budou využita digitální data ZABAGED, poskytnutá pořizovatelem 
dokumentace. 
 

B.3.3 Zpracovaná územně plánovací dokumentace 

B.3.3.1 Nadřazená územně plánovací dokumentace 

B.3.3.1.1 ÚP VÚC Pardubického kraje, jižní varianta (SURPMO, a.s., Praha - Projektové 
středisko Hradec Králové 2006) obsahuje: 

• limity využití území v Heřmanově Městci (památková zóna, soustava chráněných území 
evropského významu Natura 2000, přírodní park, nadřazené trasy tech. infrastruktury a jejich 
OP, dobývací prostor Kostelec u HM, atd.) 

• řešení přeložky silnice I/17 Chrudim – Čáslav severně Heřmanova Městce, 
• návrh trasy produktovodu Kostelec u Heřmanova Městce - Čáslav, 
• návrh nadregionálního a regionálního ÚSES. 

Jelikož se jedná o projednanou, schválenou dokumentaci, je nutné ji respektovat. 

B.3.3.2 Platná územně plánovací dokumentace (řešené území) 

• Územní plán sídelního útvaru Heřmanův Městec a Klešice z r. 1998 (Ing. arch. Dušan Vršek) – 
schválený 22.4.1998. 

• Změna č. 1 ÚP SÚ Heřmanův Městec a Klešice z r. 1998 (Ing. arch. Ivo Vacík) – schválená 
17. 2. 2003. 

• Změna č. 2 ÚP SÚ Heřmanův Městec a Klešice z r. 2003 (Ing. arch. Dušan Vršek) – schválená 
9. 6. 2003. 

 

• Územní projekt zóny Židovské město, z r. 1998 (Urbanistický ateliér Vršek), schválen 
4. 6. 1998. 
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• Regulační plán „Pod nádražím“ Heřmanův Městec z r. 2000 (Urbanistický ateliér Vršek), 
schválen 30. 4. 2001. 

• Územní projekt zóny „Za travní cestou – ulice Barákova“ z r. 2002 (Ing. arch. Ivo Vacík), 17. 2. 
2003, 

B.3.3.3 Územně plánovací podklady 

• Urbanistická studie Heřmanův - Městec „Pod Pankrácí“ z r. 2002 (Urbanistický ateliér Vršek). 

• „Studie úprav náměstí Míru v Heřmanově Městci“ z r. 2003 (Atelier Sendler - Babka), 

Ostatní podklady byly převzaty ze zdrojů Krajského úřadu Pardubického kraje, MěÚ Chrudim 
(pověřené město, pořizovatel dokumentace), Městského úřadu v Heřmanově Městci, případně od 
správců inženýrských sítí. 

Historie: Rozvoj historické zástavby Heřmanova Městce je v roce 1931 poprvé podchycen 
koncepčním řešením města v regulačním plánu města, vypracovaném E. Hruškou, žákem prof. 
J. Gočára. Další rozvoj města pak probíhal podle tohoto dokumentu vyjma rozvoje zástavby 
v prostoru na „Průhonu“. 

V roce 1971 byl vypracován Směrný územní plán města firmou Stavoprojekt Hradec Králové 
(Ing. arch. V. Čeliš), schválen byl 24. 8. 1972. Územní plán navázal na regulační plán arch. Hrušky, 
řešení ale bylo rozšířeno i na nejbližší krajinný rámec města. Rozvoj dopravy se odráží v návrhu 
severního obchvatu města. Pro rozvoj bytové zástavby jsou vymezeny plochy na „Průhonu“ a 
částečně plochy mezi stávající zástavbou a trasou obchvatu. Při železniční trati na sever od nádraží 
jsou vymezeny plochy pro průmysl a sklady. Výrazným a pro další rozvoj důležitým prvkem je návrh 
velkých ploch zahrádkářských kolonií v jižním sektoru pod zámeckou oborou. 

V 80. letech byl Stavoprojektem Hradec Králové nově řešen územní plán sídelního útvaru Heřmanův 
Městec, rozšířený o obec Klešice (Ing. arch. I. Vosmek). Severní obchvat města je převeden do 
výhledového řešení. Je upuštěno od nové zástavby na „Průhoně“ a pro bydlení je vymezeno 
prakticky celé území mezi zástavbou ulice Jiráskovy a budoucí trasou obchvatové komunikace. 
Zásadně je omezen rozsah ploch zahrádkářských kolonií v prostoru za Starou oborou. ÚPN SÚ nebyl 
schválen, nová zástavba v letech 1987 – 1994 je však záměry neschváleného dokumentu určována. 

V roce 1993 je zadána revize ÚPN SÚ společnosti BOSA Hradec Králové (Ing. Samohrd), spolupráce 
byla ukončena s ohledem na nedostatky v legislativním procesu zpracování dokumentu. 

Dosud platný územní plán sídelního útvaru Heřmanův Městec a Klešice byl schválen 22. 4. 1998 
(Ing. arch. Dušan Vršek). Severní obchvat města je výhledovou trasou, je veden severně parku 
Bažantnice. Kapacitní rozvojové plochy pro bydlení jsou situovány jak severně historického jádra (V 
Lukách, Pod Nádražím), tak jihozápadně a západně města (Průhon), výhledově směrem ke 
Konopáči (U Travní Cesty). Chatové lokality a plochy zahrádkářských kolonií jsou respektovány 
s doplněním v okrajových polohách. 

V roce 2003 následovaly dvě změny, z nichž 1. se týkala převedení výhledových ploch pro výstavbu 
rodinných domů Za Travní cestou do návrhu. 

Změnou č. 2 ÚPN SÚ dochází k přehodnocení urbanistické koncepce rozvoje města, je legalizována 
chatová výstavba v lokalitě zahrádkářské kolonie Ježkovka (vedoucí ve své konečné podobě 
i k ojedinělé výstavbě rodinných domů v přírodním parku). Dále je v prostoru zahrádkářské kolonie 
Na Skalce navržena nízkopodlažní izolovaná zástavba rodinných domů, aniž by byly vyčerpány 
rozvojové plochy pro bydlení dle ÚPN SÚ. Tyto kroky podporující dezurbanizaci území (počítá se 
i s výstavbou rodinných domů podél Konopky na území Konopáče) mají negativní dopad na krajinný 
ráz a z hlediska budování veřejné infrastruktury jsou ekonomicky náročné. 
 

B.3.4 Zájmové území a širší vztahy 

Předmětem řešení je správní území města Heřmanův Městec. 

Heřmanův Městec, čtvrté největší sídlo v okrese Chrudim s cca 5 000 obyvateli leží v jeho 
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jihozápadní části a je přirozeným centrem dané oblasti. Má silnou vazbu na město Chrudim, které 
leží cca 10 km východně a Pardubice, vzdálené cca 16 km severovýchodně (Heřmanův Městec je 
součástí Pardubického kraje s přímou vazbou na regionální vybavenost města Pardubice). 

Správní území města Heřmanův Městec je součástí Pardubického kraje (nemá přímé hranice 
s jinými kraji). Na severu sousedí Heřmanův Městec s obcí Klešice (součástí Klešic jsou Nákle), na 
severovýchodě s Rozhovicemi, bodově s obcí Bylany, na východě s Lány u Bylan, Morašicemi, na 
jihu s Úherčicemi, (součástí Úherčic jsou Zdechovice), Kostelcem u Heřmanova Městce, na západě 
s Načešicemi a také s Raškovicemi u Přelouče (tato obec již není součástí okresu Chrudim, ale 
okresu Pardubice). Obcí s pověřeným obecním úřadem je pro Heřmanův Městec Chrudim. 

Město je významné z hlediska památkového i z hlediska rekreačního potenciálu. Území má 
charakter kulturní krajiny - celkově převažuje využití zemědělské, dosti velkou část území (cca 1/3) 
pokrývají lesní celky. Protéká tudy několik potoků, z nichž největší jsou Podolský potok a Konopka. 

Z hlediska administrativně správního je třeba respektovat: 

• vazbu města Heřmanův Městec na Pardubice – sídlo Pardubického kraje, centrum vyšší 
občanské vybavenosti a zdroj pracovních příležitostí, 

• vazbu města Heřmanův Městec na Chrudim – pověřený obecní úřad III. stupně, centrum vyšší 
občanské vybavenosti a zdroj pracovních příležitostí, 

• vazbu města Heřmanův Městec na Přelouč a Prachovice, centra pracovních příležitostí, 

• vzájemnou vazbu obcí v mikroregionu Heřmanoměstecko, MAS železnohorský region 

• vazbu obcí ve spádovém obvodu Heřmanova Městce na základní občanské vybavení (spádový 
obvod školských a zdravotnických zařízení, obchodní sítě a služeb) a stavební úřad 
v Heřmanově Městci, 

• vzájemnou vazbu sídel v rámci správního území města. 

Z hlediska dopravních vazeb je třeba respektovat: 

• vazbu města na silnici I/17 Chrudim – Čáslav, 

• vazbu města na silnici II. třídy č. 341 Heřmanův Městec – Vápenný Podol, kudy je vedena 
nákladová doprava do lomu s cementárnou Prachovice a do skladů pohonných hmot pro letiště 
Čáslav v Kostelci u Heřmanova Městce, dále vazbu na silnici II. třídy č. 342 Heřmanův Městec 
– Valy – Přelouč, 

• vzájemnou vazbu místních částí Chotěnice, Radlín a Konopáč s centrem města, 

• vzájemnou vazbu autobusové a železniční dopravy (pro návrh integrovaného dopravního 
systému Pardubice a okolí). 

Z hlediska vazeb nadřazených tras inženýrských sítí je třeba respektovat: 

• vodní hospodářství – vodovod Heřmanův Městec se zdroji Klešice, propojený na skupinový 
vodovod Seč - větev Třemošnice, uvažuje se s přepojením na nové vodní zdroje, 

• ČOV v sousedství obce Klešice se záměrem napojení Chotěnic a Radlína, 

• energetické sítě s ochrannými a bezpečnostními pásmy, nacházející se v řešeném území, 
uvažovanou výstavbu trasy produktovodu z Kostelce u Heřmanova Městce do Čáslavi, 

• dálkové kabely v území. 

Z hlediska protierozní ochrany je třeba respektovat: 

• veškerou krajinnou zeleň, zajišťující ochranu proti větrné a vodní erozi. 
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Z hlediska odtokových poměrů je třeba respektovat: 

• nivy potoků se záplavovým územím Podolského potoka. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je třeba respektovat: 

• evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000 – CZ0533300 Heřmanův Městec; 

• památné stromy v zámeckém parku – buk lesní a dub letní; 

• významné krajinné prvky taxativně vyjmenované v § 3 odst. (1) písm. b) zákona č. 114/1992 
Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – lesy, vodní toky, rybníky a údolní nivy; 

• přírodní park Heřmanův Městec; 

• územní systém ekologické stability regionální úrovně z územního plánu VÚC. 
 

B.3.5 Urbanistická struktura a architektura 

B.3.5.1 Celková charakteristika města, funkční členění 

B.3.5.1.1 Historický vývoj 

Město bylo založeno pravděpodobně kolem roku 1280, kdy Heřman z Lichtenburku kolonizoval 
krajinu kolem hradu Lichnice. Město (původní tvrz rytířů Heřmanů) mohli založit i Heřman z Kostela 
(Kostelce), nebo vladyka Heřman z Mrdic, který dostal tuto krajinu za vojenskou pomoc rytíři 
z Kauniců v bitvě českého vojska o Miláno. 

První dochovaná zpráva v zemských deskách trhových ze 7. října roku 1325 se týká rozdělení 
majetku Heřmana z Mrdic. Městec je zde popisován jako nehrazené městečko, kterému patřila ves 
Bylany. Ulice byly rozmístěny tak, že každý dům byl zásobován užitkovou vodou z potoků Podolky a 
Konopky. 

Městem procházela známá Trstenická obchodní stezka, vedoucí z Moravy do Prahy. Město se tak 
stalo obchodním centrem pro široké okolí. Obchodnímu rozvoji města přispělo od 15. století i velké 
židovské osídlení rozkládající se v jeho severní části. Nejvyššího počtu židovských obyvatel bylo 
dosaženo kolem r. 1849 - 840 osob. 

 

 

 

Po Trstenické stezce však přicházela i vojska a to nejen husitská, ale i houfy žoldnéřů za třicetileté 
války, které působily obyvatelům nesmírné útrapy - rabování, zabíjení a vypalování. Z významných 
majitelů Heřmanova Městce byl v 15. století Jan Městecký z Opočna, k dalším majitelům města 
patří Trčkové z Lípy, Andělové z Ronovce, Oprštorfové z Dubu a Frydštejna, Žerotínové, Berkové 
z Dubu, Šporkové a Kinští z Vchynic a Tetova. 

O rozvoj města se nejvíce zasloužili Šporkové, za jejichž držení se počalo stavět z kamene, aby 
město netrpělo požáry. Byl rozšířen zámek a kostel, který byl při požáru v roce 1740 zcela zničen. V 
letech 1756 až 1761 byl stavitelem Františkem Tomášem Jedličkou postaven v čistém barokním 
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slohu dnešní kostel svatého Bartoloměje, který je kulturní památkou přesahující rámec regionu. 
Židé si vybudovali synagogu, na okrajích města byly postaveny kaple sv. Jiří a sv. Kříže, městu byly 
opatřeny sochy světců. U zámku byla zřízena husarská kasárna. Za zámkem byl založen rozsáhlý 
zámecký park. V držení Šporků bylo město 133 let. Od roku 1828 bylo město v držení rodu 
Kinských. I oni se zapsali do rozvoje města, např. zřízením Mariánské nemocnice, dětské opatrovny, 
hřebčína, ale i rozšiřováním zámku a parku do dnešní podoby. 

V roce 1837 byl zřízen poštovní úřad, 1860 občanská záložna, 1867 četnická stanice, 1882 zřízeno 
železniční spojení Vápenný Podol - Heřmanův Městec-Přelouč, v roce 1899 Heřmanův Městec - 
Chrudim a v roce 1911 zřízeno autobusové spojení Heřmanův Městec - Pardubice. 

V 19. století se rozvíjí kulturní i společenský život. Vznikají nové spolky: divadelní v roce 1848, 
pěvecký v roce 1862, Sokol v roce 1892 ale i hasiči v roce 1878. Z podpůrných a vzdělávacích 
spolků vzniká Řemeslnická beseda, Svornost, Občanská a Měšťanská beseda, čtenářský klub, 
později ještě Hálek a Barák. Zajímavostí je, že v roce 1875 se Městec stává prvním místem 
v Čechách, kde se hrála kopaná. Tento sport přivezl hrabě Kinský z Anglie. 
 

                                       
 

V roce 1841 byla zbořena dřevěná školní budova a nově postavena třípodlažní zděná, která však 
také brzy nepostačovala. Proto byla v roce1894 stržena městská radnice se dvěmi domy 
a postavena nová školní budova. Za první republiky se rozvíjela výstavba malých rodinných vilek, 
v roce 1929 byla postavena Sokolovna a v roce 1930 Husův sbor. V roce 1932 byla dokončena 
rozsáhlá přestavba zámku s vnitřní štukovou výzdobou, kterou provedli italští mistři. I v těchto 
letech žilo město bohatým kulturním a společenským životem do kterého se zapojily všechny 
spolky. 

Stavební i obchodní rozvoj ukončila německá okupace. 15. 3. 1939 kolem osmé hodiny přišla do 
města okupační armáda. 3. 12. 1942 byli z města odvezeni poslední židovští obyvatelé a tím zanikla 
židovská komunita. 

Po osvobození 9. května 1945 se město stavebně rozvíjí – v důsledku nové výstavby (rodinných 
domků i bytů) se zvyšuje počet obyvatel. Jsou rekonstruovány silnice, chodníky, rozvod elektrické 
energie a vystavěny trafostanice. Po celém městě je vybudován vodovod. Přistavěno bylo nové 
křídlo školní budovy, opatrovna zrekonstruována na školu, postaveny 2 mateřské školky a jesle, 
dům dětí a mládeže, dům služeb, pošta a obchody. V Konopáči byl vybudován rozsáhlý 
autokempink. Byla podstatně rozšířena a zmodernizována železniční stanice. 

V důsledku budování kanalizace v devadesátých letech došlo k demolici větší části židovského 
města z něhož zbyla synagoga, škola, rabínský dům a východní strana Židovské ulice. Rekonstrukce 
státní silnice I/17 byla podmíněna zbořením několika domů v ulicích Pátého května i v ulici 
Čáslavské a zejména domů uzavírajících obě strany náměstí Míru. 

Střed města je od roku 1989 po předchozím stavebně historickém průzkumu provedeném v roce 
1981 vyhlášen památkovou zónou. 

Poznámka: Pro zpracování kapitoly byly využity informace zveřejněné na internetových stránkách 
města. 
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B.3.5.1.2 Funkční členění 

Zastavěné území: 

Zastavěné území města má rozlohu cca 327,70 ha (velikost řešeného území je cca 1434 ha 
s počtem 4977 obyvatel v r. 2006), zastavěné území představuje cca 22,85% celkové plochy 
řešených katastrálních území. 

Z hlediska stávajícího funkčního využití převažuje zóna bydlení a zóna smíšená obytná. Historicky je 
tvoří centrální část města s památkovou zónou a na ni navazující zástavba, rozvinutá podél hlavních 
dopravních tahů a z nich odbočujících ulic. Po první světové válce vznikla kvalitní čtvrt rodinných 
domů jižně centra (na západ od Barákovy ulice). Následovala výstavba rodinných domů severně 
centra – dle plánů arch. Hrušky byla založena ulice Jiráskova (výstavba vrcholí realizací moderní 
funkcionalistické Levitovy vily od vrcholného představitele českého funkcionalismu arch. B. Fuchse). 
Poválečnou výstavbu bytových objektů, přimknutou k severní hraně zástavby centra města lze ještě 
s určitými výhradami akceptovat. V 80. letech minulého století Heřmanův Městec poznamenala 
asanace židovského města a také výstavba panelových bytových domů na severovýchodním okraji 
zástavby – sídliště V lukách. Šestipodlažní deskové domy se svou výškovou hladinou vymykají 
měřítku dosavadní zástavby a negativně ovlivňují dálkové pohledy na město ve směru od Pardubic. 
Samostatně se vyvíjela zástavba integrovaných obcí – místních částí, a to jako venkovské nebo 
rozptýlené osídlení s vazbou na zemědělskou půdu či krajinu. 

Zóna rekreace v jihozápadní a jižní části řešeného území je rozvinuta podél toků Konopky 
a Podolky. V jihozápadní části se jedná zejména o Autokempink Konopáč a chatové lokality v jeho 
sousedství a chaty a zahradní domky Na Skalce (u vodojemu). V jižní části města vznikly 
zahrádkové osady Ježkovka a Za Oborou. Bohužel vždy nelze říci, že výstavba v těchto lokalitách 
probíhala regulovaně a řada objektů, zejména v pohledově exponovaných vyšších polohách (na př. 
u vodojemu) krajinu hyzdí. Zóny sportovně rekreačních aktivit přecházejí systémem cest do krajiny. 

Občanské vybavení je soustředěno zejména v historickém jádru Heřmanova Městce, v prostoru 
obou náměstí, zámku a podél ulic Čáslavské a 5. května, je většinou v dobrém stavu. Dále jsou 
objekty občanského vybavení situovány v zástavbě severně centra (kultura, sport) a východně 
centra ve vazbě na Starou Bažantnici. Některá zařízení, zejména kulturního a sportovního využití 
vyžadují doplnění. 

V integrovaných místních částech je vybavenost nedostatečná nebo je ve špatném stavu – prochází 
restrukturalizací. Prostorově není vždy jednoznačně situována na historické návsi. 

Zóna průmyslové výroby je částečně včleněna do zástavby města, jelikož se rozvíjela na místě 
původních historických manufaktur a malých továren (textilky), hlavně u nádraží. Tato skutečnost, 
zejména ale doprava do výrobních areálů negativně ovlivňuje životní prostředí na sousedních 
obytných územích. Provozní středisko zemědělského družstva vzniklo v okrajové části Nový Dvůr. 
Bylo plošně naddimenzované a po r 1989 je již nefunkční. 

Nezastavěné území: 

Stávající funkční využití – plochy zemědělské zahrnující zejména pozemky zemědělského půdního 
fondu (orná půda, trvalé travní porosty, zahrady a sady), plochy lesní zahrnující zejména pozemky 
určené k plnění funkcí lesa, plochy smíšené zahrnující mozaiku pozemků ZPF i pozemky přírodě 
blízkých ekosystémů. 
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B.3.5.2 Prostorové a výtvarné poměry, výškové zónování 

B.3.5.2.1 Prostorové a výtvarné poměry 

Heřmanův Městec: 

Centrem Heřmanova Městce je historické jádro, vymezené v prostoru křížení původních obchodních 
stezek, které vedly přibližně v trasách dnešních ulic Havlíčkovy a Pokorného (sever – jih) a ulice 
Čáslavské (východ – západ). 

V tomto prostoru vznikl pozoruhodný útvar městského náměstí, jehož podélnou osu určuje cesta od 
Stojic do Chrudimi (západ – východ). Čočkovitý charakter náměstí svědčí o předlokačním vzniku. 
Největší šířku má čočka  v místě bloku po jihovýchodní straně náměstí Míru. Uličky ústící šikmo do 
severozápadního a jihozápadního rohu malého náměstí jsou svědectvím původního obrysu čočky, 
později narušené novu regulací. 

Uvedený útvar vznikl v rámci gotického vysazení města před rokem 1325. Jeho středověká 
zástavba byla dřevěná. Roku 1584 zakládá Vilém ml. Z Oprštorfu na východ od městečka Dvůr 
Vilémov – dnešní Nový Dvůr. 

V roce 1591 je zmiňován městský zámek, který je po požáru v r. 1623 znovu vystavěn 
a charakterizován v roce 1658 jako nová stavba, souběžně s výstavbou zámku bylo vytyčeno 
pravoúhlé malé náměstí jako znamenitý urbanistický počin přehodnocující východní městský díl. 
Východní stranu náměstí tvoří dvorec Medov, jižní stranu pak zámecký areál. Tento urbanisticky 
významný zásah do půdorysu středověkého města má již prebarokní charakter. 

Do obrazu města se významně podepisuje několik po sobě následujících požárů, z nichž ten 
poslední v r. 1740 ničí 86 domů, kostel a faru. Roku 1756 je položen základní kámen nového 
barokního kostela, který se v r. 1761 stává nejvýznamnější dominantou města. 

Po dalším ničivém požáru v r. 1765 začíná nová výstavba města zděného. Tato barokní přestavba 
nemá však všeobecný charakter a probíhá pouze lokálně. S rozvojem města II. poloviny 18. století 
je spojena domkařská výstavba na okrajích, která přispívá ke značnému rozšíření městského 
půdorysu. 

V období vlády knížat Kinských po roce 1928 dochází k dalšímu výraznému posunu charakteru 
zástavby i městského půdorysu. Tento rozvoj je dokumentován v katastrálním plánu z r. 1837. 
Město tvoří přízemní kamenná zástavba 327 domů. Předměstí se rozvíjí ve směru na Chrudim 
a jihozápad. Židovské město má v této době celkem 76 čísel. 

Výhradně zděná zástavba s četnými domy čtvercového půdorysu dokládá spojování dvou dříve 
sousedních parcel, uplatňují se i parcely položené souběžně s ulicí , respektive s náměstím. 

Období klasicismu dovršilo architektonickou přeměnu Heřmanova Městce, jehož 
nejpozoruhodnějším prostorem se stalo Malé náměstí s objekty zámku a Medova. 

Druhá polovina 19. století se ve městě vyznačuje četnou stavební aktivitou a zásadní změnou ve 
zvýšení základní hladiny zástavby, jež se zvýšila na jednopatrovou. Z hlediska velikosti zůstává 
stavební rozsah až do přelomu století v hranicích původního městského půdorysu. 

Významný posun v tomto směru nastává po vzniku republiky v roce 1918. Na rozvoj osídlení města 
má zásadní vliv regulační plán města od arch. Emanuela Hrušky s rozvojovými tendencemi v oblasti 
ulic Jiráskovy a v jižním sektoru města. Vyjma navrhované zástavby v prostoru „Průhonu“ dochází 
postupně k realizaci uvažovaných záměrů. 

Město udrželo svůj původní charakter i v průběhu další světové války a v prvních letech po 
komunistickém převratu roku 1948. 

Ještě v této době nejsou struktura a charakter zástavby velké části města zásadně narušeny. O to 
politováníhodnější je vývoj v dalších letech, kdy dochází k plošnému rozvoji města v jeho severní 
části s ohledem na uvažované vedení obchvatové komunikace. Historicky vytvořený městský 
půdorys je narušen demolicemi, jak plošnými (židovské město), tak lokálními (závěry náměstí) a na 
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horizontu města se necitlivě uplatňují stavby osmipodlažního hotelu Heřman šestipodlažních desek 
panelových bytových domů V Lukách. 

Na okraji obytné zástavby byly v 19. století a na počátku 20. století umístěny výrobními objekty, 
které se dalším obestavěním ocitly uprostřed obytné zástavby (jedná se hlavně o západní část). 
Nepříznivým momentem z hlediska výtvarných a prostorových poměrů města je umístění 
šestipodlažních panelových domů, které se vymykají měřítku města. 

Konopáč: 

Obytnou zástavbu je možno charakterizovat jako rozptýlenou zástavbu, situovanou podél dvou ulic. 
Vznikla ve vazbě na bývalé Eliščiny lázně. Nevýrazné centrum tvoří předprostor Autokempinku 
Konopáč s parkovišti a malou občanskou vybaveností. 

Nový dvůr: Dříve areál zemědělského družstva – provoz zrušen. Nahrazen různými provozy 
(stavební firmy Sostaf a Rudolf Kmoch, sběrné suroviny, oprava a výroba zemědělské techniky – 
ANOVYD a AGROMETAL). Část území je dosud nevyužívaná a je v havarijním stavu. Ve fázi 
územního řízení je situování veterinární kliniky. 

Chotěnice: 

Zástavbu tvoří objekty vesnického charakterum s osou silnice III. třídy č. 3411 do Morašic. Nejstarší 
část Chotěnic je soustředěna kolem okrouhlého prostoru návsi s kapličkou. Prostorové poměry 
v obci byly zčásti narušeny, v minulém období byly postaveny některé objekty, které nejsou 
v souladu s místním rázem. Zástavba venkovského charakteru byla částečně přestavěna na rodinné 
domy městského typu. Poslední úprava návsi kolem kapličky není nejzdařilejší. Nová výsadba 
zeleně na návsi také dosud nezakrývá architektonicky nevhodně řešené přestavby objektů v tomto 
prostoru. 

Radlín: 

Malé seskupení původně zemědělských usedlostí kolem prostrou s vodní nádrží, přístupné odbočkou 
ze silnice II. třídy č. 341 do Vápenného Podolu, obcí vede cyklostezka 4179 - Slatiňany – U Zámku 
– Podhořany u Ronova. 

Prostorové poměry co do objemů staveb zůstaly nenarušeny. 

B.3.5.2.2 Výškové zónování 

Samotné historické jádro a historická zástavba i zástavba prvorepubliková (rodinné domy 
jihozápadně centra) nebyla výrazněji výškově degradována. Dominantami jsou věže kostela sv. 
Bartoloměje a věž zámku. 

Silueta města, která se vyvíjela po staletí v mírně zvlněném terénu na úpatí Železných Hor, se 
projevuje zejména na příjezdu od severovýchodu (Pardubic a Klešic) a severozápadu (Přelouče 
a Valů). V 80. letech minulého století byla narušena vyššími solitéry – hotelem Heřman 
a šestipodlažními panelovými domy s rovnou střechou V Lukách. 

Negativními dominantami jsou vysoké komíny - komín kotelny sídliště V Lukách a komín areálu 
firmy Antares, velmi nepříznivě pohledově exponovaný ve směru od náměstí Míru a ulice Čáslavské. 

Výšková hladina okrajových místních částí je příznivá a měla by být nadále udržena v základní výšce 
jednopodlažní – přízemní s využitým podkrovím sedlových střech. 

B.3.5.3 Stavební stav objektů 

Heřmanův Městec 

Obytná zástavba je v dobrém až průměrném stavebním stavu, v horším či špatném stavu jsou 
některé objekty v ulici Čáslavské, Pokorného a v periferních oblastech (např. za nádražím ČD). 
Některé nekvalitní objekty ve městě svou exponovanou polohou tvoří estetickou závadu (např. 
bývalý hotel Heřman). Žádné souvislé obytné území není vyhodnoceno jako asanační nebo určené 
na dožití. Objekty k asanaci zřejmě vyplynou z řešení dopravních závad - asanace se mohou týkat 
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objektů kolizních se směrovým a šířkovým uspořádáním komunikací, nebo situovaných 
v rozhledových polích křižovatek (pokud nejde o objekty architektonicky hodnotné, objekty 
s dochovanými prvky místního lidového stavitelství nebo objekty zachovávající ráz původní 
zástavby). 

Z průměru vystupují novostavby a domy kompletně přestavěné a to v celé části města. Ve velmi 
dobrém stavu se nachází většina památek, neboť byly nedávno rekonstruovány. Také stavební stav 
objektů občanské vybavenosti je většinou vyhovující. V integrovaných místních částech je stavební 
stav objektů různorodý. 

Stavební stav výrobních areálů je také různorodý. V horším až havarijním stavu jsou některé části 
nedostatečně využívaných ploch po opuštěné výrobě (Antares, areál pod nádražím - firma ZABO). 
Všeobecně lze zařadit do objektů ve špatném stavebním stavu většinu budov zemědělských 
a hospodářských (stodoly apod.). Objekty bývalého areálu zemědělského družstva v lokalitě Nový 
Dvůr jsou již zčásti strženy. 

B.3.5.4 Negativní jevy výroby 

V Heřmanově Městci nejsou v současné době evidovány velké zdroje znečišťování ovzduší. Na 
území města se nachází řada stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve smyslu zákona 
č. 86/2002 Sb. Většinou jde o malé nebo střední zdroje znečišťování. 

Skutečný podíl stacionárních zdrojů na znečišťování ovzduší je ovšem jen těžko stanovitelný. Podle 
údajů orgánů ochrany ovzduší evidované zdroje nepřekračují stanovené emisní limity. 

Pro žádný farmy nebylo vyhlášeno pásmo hygienické ochrany. 

Hluk z výrobních areálů ovlivňuje většinou významněji pouze jejich vnitřní prostředí a v okolí se 
podstatně neprojevuje. Příležitostně se však objevují stížnosti občanů na nadměrný hluk 
z některých areálů a objektů výroby a služeb. Zdrojem nadměrného hluku, obtěžujícího přilehlou 
zástavbu, je také nádraží ČD. Hlučnost provozoven nesmí překročit limity dle příslušných vyhlášek 
ministerstva zdravotnictví. 

Negativní dopad z hlediska hlučnosti má více nákladová doprava, která je s výrobou spojená. 

B.3.5.5 Hodnoty území 

B.3.5.5.1 Památkově chráněné objekty, kulturní hodnoty 

Historické jádro města je plošně chráněné území, v listopadu 1990 bylo vyhlášeno památkovou 
zónou. Ochranné pásmo městské památkové zóny vyhlášeno nebylo. 

V ÚP je nutno respektovat čl. 3 vyhlášky o prohlášení památkových zón ve vybraných městech 
a obcích Východočeského kraje. 
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Ve Ústředním seznamu kulturních památek ČR jsou v k.ú. Heřmanova Městce 
a Chotěnic registrovány tyto objekty: 

r. č. ÚSKP r. č. po GA název památky po GA parcelní číslo 

33125/6-827  kostel sv. Bartoloměje  
26837/6-828  areál hřbitovního kostela Zvěstování 

P. Marie 
 

                 828/1  kostel  
                 828/2  zvonice  
                 828/3  náhrobek s volutami z r. 1796  
                 828/4  klasicistní náhrobek z r. 1841  
                 828/5   kovový tepaný kříž z pol. 18. stol.  
                 828/6  empír. náhrobek s vázou z r. 1807  
                 828/7  ohradní zeď  
5522  areál židovského ghetta   
               5522/1  synagoga č.p. 809 (11877/6-522)  
               5522/2  židovská škola č.p. 808 (11885/6-

5522) 
 

               5522/3  domek N LXV č.p. 806 a 807 
(11878/6-5522) 

 

11876/6-5823  areál židovského hřbitova  
               5823/1  židovský hřbitov  
               5823/2  ohradní zeď s domkem č.p. 668 

a betstube 
 

21114/6-816  areál zámku č.p. 37  
                 816/1  zámek  
                 816/2  park  
                 816/3  hájovna č.p. 338  
                 816/4  bazén s vodotryskem  
                 816/5  ohrazení parku  
15206/6-817  dům č.p. 33 (Medov)  
15139/6-818  dům č.p. 20  
31594/6-819  dům č.p. 30  
28492/6-822  dům č.p. 179  
23073/6-824  socha sv. Jana Nepomuckého   
25647/6-825  socha sv. Václava  
35340/6-826  socha sv. Vavřince  
24310/6-823  kašna  
17126/6-4966  tvrziště „Mrdice“  
100106  boží muka  
101815  kostel Československé církve Husitské st.747 a 23/4 

HM 
  kaple sv. Jiří st.p.č. 116, HM 

33125/6-827 - jednou z nejvýznamnějších památek je kostel sv. Bartoloměje na nám. Míru, 
pozoruhodná chrámová stavba vzniklá na místě staršího původem gotického kostela, jenž byl 
renesančně upravován a zcela zničen při požáru v r. 1740. Dnešní pozdně barokní architektura byla 
vystavěna mezi léty 1756-61, stavitelem Fr. Tomášem Jedličkou. 

Jednolodní sakrální stavba s půlkruhovým presbytářem, po stranách s obdélnými sakristiemi, na 
severní straně lodi s centrální kaplí a na jižní s hranolovitou věží. Kvalitní stavba je doplněna 
hodnotným zařízením a malbami. Objekt je svou výtvarnou kvalitou památkou prvořadého významu 
přesahující regionální význam. Křtitelnice z r. 1436, v kostele se nachází hrobka Žerotínů. 

26837/6-828 – areál hřbitovního kostela Zvěstování Panny Marie. Stavba hřbitovního kostela ve 
východní části starého hřbitova, v nápadně vyvýšené poloze proti jádru města. Drobný jednolodní 
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objekt s půlkruhovým uzavřeným presbytářem a sakristií v ose. Dispozičně náleží původ stavby 
ranné gotice poloviny 13. století a je tedy dnes nejstarším architektonickým dílem města. Kostelík 
byl rozšířen přístavbou západního pole lodi někdy v renesančním období. Fragmenty portálu 
z tohoto období mají ještě goticko- renesanční ráz. Ze 16. století pocházejí náhrobníky, zapuštěné 
do zdi kostela. V r. 1928 byla stavba restaurována. 

V severovýchodním nároží hřbitova stojí věžová zvonice se zděným přízemím a roubeným patrem , 
osazená krásnou cibulovou bání, krytou šindelem. Všechny interiérové horizontální konstrukce 
zvonice jsou dřevěné. Zvonice je barokní z r. 1711. Ohradní zeď hřbitova je z lomového kamene 
a  její severní straně je pozdně klasicistní brána vyzděná z cihel. 

5522, 11876/6-5823 – areál židovského ghetta. Torzo bývalého židovského města v Havlíčkově 
ulici. Hřbitov z 15. století patří k nejzachovalejším, nejstarším a rozměrově větším hřbitovům u nás. 
Výstavba synagogy je uváděna r. 1760. Barokní podoba synagogy nevylučuje i starší vznik. Do 
dnešní podoby byla synagoga přestavěna r. 1828 podle zachovaného projektu slatiňanského 
stavitele Fr. Schmoranze. 

21114/6-816 – areál zámku. Čtyřkřídlá jednopatrová budova s ústředním čtvercovým dvorem, 
jejíž severní průčelí tvoří jižní stranu Malého náměstí. Pozdně barokní stavba vzniklá úpravami 
původně pozdně renesančního objektu v letech 1770 - 1784, s novogotickou věží z r. 1848. 
|Současná podoba zámku pochází z období mezi lety 1860 - 1890. Doklad pozdně barokního sídla 
v rozsáhlém a velmi hodnotném anglickém parku. Byl vzácným museem cenných historických 
a uměleckých památek, z nichž klenotem byl obraz mistra Brandla „Večeře páně“ (odvezen). Soupis 
movitých památek provádí Památkový ústav Pardubice. 

15206/6-817 – Medov. Rozsáhlá jednopatrová budova tvořená uzavřeným blokem přibližně 
obdélníkového půdorysu, jejíž západní fasáda tvoří východní stranu Malého náměstí. Dvůr zvaný 
Medhof byl zřejmě vybudován při úpravách zámku na konci 18. století. Nejstarší fragmenty stavby 
jsou barokní, z této doby pochází zřejmě většina obvodových zdí. Objekt sloužil jako kanceláře 
panství, byty služebnictva a šatlava. Medov je rodným domem dr. Jiřího Gutha Jarkovského. 

15139/6-818 – dům č.p. 20. Městský barokní patrový dům o dvou okenních osách, doklad 
drobné měšťanské architektury 18. století. 

15139/6-818 - dům č.p. 30, restaurace „U Slunce“. Jednopatrový měšťanský dům s valbovou 
střechou a středním dvouosým risalitem, jehož průčelí je členěno štukovým ornamentem. Původ 
objektu je pozdně barokní – doklad drobné barokní městské zástavby. 

28492/6-822 - dům č.p. 179, jednopatrový barokní dům postavený v době stavby kostela 
stavitelem Františkem Jedličkou. Slohově velmi kvalitní volně stojící dům s mansardovou střechou a 
vikýřem. V letech 1901 – 1932 bývala v domě pošta. 

23073/6-824 – socha sv. Jana Nepomuckého, Masarykovo (Malé) náměstí. Kamenná pozdně 
barokní plastika, datovaná r. 1729. 

25647/6-825 - socha sv. Václava, Masarykovo (Malé) náměstí. Výtvarně kvalitní barokní plastika, 
datovaná r. 1723. 

35340/6-826 – socha sv. Vavřince, ul. Pokorného. Vysoce hodnotné vrcholně barokní umělecké 
dílo. Charakter provedení i koncepce sochy ukazují na okruh brámovských následníků. 

24310/6-823 – kašna z r. 1848, Masarykovo (Malé) náměstí. Kompoziční centrum prostoru před 
hlavním zámeckým průčelím. Kašnu tvoří desetiboký bazén z ferdinandovského pískovce s litinovým 
vodotryskem. Kašna je příkladem vysoce kvalitní řemeslné práce z období historizujících slohů. 

17126/6-4966 – tvrziště Mrdice, středověké tvrziště v lese, archeologická lokalita dokumentující 
osídlování Chrudimska a vznik venkovských středověkých sídel. 
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Památkově chráněné objekty jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace (výkres záměrů 
a hodnot). Ve výkrese jsou vyznačeny také všechny drobné sakrální stavby. 

Popis chráněných a významných stromů v obci je součástí kapitoly Životní prostředí. 

V územním plánu budou respektovány principy ochrany památek a památkově chráněných území 
stanovené zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při řešení územního 
plánu je důležité respektovat historický půdorys obce, výškovou hladinu zástavby a navrhovat domy 
s použitím klasických materiálů, které jsou danému prostředí blízké. 

B.3.5.5.2 Území archeologického zájmu 

V řešeném území se nachází archeologická památka Mrdice, zapsaná do ústředního seznamu 
nemovitých kulturních památek (viz výše). 

Lze očekávat, že při jakýchkoliv zásazích do terénu může dojít k narušení archeologických objektů 
nebo situací. Pak veškerá ohrožená území můžeme považovat za území s archeologickými nálezy ve 
smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění. 

Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, § 22, odst. 2 platí: „Má-li se 
provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy 
stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem 
právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného 
archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; 
jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se 
na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických 
výzkumů.“ 

Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, § 23, odst. 6 platí: 
„O archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo prováděním stavby, platí 
zvláštní předpisy.“ 
 

B.3.6 Obyvatelstvo a bytový fond 

B.3.6.1 PODKLADY  PRO  ANALÝZU  SOCIODEMOGRAFICKÝCH  PODMÍNEK 

Východiskem pro sestavení následujících analytických podkladů byla dostupná statistická data 
publikovaná Českým statistickým úřadem, především ve výsledcích sčítání lidu, domů 
a bytů,doplněná některými aktuálními informacemi Městského úřadu Heřmanův Městec. 

 

 Část města  Počet obyvatel             z toho           index
        celkem         muži         ženy     maskulitity

 Heřmanův Městec 4515 2155 2360 1095
 Chotěnice 322 149 173 1161
 Konopáč 101 47 54 1148
 Radlín 39 23 16 696
 město celkem 4977 2374 2603 1096

TABULKA č.1  Počet obyvatel a skladba podle pohlaví k 31.12.2006

 

Index maskulinity vyjadřuje poměr počtu žen na 1 000 mužů. Převaha počtu žen je zákonitá 
vzhledem k tomu, že se  dožívají v průměru vyššího věku.  Proto se index někdy používá jako 
nepřímý ukazatel stáří populace. Od roku 2 001 se ve městě jako celku prakticky nezměnil. 
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 Tabulka č.2 Obyvatelstvo podle druhu pobytu

 Celkem   z toho s pobytem Dočasně
 bydlících  trvalým dlouhodob. přítomní

 Heřmanův Městec 4885 4879 6 272

 Počet obyvatel 2001

 

Složení obyvatel podle druhu pobytu se v této sestavě  uvádí teprve od  sčítání v roce 2 001, kdy 
do kategorie trvale bydlících byly zahrnuty osoby s dlouhodobým pobytem, což jsou pouze cizinci 
s povolením pobytu nad 90 dnů. Počet dočasné přítomných zahrnuje ty, kdo se sice zdržují ve 
městě, ale mají trvalé bydliště jinde. V Heřmanově Městci se zřejmě jedná o některé osoby 
v ústavu sociální péče a o chataře, možná i o podnájemníky. 

 

TABULKA č.3  Národnostní složení obyvatel Heřmanova Městce 2001

 Celkem 
 obyvatel     české slovenské   romské   polské německé ukrajinské

4885 4770 38 12 2 4 10

       Počet obyvatel národnosti

 

Národnostní složení se týká pouze bydlícího obyvatelstva. Položka česká národnost v této tabulce 
slučuje obyvatele, kteří se hlásili k národnosti české, moravské a slezské. Není uvedeno 49 případů, 
kdy se obyvatelé nepřihlásili k žádné národnosti. Bývají mezi nimi často Romové, pokud se nehlásí 
k národnosti české. 

 

            

TABULKA č.4  Vývoj počtu obyvatel 1980-2006

1980 1991 2001 2006
5003 5046 4885 4977

        Počet obyvatel v roce

 

Vývoj počtu obyvatel byl v posledním čtvrtstoletí poznamenán výkyvy, ovlivněnými v prvé řadě 
administrativními zásahy – slučováním obcí nebo naopak osamostatněním městských částí. Maxima 
dosáhl v roce 1991. (Tab.č.5) V posledních letech se vývoj ustálil. Zdá se, že by se mohlo jednat o 
trend velmi mírného růstu. (Tab.č.6a) 

 

TABULKA č.5  Celkové přírůstky - úbytky počtu obyvatel v letech 

1980-1991 1991-2001 2001-2006 1980-2006
absol. 43 -161 92 -26
v % 0,9 -3,2 1,9 -0,5  

 

       TABULKA č.6a  Vývoj počtu obyvatel 2001-2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006
4885 4838 4841 4872 4930 4977

        Počet obyvatel v roce
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                           TABULKA č.6b  Pohyb obyvatel po roce 2001

   živě  přirozený migrační  přírůstek
  narození  přirůstek  saldo   celkem

2002 39 93 -54 116 119 -3 -57
2003 35 88 -53 141 85 56 3
2004 54 92 -38 174 105 69 31
2005 45 88 -43 209 108 101 58

                  Počty obyvatel

    rok  zemřelí přistěhov. vystěhov.

 

Tabulka (6b) je podkladem ke zjištění faktorů, které v posledních letech vývoj ovlivnily. 

Přirozený přírůstek obyvatel je rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých. 
V Heřmanově Městci je rozdíl negativní, jedná se tedy o přirozený úbytek obyvatel. I přes zvýšení 
porodnosti v posledních několika letech je úmrtnost výrazně vyšší. 

Migrační saldo je údaj o početním poměru mezi imigranty a emigranty. Po roce 2001 se postupně 
zvyšuje. To je možné interpretovat  jako zvýšení atraktivity města. Data o směrech migračních 
pohybů, o jejich motivaci a o migrantech nejsou ve statistikách měst a obcí k dispozici. 

Součet přistěhovalých a vystěhovalých (obrat migrace) informuje o celkovém pohybu stěhováním 
a jeho efektivnosti. V Heřmanově Městci byl protisměrný migrační pohyb poměrně vysoký, šlo tedy 
o poměrně velkou výměnu obyvatel. 
 

                       TABULKA č.7  Věková skladba obyvatel

 Obyvatel                          Počet obyvatel ve věku    index
  celkem     0-14    15-64      65+    stáří

absolutně 721 3381 783 92
    v % 14,8 69,2 16

2002 4838     v % 14 69,7 16,2
2003 4841     v % 13,8 69,8 16,4
2004 4872     v % 14,2 69,8 16
2005 4930  absolutně 710 3436 784 91

    v % 14,4 69,7 15,9
Okres Chrudim

2005 104575 15,5 69,7 14,8
Kraj Pardubice

2005 506024 15,3 70,2 14,5

    rok

2001 4885

 

Základní věkové kategorie běžně publikované ve statistikách se od roku 2001 změnily. Předtím 
končil střední, tzv. produktivní věk dosažením šedesáti let u mužů, 55let u žen. V posledních letech 
se hranice střední statistické kategorie zvýšila na 65 let. Nad tuto věkovou hranici se jedná 
o kategorii seniorů. 

Index stáří vyjadřující poměr dětské a seniorské složky je ukazatelem populačního potenciálu 
obyvatelstva. Jinými slovy – charakterizuje populaci podle předpokladů dalšího demografického 
vývoje přirozenou měnou. 
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          TABULKA č.8  Vzdělanostní skladba obyvatel 2001

      15 let + let      A       B             C      C       D E F G
absolutně 902 1634 1022 116 259 42 189
v % 21,6 31,4 24,5 2,8 6,2 1,0 4,5

Legenda:
A - základní a nedokončené E - vysokoškolské včetně vědecké přípravy
B - vyučení a střední odborné bez maturity F - bez vzdělání
C - úplné střední s maturitou G - neuvedeno
D - vyšší odborné a nástavbové

 Počet obyvatel  Z toho s nejvyšším stupněm dokončeného vzdělání

4164
100

 

Vzdělanostní skladba je také sledována jen v desetiletých intervalech – vždy v rámci sčítání lidu, 
domů a bytů. Podíl osob s vyšším stupněm vzdělání je hodnocen jako socioekonomický potenciál 
rozvoje. V Heřmanově Městci je srovnatelný s městy zhruba stejné velikosti. 

                                TABULKA č.9  Ekonomická aktivita obyvatel

 celkem
A B C D E F G H
3 26 14 11 8 8 11 19

 A - zemědělství, lesnictví E - doprava, pošty a telekomunikace
 B - průmysl F - veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení
 C - stavebnictví G - školství, zdravotnictví, sociální činnost
 D - obchod, opravy motorových vozidel H - ostatní včetně nezaměstnaných

  Počet obyvatel ekonomicky ekonomicky aktivních  2001
z toho pracují v odvětví  (%)

2406

 

Nezaměstnaných bylo k uvedenému datu 232 (9,6% z počtu ekonomicky aktivních). 

Tato tabulka informuje o stavu před šesti lety. Vzhledem k tomu, že se na trhu práce situace rychle 
mění, mají údaje jen orientační charakter .Dá se z nich ale vyčíst, jaká je v dostupné vzdálenosti 
nabídka pracovních míst. 

Do zaměstnání vyjíždělo 2 000 osob : z toho v rámci okresu 616, v rámci kraje 446 a mimo kraj 
126. 

Z celkového počtu vyjíždějících cestuje za prací denně 1 000 osob, tj. 50% ekonomicky aktivních. 

Statistika, která eviduje podnikatelské subjekty, uvádí, že v roce 2004 byl v Heřmanově Městci 
velmi vysoký počet podnikatelů - fyzických osob. Celkem 709. Z toho 26 soukromě hospodařících 
rolníků a 45 svobodná povolání. Zbývající jsou bez specifikace oboru. 
 

              

                                 TABULKA č. 10 Domácnosti

                           Počet domácností 2001
cenzových  cenzových bez
  celkem  rodinné  nerodinné jednotlivců  vlastního bytu

1640 1820 1347 24 478
 bytových

                   z toho

209  

Bytová domácnost je tvořena osobami žijícími společně v jednom bytě. Cenzová domácnost je 
umělá konstrukce takové sestavy osob, o níž se předpokládá, že by mohla nárokovat vlastní byt. 
Například bytová domácnost složená z prarodičů a manželského páru s dětmi jsou z tohoto úhlu 
pohledu dvě cenzové domácnosti. Údaje o počtu cenzových domácností bez vlastního bytu je 
základní položkou pro hrubý odhad potřeby bytů. 
 



Územní plán Heřmanův Městec, ÚAP Průvodní zpráva 

Atelier URBI, spol. s r.o. Chopinova 9, 623 00  Brno   18 

                                           TABULKA č.11  Domovní fond

   domy          obydlené         neobydlené 
  celkem             domy         rodinné         soukromé            domy

   absol. %  absol. %  absol. %  sbol. %
861 85,6 735 85,4 742 86,2 145 14,4

                                                      Počet domů 2001
                         z toho

1006  

Průměrné stáří domů bylo k uvedenému datu 43,6 roků. 

Ze statistických pramenů nelze zjistit, jakého druhu jsou neobydlené domy. 

 

                                        TABULKA č.12   Bytový fond

         neobydlené
 v rodinných domech  v bytových domech % z celk.počtu bytů

   byty    absol. %   absol. %   absol. %
1853 1640 837 51 762 46,5 213 11,5

                                             Počet bytů 2001

 celkem
                trvale obydlené z toho

  cekem

 

Tři čtvrtiny neobydlených bytů jsou v neobydlených domech. Z celkového počtu neobydlených bytů: 
41 slouží k rekreaci a 21 k přechodnému bydlení. Další specifikace důvodů neobydlenosti ve 
statistice chybí. 
 

                             TABULKA č.13  Prostorový standard bydlení

  obytných místností     obytné plochy     osob na jednu     obytné plochy
          na byt   obytnou místnost         na osobu (m2)

Trvale obydlené byty 2001
průměrný počet v Heřmanově Městci

3 0,93
na byt (m2)

55,7

18,7

20
 průměrný počet v Pardubickém kraji

2,81 0,9951,9  

Všechny uvedené ukazatele prostorového standardu bydlení jsou v Heřmanově Městci příznivější 
než je průměr v kraji nebo v Chrudimi. 

Počet osob na obytnou místnost jako ukazatel míry soukromí má větší váhu a vypovídací hodnotu o 
kvalitě bydlení než podíl obytné plochy na osobu. 

B.3.6.2 ROZBOR  A  VYHODNOCENÍ  SOCIODEMOGRAFICKÝCH  PODMÍNEK 

B.3.6.2.1 Vývoj počtu obyvatel 

A k t u á l n í  p o č e t  trvale bydlících obyvatel Heřmanova Městce – stav k 1.1.2007 -4 977 osob 
(tab.č.1). Z toho pouze 6 cizinců s dlouhodobým pobytem, to je těch, kteří mají povolení k delšímu 
pobytu než 90dnů (tab.2). Neznamenají tedy významný potenciální zdroj početního přírůstku 
obyvatel. Počty obyvatel v jednotlivých místních částech města se značně liší a celkem tvoří 
necelých deset procent počtu obyvatel města. Nejmenší z nich - Radlín má jen 39 bydlících 
obyvatel. 

Počet dočasně přítomných, kteří zvyšují počet „uživatelů“ města a některých jeho funkcí, byl v roce 
2001 v době sčítání lidu, domů a bytů 272 osob. Jedná se zřejmě o některé obyvatele sociálních 
zařízení, chalupáře a chataře, kteří v Heřmanově Městci přechodně bydlí (tab.2). Různorodou 
a početně kolísající skupinu návštěvníků města, která přechodně zvyšuje počet tzv. denního 
obyvatelstva, je nutné případ od případu odhadovat nebo provést terénní průzkum. Do jaké míry 
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mohou tyto kategorie ovlivnit dimenzování, strukturu a umístění ploch v územním plánu města 
(parking, ubytovací zařízení apod.) je otázkou dalších bilancí a úvah zaměřených především na 
budoucnost. 

D o s a v a d n í  v ý v o j  počtu obyvatel Heřmanova Městce se v posledním čtvrtstoletí vyznačoval 
nepříliš výraznými výkyvy (tab.4,5) ovlivněnými převážně administrativními zásahy – slučováním 
obcí nebo později jejich zpětným osamostatňováním. Celková bilance vývoje počtu obyvatel od roku 
1980 do r. 2006 je sice negativní, ale jde jen o půlprocentní úbytek. Je ovlivněný obdobím po 
posledním sčítání v roce 2001 vyznačujícím se zvýšenými migračními přírůstky, které eliminovaly i 
značné ztráty přírůstku přirozeného (tab. 6a,6b). 

Pokud jde o v ý h l e d, je jasné, že současné věkové složení obyvatel nepředstavuje potenciál ani 
pro udržení současného počtu obyvatel. (tab.7 index stáří obyvatel). Současný „baby boom“ může 
ubývání počtu obyvatel pouze poněkud zpomalit. Výhledový počet obyvatel města bude záviset 
i nadále především na migraci. Tato závislost se bude zvyšovat s ohledem na pokračující stárnutí 
populace, které bude vrcholit po odchodu silných ročníků z let 70tých do kategorie seniorů. Přitom 
je nutné si uvědomit, že zdroje pro migraci jsou v celostátním měřítku téměř vyčerpané a že toto 
zjištění nepochybně platí i pro okres Chrudim, respektive Pardubický kraj, odkud by případně mohl 
Heřmanův Městec získat přistěhovalce. 

B.3.6.2.2 Skladba obyvatel podle věku 

Vliv imigrace mladých lidí se v posledním období pozitivně projevil i ve věková skladbě obyvatel 
Heřmanova Městce (tab.7). Podíl osob v základních věkových skupinách se ustálil a to je známkou 
zpomaleného stárnutí populace, které bude mít dopad i na zpomalení vlivu na ekonomickou 
i sociální situaci ve městě a časově přijatelněji rozloží nutnost řešit negativní průvodní jevy stárnutí. 

Znalost věkové skladby pomáhá k odvození potřeb rozdílných podle věku, i těch, k jejichž 
uspokojení může územní plán vytvořit dobré podmínky. V nejbližší době se přechodně zvýší potřeby 
nejmladší generace, specifické potřeby seniorů se budou měnit a kontinuálně narůstat. 

B.3.6.2.3 Složení obyvatel podle národnosti 

Analýza těchto strukturálních znaků nepřinesla žádné poznatky, které by  upozornily na nějaké 
anomálie ve skladbě obyvatel města (tab.3). 

B.3.6.2.4 Složení obyvatel podle pohlaví 

Poměr počtu žen a mužů ve městě jako celku, vyjádřený indexem maskulinity (tab.1) poněkud 
přesahuje hraniční hodnotu rovnovážného stavu. Je to důsledek nerovnováhy ve věkové skladbě, 
kterou ovlivňuje vyšší podíl seniorů s převahou žen, zákonitě se dožívajících vyššího věku než muži. 
Index upozorňuje i na pravděpodobnost zvýšeného počtu osaměle žijících žen – vdov, které jsou 
častěji ohroženy sociální exkluzí. 

B.3.6.2.5 Vzdělanostní skladba obyvatel 

Vzdělanostní úroveň obyvatel Heřmanova Městce je solidní základnou pro další sociálně ekonomický 
rozvoj a intelektuální potenciál města(tab.8). Zatím je ještě snižovaná podílem starších seniorů, 
z nichž velká část má jen základní vzdělání. S jejich vymíráním a v souladu s obecným trendem se 
bude úroveň vzdělání dále zvyšovat i v Heřmanově Městci. Otázkou je, kde budou mít vzdělaní 
odborníci možnost uplatnění a jak to ovlivní jejich volbu bydliště. 

Význam vzdělání dál poroste. Pokud jde o hospodářskou sféru, vyjádřil to stručně americký 
futurolog A..Toffler, když charakterizoval zrychlování společenského vývoje: „ Motorem pokroku 
jsou hlavně nové technologie a urychlovačem (pohonnou směsí) nové vědomosti“. 

B.3.6.2.6 Ekonomická aktivita obyvatel 

Číselné údaje o ekonomické aktivitě obyvatel Heřmanova Městce z roku 2001(tab.9) mají 
především orientační charakter vzhledem k rychlosti změn v hospodářském sektoru. Skladba 
zaměstnanců podle odvětví ukazuje převažující orientaci na průmyslovou výrobu a stavebnictví, 
které v současnosti zažívá zvýšenou konjunkturu. Přitom téměř tři čtvrtiny zaměstnaných mají 
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pracoviště mimo své trvalé bydliště. Polovina z nich cestuje za prací denně. Pracovní pohyb je tedy 
značně vysoký. 

Pracovní dojížďka má velký vliv na způsob života obyvatel. Znamená nejen ztrátu volného času, 
nepohodlí cestování nebo dokonce nutnost bydlet přechodně v místě zaměstnání. Ovlivňuje 
například i způsob trávení volného času, sociální vztahy (hlavně vztahy v rodině) a znamená 
i zvýšené riziko onemocnění. Pozitivně ovlivňuje flexibilitu a všeobecný rozhled dojíždějících 
a vytváří tak základ pro objektivnější hodnocení srovnáváním. 
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B.3.6.2.7 Počet a skladba domácností 

Poměr počtu bytových a cenzových domácností je nejdůležitější údaj při odhadu současné potřeby 
bytů. Statistika z roku 2001 zaznamenává v Heřmanově Městci celkem 209 cenzových domácností 
bez vlastního bytu (tab.10). Vzhledem k  poměrně vysokému podílu cenzových domácností 
jednotlivců je nepravděpodobné, že by toto číslo představovalo zájemce o vlastní byt. Už z toho 
důvodu, že 85 procent obytných domů je rodinného typu, kde soužití dvougeneračních domácností 
je přijatelnější než v domech bytových a že se tedy častěji jedná o soužití dobrovolné. K odhadu 
potřeby bytů jsou nutné ještě další podklady, především evidence žadatelů o byty a zájemců 
o výstavbu obytných budov. 

Údaje o domácnostech jsou pro územní plánování obcí nezbytné nejen jako základ pro konstrukci 
hodnotících kritérií bytové situace. Mají také určitou vypovídací schopnost o sociální situaci 
některých typů domácností (jednotlivců, rodin s dětmi) a jejich potřebách. 

B.3.6.2.8 Úroveň bydlení domácností 

Základní statistické údaje o d o m o v n í m  f o n d u  relevantní pro hodnocení úrovně bydlení jsou 
v tabulce číslo 11. Ačkoliv jsou už z roku 2001, nepochybně rámcově stále platí. Podíl obydlených 
domů rodinného typu, do kterých statistika zahrnuje i zemědělské usedlosti, je v Heřmanově Městci 
vysoký – 85,6%. Jak potvrzují četné sociologické průzkumy, je bydlení v rodinném domě prvořadým 
faktorem sídelní stability obyvatel na jedné straně a migrační atraktivity na straně druhé. Není 
pochyb, že tento poznatek platí i o Heřmanově Městci. Zvlášť když se jedná o poměrně dobře 
vybavené malé město v hezké krajině, jakým je Heřmanův Městec. Potvrzují to i údaje o počtu 
obyvatel, kteří žijí ve městě od narození (v roce 2001 jich bylo 2 156), saldo migrace a zájem 
o výstavbu rodinných domků. 

Vybraná data o  b y t o v é m  f o n d u (tab. 12) a ukazatele prostorového standardu bytů (tab.13) 
upřesňují obraz o úrovni bydlení. Upozorňují například na to, že rodinné bydlení se týká jenom 
poloviny občanů města a že v bytových domech jich bydlí asi 46% . Neupřesňují, kde bydlí zbývající 
4% obyvatel. 

Průměrné hodnoty ukazatelů  p r o s t o r o v é h o  s t a n d a r d u  b y t ů  jsou velmi příznivé. 
Ve všech uvedených ukazatelích (tab.13) jsou lepší než například v Chrudimi. Zřetelný vliv na to má 
vysoký podíl bytů v rodinných domech. K posouzení celkového standardu bydlení je nutné vzít 
v úvahu ještě další vlastnosti bytu, domů a města. Vybavenost prvky technické infrastruktury, 
rekreační hodnotu prostředí, hygienické poměry a další. 
 

B.3.7 Výroba a skladové hospodářství 

B.3.7.1 Průmysl a stavebnictví, drobná výroba, těžba nerostných surovin 

B.3.7.1.1 Průmysl a stavebnictví, drobná výroba a služby 

Průmyslové areály jsou ve městě soustředěny do dvou území: 

– kolem nádraží ČD (Bellazi, ZABO), nedaleko v ulici Konopáčské se nachází areál bývalé Botany, 
nyní firma Antares, 

– Nový Dvůr (stavební firma Kmoch, prodej stavebnin, sběrný dvůr, autobazar, Agrometal, 
Anovyt). 

Bellazi – areál u nádraží ČD v ulici K Nákli, výroba drogistického zboží a vybavení pro kadeřnické 
a kosmetické salony. Po rekonstrukci, v dobrém stavebním stavu, stabilizovaný. Druhý areál vlastní 
firma v ulici Čáslavské (dříve Pektina, výroba petózy). Komín Pektiny je výraznou, pohledově 
exponovanou negativní dominantou. 
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ZABO – areál u nádraží ČD v ulici Tylova, sklady - nedostatečně využívaný, v horším stavebním 
stavu. Dříve stavebniny Jednota, Botana Skuteč. Firma ZABO má sklady situovány rovněž v objektu 
Staré elektrárny. 

Antares – areál v ulici Konopáčské, bývalá Botana Skuteč. Výroba nábytku, areál je ve špatném 
stavebním stavu, nedostatečně využívaný.  

Stavební firma Kmoch v lokalitě Nový Dvůr – vhodně situovaný provoz u hlavní silnice I/17 mimo 
zástavbu města. V současné době expanduje na plochy bývalého střediska zemědělské výroby. 

V lokalitě jsou dále situovány: prodej stavebnin, sběrný dvůr, autobazar. Firmy Agrometal a Anovyt 
se zabývají výrobou a prodejem zemědělské techniky. 

Další menší výrobní provozy (drobná výroba) v obci Heřmanův Městec jsou: 

– areál Kovolisu, strojírenská výroba v jižní části města v ulici Pokorného, areál je nyní 
pronajímán stavební firmě Ambiente, je zde také truhlárna, 

– CANO, velkoobchod potraviny, lokalita v ulici Havlíčkově při výjezdu z města ve směru na 
Pardubice, 

– Import Jošt, zahradnictví, velkoobchod cibulovin v ulici Havlíčkově, 

– stará elektrárna v ulici U Bažantnice, viz výše. 

B.3.7.1.2 Těžba nerostných surovin 

V jižní části správního území obce, na pomezí s k. ú. Kostelec u Heřmanova Městce, se nachází 
dobývací prostor cementářských korekčních sialitických surovin. Těžební organizací je v současné 
době Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, Prachovice, Těžba probíhá jednou až dvakrát měsíčně. 
Neuvažuje se s jejím zastavením. 

B.3.7.2 Zemědělství, lesní hospodářství 

B.3.7.2.1 Zemědělství a zemědělské služby 

Území je zemědělsky využíváno z 64 %. Celkem je 46 % území zorněno, 9 % tvoří trvalé travní 
porosty a 9 % sady a zahrady. Část orné půdy je dočasně zatravněna. Pozemky orné půdy v jižní, 
členitější části území jsou často ohroženy vodní erozí. 

Mírně převládajícím půdním typem řešeného území jsou hnědozemě modální na sprašových 
a soliflukčních hlínách a kambizemě eubazické až mezobazické na různých typech hornin. Půdní 
podmínky pro zemědělství jsou v daném klimatickém regionu příznivé. 

V Heřmanově Městci byla v minulé době vybudována zemědělská farma Nový Dvůr, v současné 
době jsou prostory využívány pro různé účely, případně nevyužity. Část objektů využívá firma 
Agricola Bylany, obhospodařující některé pozemky v řešeném území. 

Zemědělskou výrobu v řešeném území zajišťují dále farmy Agro Načešice a.s. a soukromí zemědělci 
jak z Heřmanova Městce, tak z okolních obcí. 

V jižní části řešeného města je situováno středisko zemědělské výroby Kostelec u Heřmanova 
Městce, které ale zemědělské výrobě neslouží a jsou zde umístěny sklady stavební firmy, zbylé 
objekty jsou nevyužity. 

PHO pro areály zemědělské výroby nebyly vyhlášeny. 

Některé rybníky jsou využívány pro rybářské účely (MO ČRS Přelouč - Mimopstruhový revír Malá 
Voda, sportovní revír Herout). 

ZAHRADNICTVÍ – plocha v jižní okrajové části řešeného území – Školky Vaněk. Další plocha -Jošt 
Import se nachází v centru města (mezi židovským městem a židovským hřbitovem), zdroj emisí 
žádný. 
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B.3.7.2.2 Lesní hospodářství 

Jako lesní půdní fond jsou chápány pozemky určené k plnění funkcí lesa dle § 3 odst. 1 zákona 
č. 289/1995 Sb. (lesní zákon). V řešeném území jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa 
především lesní pozemky dle evidence katastru nemovitostí. 

Zastoupení lesů v řešeném území je pod průměrem chrudimského okresu, jehož lesnatost činí 
28 %. Lesní porosty, které zaujímají plochu 258 ha, což je cca 18 % řešeného území, jsou 
soustředěny do několika různě velkých celků: Nejrozsáhlejším komplexem je Palác – lesní porost 
o výměře 172 ha, bývalý parkově upravený les, kdysi sloužící pro reprezentativní potřeby majitelů 
panství. Dalšími lesními komplexy jsou Bažantnice u Klešic a Vinice v severní části území – 
využívané jako součást uznané bažantnice. Lesní komplex Vlastějov zasahuje jen okrajově do 
jihozápadního cípu katastru Heřmanův Městec. Drobné lesíky jsou roztroušeny v jižní části katastru 
Chotěnic. Všechny lesy patří do kategorie lesů hospodářských. 

Dřevinná skladba lesních porostů je proměnlivá. Hlavními dřevinami většiny porostů jsou borovice 
lesní, dub letní a smrk ztepilý. Často je zastoupen v porostech modřín, na vlhčích stanovištích 
(zejména v severní části území) topoly a vrby. V řadě porostů jsou významně zastoupeny i další 
listnaté dřeviny - např. lípa malolistá, ve vlhčích polohách jasan ztepilý. 
 

B.3.8 Občanské vybavení, služby 

B.3.8.1 Zařízení školská a výchovná 

Mateřské školy 

V Heřmanově Městci a jeho místních částech jsou dvě funkční mateřské školy. 

Současná kapacita mateřský škol (2006): 

místo     počet tříd počet dětí 

MŠ Heřmanův Městec, ul. Jiráskova 4 100 

MŠ Heřmanův Městec, ul. Jonášova 3 90 

c e l k e m 7 190 

Spádový obvod MŠ: Morašice, Klešice, Vápenný Podol, Jezbořice, Kostelec u HM, Míčov, Rozhovice, 
Stojice, Svinčany, Úherčice, Vyžice. 

Vzhledem k dlouhodobému trendu snižování počtu dětí navštěvujících mateřské školy (klesající 
porodnost a zaměstnanost matek) vyhoví stávající areály MŠ kapacitně i plošně i v budoucnosti. Se 
zvýšením kapacity se uvažuje pouze na přechodnou dobu (současná vyšší porodnost svázaná 
s vlnou silných ročníků 70. let minulého století) a to využitím prostor v základní škole v centru 
města. Areál ZŠ by tím nebyl dotčen. 

Základní školy 

Základní škola v Heřmanově Městci na náměstí Míru má kapacitu 900 dětí (kapacita družiny 
120 žáků, jídelny 400 žáků). Další místo, kde ZŠ poskytuje vzdělávání je Jiráskova ulice (první 
třídy). 2. – 9. třídy - 25 tříd 

Spádový obvod ZŠ: Morašice, Klešice, Vápenný Podol, Jezbořice, Kostelec u HM, Míčov – Sušice 
(Rudov, Zbyslavec, Jetonice), Rozhovice, Stojice, Svinčany (Raškovice), Úherčice, Vyžice 
(Slavkovice), Bukovina, Bylany, Čepí, Holotín, Hošťalovice (Březinka), Jeníkovice, Lány, Načešice 
(Licomělice), Podhořany u Ronova, Svojšice, Turkovice, Třibřichy. 
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Původní budova školy prošla během let mnoha úpravami, byly 
přistavěny další části, první přístavba pochází z roku 1963. V letech 
1987-1990 byl na školní zahradě vystavěn učební pavilon s osmi 
třídami, kabinety, dílnami a žákovskou kuchyní. Stavba je 
napojena spojovací chodbou na hlavní školní budovu. Přestože 
původní stavba byla několikrát zrekonstruována a zmodernizována 
(v posledních letech např. odborné učebny chemie, fyziky, 
přírodopisu a výpočetní techniky), slouží k výuce bez větších 
problémů. Provozně je možno uvažovat o využitelnosti některého z 
pavilonů pro mateřskou školu. 

Základní škola praktická, Masarykovo náměstí. 

Kapacita 68 žáků škola, 12 žáků družina 

Základní umělecká škola v ulici Jarkovského. Kapacita 300 žáků, má dvě odloučená pracoviště 
Třemošnice, Ronov nad Doubravou. V současné době je podána žádost o zřízení dalšího 
odloučeného pracoviště v Prachovicích. 

Vzhledem k neustálému snižování počtu narozených dětí vyhovují stávající areály ZŠ kapacitně 
i plošně. 

Střední školy 

Nejsou zastoupeny, žáci dojíždí do Chrudimi a Pardubic. 

Závěr: Školská zařízení jsou stabilizovaná, kapacitně vyhovující a jsou v uspokojivém stavu. 

B.3.8.2 Zařízení kulturní a osvětová 

Jako víceúčelový sál je využíván objekt Sokolovny na ulici Jiráskově s kapacitou cca 400 míst. 
Objekt byl postupně modernizován (nové WC, rozvod ÚT a plynu....). Podium je upraveno pro 
vystupování divadla. Před objektem je dostatečný shromažďovací prostor. Jako prostor pro 
parkování slouží prostor před sokolovnou. Jako druhý shromažďovací kulturní prostor slouží Rytířský 
sál zámku, kapacita cca 70 - 80 míst k sezení (součást domova důchodců). Parkovací plochy při 
současném způsobu a intenzitě využití dostatečné. Koncertní akce se konají v Synagoze 
v Havlíčkově ulici s kapacitou cca 120 míst. 

Městské kino na náměstí Míru s kapacitou 165 míst je umístěno v objektu hotelu Bílý Beránek. 

Spádovost: Morašice, Klešice, Vápenný Podol, Jezbořice, Kostelec u HM, Míčov, Rozhovice, Stojice, 
Svinčany, Úherčice, Vyžice, Bukovina, Bylany, Čepí, Holotín, Hošťalovice, Jeníkovice, Lány, 
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Načešice, Podhořany, Ronov nad Doubravou, Svojšice, Turkovice, Třibřichy, Seč, Třemošnice, 
Prachovice. 

V prostorách bývalé židovské školy u židovské synagogy se nachází GALLERY CYRANY (otevřeno od 
17. 4. 2002). Shromažďuje sbírku východočeských malířů a sochařů 20. století, sbírku obrazů, 
plastik, kreseb, grafických listů a koláží manželů Emy a Josefa Horákových, darovanou městu 
Heřmanův Městec (stálá výstava děl východočeských umělců). Židovský dvojdomek bude v blízké 
budoucnosti sloužit v I. NP jako výstavní síň s obměnitelnou expozicí, v podkroví jako muzeum. 
Ostatní výstavní akce se v současnosti konají v prostoru Staré radnice na náměstí Míru. 

V zámeckém parku je přírodní divadlo pro více jak 600 diváků. V současné době je letní amfiteátr 
v zámecké zahradě rozebrán. Akce podobného charakteru mohou probíhat i na fotbalovém 
stadionu východně od centra města. Fotbalový stadion je bez dostatečných parkovacích prostor 
v okolí a při větších společenských akcích dochází proto k provozním střetům. 

Kulturní a informační centrum Heřmanův Městec v budově na náměstí Míru převážně zajišťuje 
propagaci akcí města a Autokempinku Konopáč a také akce mikroregionů. 

Areál Autokempinku Konopáč slouží pro pořádání letních akcí a slavností. Malé letní kino v areálu 
motorestu Konopáče je využíváno pro návštěvníky tohoto rekreačního zařízení. Vzhledem k blízkosti 
chatové lokality může být jeho provoz problémem. 

Klub důchodců nemá stálé sídlo. 

Městská knihovna Heřmanův Městec disponuje cca 40 000 svazky. Je umístěna v budově Staré 
radnice. Uvažuje se s vybudováním nové knihovny v rekonstruovaném objektu na náměstí Míru. 

Dům dětí a mládeže v Heřmanově Městci na ulici 5. května (Ježkovka) má kapacitu 850 žáků. 
Nachází se východně od zámeckého parku. Spádový obvod viz spádový obvod ZŠ. Zajišťuje pod 
zájmovými kroužky kulturní a sportovní činnost pro děti, mládež i dospělé. Pořádá kursy, kroužky, 
módní přehlídky, organizuje letní dětské tábory a zájezdy. U domu dětí je hokejbalové hřiště. 
Vzhledem k odlehlé poloze zvažuje zřizovatel přesun prostor pro zájmové kroužky blíže středu 
města – např. do objektu bývalého finančního úřadu v Havlíčkově ulici. 

Pro církevní účely (mše) slouží kostel sv. Bartoloměje na náměstí Míru v centru města a kostel 
p. Marie v Barákově ulici, kostel Husitské církve v Barákově ulici, modlitebna Evangelické církve 
v Zahradní ulici. 

Ve městě není vydáván pravidelný zpravodaj, jednou měsíčně vyhází Leknín – zpravodaj pro 
občany Heřmanoměstecka, jako příloha Novin Chrudimska, příspěvky shromažďuje sekretariát MěÚ. 

Závěr: Stav není zcela vyhovující zejména pokud se jedná o prostory pro kulturní činnost a měl by 
být znovu posouzen (město uvažuje se zřízením multifunkčního centra v objektu po policii - 
knihovna, pěvecký sbor, divadelní spolek, rekvalifikační kursy). 

B.3.8.3 Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Fotbalový stadión se sociálním zařízením (kabiny) a s tribunou se nachází na východním okraji 
města. Je využíván FC Heřmanův Městec ke sportovním účelům. Parkovací kapacity jsou 
nedostatečné. 

Tréninkové hřiště a hřiště pro základní školy je využíváno v Bažantnici – vpravo při příjezdu do 
Heřmanova Městce naproti ČS PHM. 

Městská sportovní hala severně od centra je nově vybudovaný objekt, v němž je situováno kryté 
hřiště 20x40m na házenou a volejbal, tribuna, posilovna, sauna, šatny a sociální zázemí, herna 
stolního tenisu. Celková kapacita haly je cca 500 – 800 míst (všechny prostory), průměrná denní 
návštěvnost 320 lidí. 

Součástí areálu jsou dvě venkovní tenisová hřiště, minigolf. 

Sportovní halu využívají základní škola, MŠ, Základní škola praktická, TJ Jiskra  Heřmanův Městec. 

TJ Jiskra Heřmanův Městec sdružuje oddíly tenisu, stolního tenisu, volejbalu, basketbalu, fotbalu, 
florbalu, šachů, rekreačních sportů, jógy. Stolní tenis je provozován ve sportovní hale, tenis v hale, 
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na tenisových kurtech u haly a na kurtech v zámeckém parku. Volejbal ve sportovní hale na kurtech 
v zámeckém parku, basketbal – hala, fotbal – hala a hřiště, florbal – hala; šachy, rekreační sporty, 
jóga – hala. 

Sokolovna vedle sportovní haly je ve vlastnictví města Heřmanův Městec a Sokola. V objektu 
Sokolovny je umístěna také kuželkárna. 

Základní škola má k základní tělesné výchově k dispozici tělocvičnu a víceúčelové hřiště v areálu 
školy – pouze pro ZŠ a družinu. 

Víceúčelové hřiště v Chotěnicích při vjezdu do obce je využíváno i pro veřejnost. 

V Konopáči se nachází malé hřiště v bývalým písníku - je využívané dětmi ke kopané, je třeba ho 
postupně upravit a zkvalitnit. 

Další víceúčelová  hřiště jsou v areálu Autokempinku Konopáč. 

Koupaliště o rozloze 6500 m2, napájené lesními prameny je součástí areálu Autokempinku Konopáč. 
Dále se lze koupat v nedalekých písnících Mělice (cca 15 km) a na nedaleké Sečské přehradě. 

Kryté bazény – pouze Chrudim a Pardubice. 

Areál na lyžování v HM není, nejbližší vlek je ve Vápenném Podole (8 km), Hlinsku a Trhové 
Kamenici. Bruslení na rybnících a na zimním stadionu v Chrudimi a v Pardubicích. Sáňkování na 
přilehlých kopcích. 

Další menší víceúčelová hřiště (plochy) a dětská hřiště jsou v jednotlivých částech města. 

Kynologický areál se nachází v městské části "Za Oborou" v Heřmanově Městci. Tento prostor byl v 
minulosti využíván jako školky okrasných akátovin a 10 let nebyl udržován. Za podpory 
mechanizace se prostor podařilo vyčistit a upravit a v roce 1972 byl otevřen pro kynologii. Poté se 
začalo pracovat na výstavbě klubovny, která byla otevřena v roce 1975. Během následujících let 
prošel areál několika úpravami až do dnešní podoby. 

Závěr: Sportovní zařízení jsou zatím dostačující, je nutno řešit nedostatek parkovacích míst pro 
sportovní akce na fotbalovém stadionu a ve sportovní hale. Případně posoudit doplnění areálů 
a vycházet při tom pokud možno z řešení dosud platného územního plánu. 

B.3.8.4 Zařízení zdravotnické a sociální péče 

Ve městě je zajištěna lékařská péče pro občany, zdravotní středisko je na Masarykově náměstí. 
Poliklinika se nachází v nedaleké Chrudimi, nemocnice v Chrudimi a v Pardubicích. Součástí 
zdravotního zařízení je lékárna. Druhá lékárna je na náměstí Míru v centru města. 

Samostatné jesle ve městě nejsou. 

Domov důchodců (hlavního města Praha) se nachází v objektu zámku. Vedlejší budova v Pokorného 
ulici, celková kapacita 180 lůžek. 

Domov pro seniory se nachází ve východní části města, ulice U Bažantnice, kapacita 172 lůžek. 

Dům s  pečovatelskou službou - Masarykovo nám., kapacita – 20 osob. 

Dům s pečovatelskou službou - ulice U Bažantnice – 16 jednolůžkových bytů. 

Klub důchodců nemá stálé prostory. 

Ubytovna v bývalém hotelu Heřman s celoročním provozem zajišťuje příležitostné ubytování 
a ubytování sociálně slabším spoluobčanům s kapacitou v průměru 20 míst na spaní. Zbývající část 
objektu (samostatné bytové družstvo) - 21 bytů 3+1, 7 bytů 2+1. 

V současnosti zajišťuje pečovatelská služba stravování starších občanů rozvážkou z jídelny penzionu 
pro důchodce. 

V obci působí místní organizace Svazu tělesně postižených sdružující 150 členů. 

Závěr: Potřebám obce stávající zdravotnické služby vyhovují. 
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V poslední době je aktuální potřeba sociálních bytů pro přestárlé osoby. Stav není zcela vyhovující 
zejména pokud se jedná o prostory pro sociální péči nemocným starým lidem (stacionáře) a měl by 
být řešen. 

B.3.8.5 Zařízení maloobchodní sítě, velkoobchod 

Ve městě je maloobchodní i velkoobchodní síť značně regulována trhem a v současné době je 
závislá na soukromých podnikatelských aktivitách. 

Chybějící občanská vybavenost je zatím pokryta vazbou na Chrudim a Pardubice. 

Plošný standard maloobchodní sítě - Heřmanův Městec a okolní spádující sídla 
(vztaženo k potenciálu cca 10 000 nakupujících): 

druh zboží  plošný ukazatel (m2) celkem (m2) 

potravinářské zboží 270 m2 až 290 m2/1000 obyvatel max. 2 900 m2 

nepotravinářské zboží 550 m2 až 600 m2/1000 obyvatel max. 6 000 m2 

c e l k e m 820 m2 až 890 m2/1000 obyvatel max. 8 900 m2 

Pro obsluhu území budou i pro příští období nadále sloužit zařízení, která se jeví sice jako 
poddimenzovaná, ale stabilizovaná. Odhad současné prodejní plochy je cca 4 200 m2 (bude jej 
nutno do konceptu územního plánu upřesnit). 

Vznik a realizace nových zařízení bude ovlivňována reálnou poptávkou a nabídkou a usměrňována 
záměry města. Nová komerční zařízení by měla být v ÚP posouzena v rámci centra města a také 
v souvislosti s řešením severní části města (sídliště) a vazeb na silniční obchvat města. 

Závěr: Lze konstatovat, že maloobchodní síť je a bude regulována trhem a v územním plánu bude 
potřebné vytvořit pro její rozvoj územní předpoklady. 

B.3.8.6 Ubytování, veřejné stravování 

Hotel Bílý Beránek na náměstí Míru v Heřmanově Městci je pro ubytování v provozu. Hotel Heřman 
má jiné využití, neposkytuje ubytovací služby veřejnosti. 

Rekreační středisko na jihozápadě Heřmanova Městce, bývalé Eliščiny lázně na Zlatém potoce, dnes 
komplexně vybavený autokempink s malým letním kinem, jídelnami, hotelovou částí, sportovním 
hřištěm a půjčovnou kol. Místo mezinárodních setkání přátel aut Škoda a jiných motoristických akcí. 
V době sezóny lze vyjíždět kočárem do okolí. 

DDM Heřmanův Městec: 20 lůžek - matrací, kuchyňka (ubytování pouze pro mládežnické kolektivy). 

Ubytovací zařízení : 

Hotel Bílý Beránek 15 míst 
DDM 20 míst 
Autokempink Konopáč 250 míst, z toho 90 celoročně 

c e l k e m   město   3 zařízení 125 míst celoročně 
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Stravovací zařízení: 

hotel Bílý Beránek 90 míst 
Pizzerie 20 míst 
restaurace Česká stodola 40 míst 
restaurace Sokolovna 50 míst 
restaurace Krčma 30 míst 
restaurace U Dymáků 50 míst 
restaurace u Slunce 30 míst 
hostinec Eden 150 míst 
restaurace Ambiente 70 míst 
restaurace Heřman 40 míst 
rychlé občerstvení bufetového typu 40 míst 
hostinec Chotěnice uzavřen 
2 restaurace v areálu kempu Konopáč sezónní 

c e l k e m min. 610 míst 

Závěr: Situace je regulována trhem. Je nutno řešit parkovací kapacity před jednotlivými objekty. 
Absenci ubytovacího zařízení hotelového typu je potřeba řešit, nejreálněji rekonstrukcí objektu 
v centru města. 

B.3.8.7 Nevýrobní a opravárenské služby 

Rozvoj služeb a jejich konkrétní situování závisí na soukromých podnikatelských aktivitách. Základní 
vybavení nevýrobních služeb je ve městě Heřmanův Městec zastoupeno jednou sběrnou prádelen. 
Severozápadně od centra města působí soukromá sběrna surovin, druhá sběrna surovin je v Novém 
Dvoře. Opravy průmyslového zboží jsou zajišťovány soukromým sektorem, většinou v rámci 
doplňkových služeb k prodeji. 

Město má v jižní části hřbitov o rozloze 13 442 m2 s márnicí. Samostatná obřadní síň chybí. 

Odvoz domovních odpadů je zajištěn firmou EKO Hlinsko a SOP a.s. Přelouč. 

Ve východní části při výjezdu z města na Chotěnice je čerpací stanice pohonných hmot. Čerpací 
stanice plynu je v areálu Sostaf. 

Závěr: Nevýrobní a opravárenská zařízení jsou stabilizovaná. Nevýrobní služby jsou využívány 
řidčeji, jejich druhovost je záležitostí trhu. Centrem vyššího občanského vybavení je město Chrudim 
a Pardubice. Služby základní a nevýrobní budou nadále směrovány do centra města a pro lepší 
obslužnost území města případně i do jednotlivých částí města (nutno posoudit). Drobné řemeslné 
provozovny a služby budou většinou vznikat formou soukromého podnikání v rámci obytného 
území, kde budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah nebude přímo či nepřímo negativně 
ovlivňovat životní prostředí. 

Poznámka: 

Výrobní služby viz kapitola B.3.7.1.1 Průmysl a stavebnictví, drobná výroba a služby. 

B.3.8.8 Správa a řízení 

Veřejná administrativa je zastoupena městským úřadem, matrikou, poštou a farním úřadem. 

Hlavní budova Městského úřadu se nachází v centru města na náměstí Míru. Jedná se o třípodlažní 
objekt, v přijatelném stavebním stavu. V objektu se nachází kanceláře MÚ, matrika. Prostory, např. 
stavebního úřadu, jsou stísněné. 

Obřadní a zasedací síň – naproti MěÚ, Stará radnice. 

Dodací pošta se nachází v ulici Sokolská. Dle sdělení České pošty s.p. je stávající stav vyhovující 
a ve výhledu se neuvažuje se změnou provozu, kterou by bylo nutné řešit v územním plánu. 
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Do heřmanoměstecké farnosti patří Heřmanův Městec, Klešice, Raškovice, Načešice, Licomělice, 
Vyžice, Kostelec u Heřm. Městce. Budova fary je na náměstí Míru vedle kostela a budovy staré 
radnice. Samotný objekt fary je v rekonstrukci. 

Sídlo Policie ČR je v centru města na náměstí  Míru vedle České spořitelny. 

Zařízením požární ochrany v obci je hasičská zbrojnice v majetku Města HM, v objektu sídlí sbor 
dobrovolných hasičů Heřmanův Městec. Dům je po rekonstrukci. V Chotěnicích a v Konopáči sídlí 
sbor dobrovolných hasičů. Ostatní místní části nemají hasičské zbrojnice. Dle sdělení Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje je stávající stav vyhovující, ve výhledu se neuvažuje se 
změnou provozu, kterou by bylo nutné řešit v územním plánu. 

Závěr: Veřejná správa funguje v Heřmanově Městci většinou ve vyhovujících prostorách. 
Dostupnost úřadů je vyhovující. 

Poznámka: Pro zpracování kapitoly byly využity informace zveřejněné na internetových stránkách 
města. Hodnocení občanského vybavení v Heřmanově Městci zhotovitelem územně  analytických 
podkladů je subjektivní, jelikož nebyl proveden sociologický průzkum a nejsou tudíž známy názory 
obyvatel města - bude je možné zjistit až při veřejném projednávání konceptu územního plánu. 
 

B.3.9 Rekreace, cestovní ruch 

Heřmanův Městec se nachází v území s relativně vysokou kvalitou přírodního prostředí na severním 
úpatí Železných Hor, které je využíváno pro rekreaci a turistiku. K přírodně nejcennějším územím 
patří komplex lesů Palác, zámecký park, Stará Bažantnice a rybníky na Konopce v místní části 
Konopáč. V řešeném území se také nacházejí přírodně cenná území – blíže kapitola B.3.14.8 
„Ochrana krajiny a přírody“ této zprávy). 

Historické jádro města Heřmanova Městce je památkovou zónou (blíže kapitola B.3.5.5.1 
„Památkově chráněné objekty, kulturní hodnoty“ této zprávy). Mezi navštěvované památky patří 
kostel sv. Bartoloměje, zámecký park, zbytky židovského města se synagogou, bývalý hřbitov 
s kostelem Zvěstování p. Marie a zvonicí. 

Dle izochrony dostupnosti můžeme rekreaci rozdělit na: 

� Rekreaci každodenní – docházka 10 – 25 minut 
� Rekreaci krátkodobou  – docházka 30 – 60minut 
� Dlouhodobou rekreaci 

Pro každodenní rekreaci slouží obyvatelům města sportoviště, zámecký park, lesní komplex 
Palác, zahrady a zahrádkové osady v blízkosti bydliště. 

Ke každodenní rekreaci slouží dále rekreační středisko Konopáč, bývalé Eliščiny lázně na Zlatém 
potoce. Rekreační zóna je rozsáhlá a rozprostírá se podél potoka Konopka jihozápadně od centra 
města. 

Pro krátkodobou rekreaci víkendovou slouží obyvatelům města zahrádkové osady a chatové 
lokality v okolí obou potoků Konopka a Podolka (zahrádky a chaty v lokalitách Konopáč, Ježkovka, 
Na Skalce). 

Pro dlouhodobou rekreaci slouží zejména autokempink Konopáč a ubytovací zařízení popsaná 
v odstavci B.3.8.6 „Ubytování,veřejné stravování“ této zprávy. Ostatní ubytovací zařízení 
s rekreačním charakterem – chaty Konopáč, Stará Obora. 

Chybí více ubytovacích kapacit hotelového typu (v provozu je jen hotel Bílý Beránek), které by 
přitáhly turisty na více než jeden den. 

Cestovní ruch - pro turisty je v objektu na náměstí Míru zřízeno pracoviště Kulturního 
a informačního centra Heřmanův Městec - pro město a okolí (Železné Hory) jsou k dispozici mapy, 
řada pohlednic a dalších propagačních materiálů. Pro turisty je zbudována rozhledna Barborka 
v Raškovicích. 

Každoročně se ve městě pořádá řada kulturních a sportovních akcí, které jsou cílem návštěvníků 
z celé naší republiky. 
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Významné kulturní akce: 

Den otevřených dveří památek 
Kulturní léto  - opakované ročníky 
Setkání pěveckých sborů v Zámeckém parku - opakované ročníky 
Vánoční koncerty 
Pěvecké a hudební koncerty žáků umělecké školy 
Jednotlivé koncerty - probíhají celoročně 
Výstavy výtvarníků  z Heřmanoměstecka 
Výstava betlému 
Babí léto na Železných horách 
Cestopisné besedy 

Významné sportovní akce: 

Amatérský triatlon  - Konopáč 
Automobilové, motorkářské a tuningové srazy - Konopáč 
Jarní závody koňských spřežení - hřebčín 
Hubertova jízda - hřebčín 

Podstatný význam má vzhledem k rekreačnímu charakteru území cykloturistika. 

Městem Heřmanův Městec v současné době procházejí několik regionálních cyklotras (více viz 
kapitola 3.10.6 „Cyklistická Doprava“). 

Závěr: Rekreace občanů bydlících v Heřmanově Městci a okolí je vyhovující v oblasti letní rekreace, 
méně vyhovující je v oblasti zimní rekreace a zimního koupání. Chybí zařízení pro zimní sporty 
(bruslení) a plavecký bazén, což z hlediska blízkosti Chrudimi a Pardubic není zásadní problém. 
Problémem, který je v územním plánu města nutno řešit jsou provozní nedostatky – dopravní 
zpřístupnění (nevhodné komunikační napojení areálů), chybějící parkoviště, potřeba regulace 
výstavby, doplnění zeleně. 

Pro zvýšení cestovního ruchu je třeba zvážit možnosti výstavby nových podnikatelských aktivit se 
zaměřením na turistiku (agrotel, ekologická farma, chov koní s využitelností pro jezdecké sporty, 
vyjížďky, sportovní plochy ve vazbě na ubytovací kapacity). 
 

B.3.10 Doprava a dopravní zařízení 

B.3.10.1 Pozemní komunikace 

B.3.10.1.1 Silnice 

Územím města Heřmanův Městec procházejí následující silnice: 

I/17 Čáslav - Chrudim - Zámrsk I/35 
II/341 Heřmanův Městec – Vápenný Podol 
II/342 Heřmanův Městec – Valy – Přelouč 
III/32228 Nový Dvůr - Čepí 
III/33744 Heřmanův Městec – Načešice 
III/33748 Heřmanův Městec – Prachovice 
III/33749 Heřmanův Městec – Konopáč – Vyžice 
III/3405 Nový Dvůr – Morašice 
III/3411 Chotěnice - Morašice 
III/3424 Heřmanův Městec – Klešice – Jezbořice 
III/3425 Heřmanův Městec – Klešice 

V zastavěném území města jsou silnice územně stabilizovány a zajišťují přímou obsluhu přilehlých 
objektů. Přitom ale jejich průtahy zastavěným územím jsou místy problematické a vykazují řadu 
dopravních závad. 

Rovněž v území nezastavěném jsou na nich lokální závady. 
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Zhodnocení předchozích návrhů na úpravu silniční sítě 

Pro řešené území bylo v minulosti zpracováno několik územně plánovacích dokumentací či 
podkladů. Nejdůležitější z nich včetně jejich posouzení z pohledu současných možností a nároků 
jsou uvedeny v následujícím přehledu. 

Návrh Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje (ÚP VÚC PK) (SURPMO, a.s. 
Praha, Projektové středisko Hradec Králové – 2005) 

Silnice I/17 (Čáslav - Chrudim - Zámrsk I/35) prochází částí území kraje ve směru východ - západ. 
Na její trase je navržena řada jednotlivých přeložek vyvolaných většinou neodpovídajícím vedením 
na průtazích jednotlivými sídelními útvary. Vzhledem k rozsahu přeložek a dopravnímu zatížení této 
trasy je nutno považovat většinu těchto přeložek za dlouhodobé záměry. Dá se předpokládat, že 
zejména dopravní význam úseku mezi Chrudimí a navrhovanou silnicí R35 výrazněji naroste, 
zejména po realizaci přeložky silnice I/37 (Pardubice – Chrudim). Mezi navrhované úpravy silnice 
I/17 patří i severní obchvat Heřmanova Městce. Jeho poloha je v grafickém návrhu pouze 
orientační. 

Na síti silnic II.tříd je navrhováno především odstranění jednotlivých dopravních závad, úpravy 
šířkového uspořádání stávajícího vedení a případné přeložky související se změnami vedení silnice I. 
třídy. V řešeném území konkrétní návrh není. 

ÚPN SÚ Heřmanův Městec – Klešice (1997) 

I v této ÚPD je uvažováno s přeložkou silnice I/37 jako severního obchvatu města. Vlastní trasa 
přeložky již ale plně nekoresponduje se záměry rozvoje města a bude ji třeba v návrhu ÚP 
korigovat. Vyřazený úsek je navrhován na převedení do sítě silnic II. třídy. Tento návrh se nejeví 
příliš logický. Vyřazený úsek by mohl být převeden do místních komunikací s výjimkou úseků, po 
kterých budou vedeny trasy stávajících silnic III. třídy k obchvatu. Případně by mohl být celý 
vyřazený úsek zařazen jako silnice III. třídy. Problematické se jeví i napojení vyřazené silnice na 
obchvat na západním okraji města. Logičtější by byla analogie s řešením na východní straně města 
s využitím jižního úseku silnice II/342 pro napojení centra (prodloužení silnice III/33749). 

Přeložkou silnice I/17 je vyvolána i změna ve vedení silnic II/342 (zkrácení po přeložku) a II/341 
(prodloužení k přeložce). Oba tyto návrhy lze akceptovat. 

Dále je navrhována přeložka silnice III/33749 v logické poloze, navazující na silnici II/342.  

Změna je zde navrhována i ve vedení silnice III/33748 a III/3424, které již nezatěžují nám. Míru 
(centrální náměstí s kostelem sv. Bartoloměje).  

Těmito návrhy by se měl zabývat nový ÚP. 

ÚPN SÚ Heřmanův Městec – změna 2 (2003) 

V této ÚPD je nahrazena logická přeložka silnice III/33749 přes lokalitu U Travní cesty (od hřbitova 
k ulici Konopáčské do průsečné křižovatky se silnicí I/17 a II/342 přeložkou zklenutou od hřbitova 
západním směrem územím severně od Konopáče se zaústěním na silnici I/17 západně od města. 
Trasa vede terénně složitým územím a ztrácí svým směrovým vedením logiku v dopravním systému 
města. 

Regulační plán“Zatravní cestou“ (2002) 

Tento RP ctí přeložku silnice III/33749 a lze jej s určitými korekcemi v řešení křižovatek akceptovat. 
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Kritéria pro hodnocení a úpravy silnic 

V zastavěném a zastavitelném území by měly být ve smyslu nové ČSN 73 6110 (Projektování 
místních komunikací) silnice II. a III. tř. zařazeny ve funkční skupině B nebo C a silnice III.tř. ve 
funkční skupině C. Při návrhu stavebních úprav je třeba volit odpovídající typ komunikace a přitom 
dbát na to, aby průtahy silnic byly upravovány tak, aby zabezpečovaly nejen funkci spojovací (pro 
průjezdnou dopravu), ale i funkci obslužnou, pobytovou a společenskou, tj. aby odpovídaly 
různorodosti zájmů jednotlivých účastníků. Vycházet by se mělo z technických podmínek T 145 
„Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi“, schválených Ministerstvem dopravy a spojů 
ČR v únoru 2001 a z Technických podmínek TP 132 „Zásady návrhu dopravního zklidňování na 
místních komunikacích“, schválených MDS ČR dne 5.4.2000. 

V území nezastavěném a nezastavitelném by výhledově měly být silnice II. třídy upraveny podle 
ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic" v kategoriích stanovených správci těchto komunikací. Dle 
návrhu uvedeném v ÚP VÚC by silnice I/17 měla být v kategorii S 9,5/80, všechny silnice II. třídy 
pak v kategorii  S 7,5/60 a silnice III. třídy v kategorii s 7,5/60(50). 

Zhodnocení současného stavu silnic 

Silnice I/17 

Současný stav této silnice není uspokojivý ani pro zajištění stávajících přepravních potřeb, ani ve 
vztahu k požadavkům na tvorbu a ochranu životního prostředí a neodpovídá běžným evropským 
standardům. 

Intenzita dopravy na této silnici dnes přesahuje v zastavěném území města 10 000 vozidel za 
24 hodin a způsobuje ve špičkových obdobích zahlcení komunikační sítě a zároveň vyvolává 
značnou hygienickou zátěž svého okolí. 

Její nedávná úprava v průtahu městem necitlivě zasáhla do urbanistické struktury historického 
jádra města se všemi negativními důsledky způsobovanými zejména tranzitní nákladní dopravou. 
Úrovňové křížení s železniční tratí vyvolává (s ohledem na manipulační jízdy vlaků přes přejezd) 
značné kongesce a lze je považovat za významnou dopravní závadu včetně napojení ulic 
souběžných s dráhou. Vysoká frekvence se stává bariérou pro příčný pohyb pěších a dochází 
k častým nehodám. 

ÚP VÚC i stávající ÚPN SÚ navrhuje její přeložku jako severní obchvat města, který bude třeba 
korigovat. 

Silnice II/341 

Silnice prochází většinou nezastavěným územím, dotýká se pouze MČ Chotěnice. Za její největší 
nedostatek lze považovat absenci souběžné pěší a cyklistické stezky pro spojení Chotěnic 
s Heřmanovým Městcem. 

Silnice II/342 

Silnice prochází nezastavěným územím. Je povětšině směrově i šířkově vyhovující. 

Silnice III/32228 

Silnice prochází pouze nezastavěným územím. Silnice je směrově vyhovující, šířkově ale plně 
neodpovídá ČSN. Bodové závady zde nejsou. 

Silnice III/33744 

Silnice vede většinou v nezastavěném území a je povětšině směrově i šířkově vyhovující. 

Silnice III/33748  

Silnice administrativně prochází zastavěným územím Heřmanova Městce ulicí Pokorného. V úseku 
od kaple Panny Marie je na ní veden provoz směrem k náměstí pouze jednosměrně. Pro opačný 
směr je využívána místní komunikace v ulici Barákově, která je také v podkladech ŘSD vedena jako 
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součást silnice III/33748. Efektivitu tohoto řešení je třeba posoudit v návrhu ÚP. 

Silnice III/33749 

Silnice je významná zejména pro dopravu do rekreačního území jihozápadně od města (Konopáč). 
Za lokální závadu je třeba považovat křížení s železniční tratí v ulici Barákově. Současné napojení 
na silnici II/33748 a přitížení ulicím Pokorného a Barákově není nejlepší. 

Pro odlehčení centra města navrhoval ÚPNSÚ její přeložku západním směrem s vytvořením 
průsečné křižovatky se silnicí II/342 na stávající silnici I/17. Toto řešení se jeví jako výhodné. 

Silnice III/3405 

Silnice prochází pouze nezastavěným územím. Silnice je směrově vyhovující, šířkově ale plně 
neodpovídá ČSN. Bodové závady zde nejsou. 

Silnice III/3411 

Silnice prochází zastavěným územím místní části Chotěnice. Je zde jak směrově, tak i šířkově ne 
zcela vyhovující. 

Silnice III/3424 

Silnice je administrativně vedena ulicí Havlíčkovou přímo na nám. Míru, kde se kolem kostela 
napojuje na silnici I/17. Trasa kolem kostela je nevyhovující jak směrově, tak šířkově. Jako 
výhodnější se jeví trasa ulicemi Jiráskovou a Sokolskou. 

Silnice III/3425 

Silnice je vedena kolem bažantnice. Nemá dostatečné šířkové parametry, v oblasti hájenky má 
nedostatečné i parametry směrové. 

B.3.10.1.2 Místní komunikace 

Při posuzování místních komunikací se vychází z platné normy ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací a z Technických podmínek TP 132 „Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních 
komunikacích“.  

Místní komunikace vytvářejí uliční síť. Technický stav místních komunikací je různý. Problematické 
jsou zejména poměry prostorové, které neumožňují vyvinout komunikace v náležitých parametrech. 
To se týká zejména průtahů silnic, které jsou popsány v předchozí kapitole.  

Z místních obslužných komunikací lze za největší závady považovat křížení s železniční tratí v ulici 
Konopáčské a Hálkově, dále komunikační prostor před železničním nádražím včetně křižovatky ulic 
Jiráskovy a Tylovy, uspořádání komunikací kolem kostela Panny Marie a uspřádání komunikací na 
nám. Míru vč. autobusového nádraží. Za závadu je třeba považovat i komunikační prostor před 
rekreačním areálem Konopáč.  

B.3.10.2 Obsluha území hromadnou dopravou osob 

Standardy dopravní obsluhy území veřejnou hromadnou dopravou (VHD) definuje „Metodika 
k zadání studie dopravní obslužnosti“ vydaná MDS ČR (03/1999). 

V současné době je trendem v ČR řešení dopravní obslužnosti sídel integrovaným dopravním 
systémem veřejné hromadné dopravy osob (IDS). Jeho páteří je obecně kolejové doprava. 
Autobusová doprava vytváří napájecí systém k páteřní dopravě kolejové. V rámci IDS je prováděna 
optimalizace dopravní obslužnosti, kde je brán ohled i na efektivitu dotované VHD. 

V Heřmanově Městci je ale situace specifická, neboť železniční tratě nepokrývají nejžádanější 
přepravní směry, resp. je pokrývají značně komplikovaně a pro cestující časově neefektivně. 

Pardubický kraj pro dopravní obslužnost na svém území teprve IDS připravuje. V průběhu řešení 
návrhu ÚP bude třeba ve spolupráci s Odborem dopravy Krajského úřadu Pardubického kraje 
dopracovat systém vedení autobusové dopravy a rozmístění zastávek. Revizi je třeba podrobit 
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i řešení autobusového nádraží. 

Z pohledu územního plánu je zajímavá frekvence spojů pouze z důvodů prostorových nároků na 
dimenzování zastávek, tj. z pohledu nároků na funkční plochy pro dopravu. 

B.3.10.2.1 Železniční doprava 

Řešeným územím prochází 3 železniční tratě regionálního významu: 

-  015    Heřmanův Městec – Přelouč 

-  016    Heřmanův Městec – Prachovice 

-  015    Heřmanův Městec – Chrudim - město 

Dle ÚP VÚC se na těchto tratích nepředpokládá vložení investic na zlepšení stávajících parametrů. 
Tyto tratě tedy budou udržovány především v současném stavu. Atraktivita železniční dopravy je 
pouze pro přepravu do Chrudimi a do vzdálenějších cílů (Praha, Brno apod.). Spojení do Pardubic je 
s přestupem a jízdní doba je poměrně dlouhá (v rozmezí 50 až 80 min – autobusem kolem 30 min.) 

Změny lze očekávat se zavedením IDS. 

B.3.10.2.2 Doprava autobusová 

V řešeném území je celkem 28 zastávek linkových autobusů. 

Jejich umístění nevychází pouze z logiky obsluhy území, limitováno je také prostorovými možnostmi 
komunikací. 

Umístění zastávek je třeba podrobit revizi. Té je třeba podrobit i řešení autobusového nádraží 
(zastávka Heřmanův Městec, náměstí), které se s ohledem na frekvenci autobusové dopravy jeví 
jako předimenzované a je i závadou architektonicko – urbanistickou. Při zavedení IDS lze intervaly 
optimalizovat a frekvenci učinit rovnoměrnější. 

Při návrhu ÚP se bude muset z principů i konkrétních návrhů IDS vycházet. 

B.3.10.3 Letecká doprava 

V širším území je situována řada letišť, z nichž nejvýznamnější je veřejné mezinárodní letiště 
s vojenským a civilním provozem Pardubice s parametry a infrastrukturou odpovídající požadavkům 
mezinárodního provozu (do řešeného území Heřmanova Městce zasahuje OP s výškovým 
omezením). Dále pak jsou to veřejná vnitrostátní letiště převážně sportovního charakteru 
umožňující i provoz všeobecného letectví. Tento statut má nedaleké letiště Chrudim. Další veřejné 
letiště se nachází v Podhořanech – provozovatel VAP Pardubice. 

Kromě toho je v zájmovém území Heřmanova Městce umístěno i neveřejné vnitrostátní vrtulníkové 
letiště pro LZS v Chrudimi (nemocnice). V nedaleké Čáslavi se nachází letiště vojenské. 

B.3.10.4 Pěší doprava 

Pěší doprava v Heřmanově Městci je součástí ostatní dopravy. Uplatňuje především na místních 
a účelových komunikacích, i na silnicích nižších tříd s menší intenzitou motorové dopravy, 
propojujících sousední sídla.  

Výhradně pěší dopravě slouží některé komunikace v Heřmanova Městci v historické části města 
(funkční třída D2) i stezky pro pěší (většinou nezpevněné) v ostatních částech. 

Chodníky souběžné s místními komunikacemi a průtahy silnic v obci jsou místy poddimenzované, 
případně i chybí. 

Absenci chodníků podél průtahů silnic nutno považovat za zásadní závadu mající vliv na bezpečnost 
provozu. Nejvýznamnější je jeho absence v pro spojení Chotěnic s centrem Heřmanova Městce. 

V síti místních komunikací chybějící chodníky výraznou závadou být nemusí. V případě prostorových 
nedostatečností je třeba se orientovat u místních komunikací na změnu funkčního zařazení těchto 
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komunikací (D1 – zklidněné komunikace). 

B.3.10.5 Doprava v klidu 

Parkovací možnosti ve starší zástavbě v Heřmanově Městci i v jeho místních částech jsou s ohledem 
na šířky komunikací problematické. K parkování se využívají i plochy, které jako parkoviště nejsou 
deklarované. Jedná se o nezpevněné plochy kolem komunikací, často sloužící původně jako 
trávníky, nebo se parkuje v ulicích na vozovkách v rozporu s vyhláškou o silničním provozu. 
Vzhledem k současné frekvenci lze toto parkování tolerovat, nelze je však zahrnout do bilance 
parkovacích možností stávajícího stavu. 

Bilance regulérních , tj. stavebně upravených a většinou i vyznačených, parkovacích a odstavných 
stání v Heřmanově Městci je následující: 

 

lokalita počet parkovacích míst 

Heřmanův Městec celkem 680 

z toho širší centrum 140 

z toho Masarykovo nám.  72 

 

Vzhledem k prostorovým možnostem a frekvenci zejména na vedlejších ulicích (komunikacích 
funkční skupiny C a D1) bude nutno vytvořit podmínky pro rozšíření možností parkování. V místních 
částech bude mimo centra sídel zřejmě zapotřebí akceptovat i odstavování vozidel na volných 
zatravněných plochách kolem místních komunikací. 

Problém dopravy v klidu v historickém jádru Heřmanova Městce bude možno upravit po vybudování 
obchvatu silnice I/17. 

Garážování je v zástavbě rodinných domů většinou na vlastních pozemcích, v objektech RD nebo ve 
dvorních traktech, ve vesnických sídlech venkovského typu ve dvorech a hospodářských objektech 
statků. 

Několik bytových domů má garážování řešeno přímo v technickém podlaží domu.  

Dále jsou v několika lokalitách v Heřmanově Městci postaveny řadové garáže o celkové kapacitě 
224 míst. 

Odstavení motorových vozidel by mělo být řešeno pro stupně automobilizace 1 : 2,5 podle ČSN 
73 6110 a upraveno pomocí příslušných koeficientů. 

Možnosti a nároky na parkování jsou bilancovány pro stupně automobilizace 1 : 2,5 podle počtu 
obyvatel, občanské vybavenosti a pracovních příležitostí. Potřeba odstavných ploch vychází z 
předpokladů, že v současné zástavbě rodinných a bytových domů se odstaví 80 % osobních 
automobilů v individuálních a řadových garážích a 20 % se odstaví na parkovištích a veřejných 
komunikacích. 

V současné době je k parkování k dispozici celkem cca 680 parkovacích míst. Garáží je evidováno 
223. 

Deficit parkovacích míst bude vyrovnán v návrhu ÚP. 

B.3.10.6 Cyklistická doprava 

Cyklistika jako subsystém dopravy plní funkci přepravy osob. Současně však zasahuje i do oblasti 
sportovní a rekreační.  

Cyklistika jako jedna z forem přepravy má vzhledem ke konfiguraci terénu význam především 
v dojížďce do škol a do zaměstnání.  

Této funkci dopravní slouží místní komunikace i průtahy silnic II. a III. třídy. Jako výraznější závada 
se jeví absence samostatné cyklostezky pro napojení Chotěnic na centrum Heřmanova Městce.  
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Podstatný význam má cykloturistika. 

Městem Heřmanův Městec v současné době procházejí následující regionální cyklotrasy: 

4127 Třemošnice – Pod mostem – Kokešov 
4179 Slatiňany – U Zámku – Podhořany u Ronova 
4182 Kněžice – Třebosice 

Na ně navazují mimo řešené území cyklotrasy 4128 (Nákle – Turkovice) a 4208 (Vápenný Podol-
rozc. – Pod Palácem). 

Heřmanův Městec je na systém cyklotras velmi dobře napojen. V návrhu ÚPO bude třeba sledovat 
případné doplnění tohoto systému cykloturistickými trasami (trasy s pásovým značením) které by 
měly být vedeny tak, aby splňovaly potřeby ochrany přírody a krajiny, kterou prochází, a zároveň 
zavedly turisty na místa zajímavých krajinných výhledů. K tomu by měla sloužit především síť 
stávajících účelových cest. 

Pro bezpečnost cyklistické dopravy platí totéž, co je uvedeno v kapitole 13.3 Pěší doprava. Případná 
segregace cyklistických tras by měla být řešena společně s komunikacemi pro pěší dopravu. 

B.3.10.7 Účelová doprava 

Pro účelovou dopravu slouží zemědělské a lesní cesty a cesty v rekreačních lokalitách, které nejsou 
zařazeny do sítě místních komunikací. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu, místním podmínkám i frekvenci veřejné dopravy na silniční síti 
i frekvenci dopravy zemědělské, bude zemědělská doprava částečně využívat silnice i místní 
komunikační síť i nadále. 

Musí být respektovány všechny veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pěšiny mimo 
zastavěné území obce ve smyslu § 63 a § 76 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

B.3.10.8 Ochranná pásma 

B.3.10.8.1 Ochranné pásmo silnic 

Ochranné pásmo silnic platí mimo souvislé zastavěné území obce, vymezené z hlediska 
zák.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Pro silnice II. a III. 
třídy mimo zastavěné území obce je 15 m oboustranně od osy silnice, pro silnice I. třídy 50 m 
oboustranně od osy silnice. 

B.3.10.8.2 Ochranné pásmo železnice 

Ochranné pásmo železniční tratě je 60 m od osy krajní koleje, ochranné pásmo železniční vlečky je 
30 m od osy krajní koleje. 

B.3.10.9 Doprovodná zařízení pro silniční dopravu 

V řešeném území jsou 2 čerpací stanice pohonných hmot; obě jsou situovány při silnici I/17. 

Dále jsou zde provozovny služeb pro motoristy, které jsou popsány v kapitole občanského 
vybavení. 

B.3.10.10 Hluk z pozemní dopravy 

B.3.10.10.1 Hluk ze silniční dopravy 

V celém řešeném území se jedná o zatížení hlukem ze silniční dopravy. Současná hluková zátěž 
není pro návrh ÚP významná, neboť požadované změny na strukturu silniční sítě – vybudování 
obchvatu silnice I/17, přeložka silnice III/33749 a změna tras silnic III/33748 a III/3424 – budou 
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znamenat podstatnou změnu v hlukové zátěži města. Přitom kriteriem pro změny v silniční síti je 
především hledisko bezpečnostní s druhotným efektem v hygienickým.  

Současné intenzity dopravy dle celostátního sčítání dopravy v roce 2005: 

k.ú. silnice č.sč.bodu místo T O M S 

Heřmanův Městec I/17 5-2221 výpadovka na Čáslav 
(záp.část ul. Čáslavská) 1 843 3 596 31 5 470 

Heřmanův Městec I/17 5-2222 ul. Čáslavská přes 
Masarykovo nám. a 4 303 6 302 76 10 681 

Heřmanův Městec I/17 5-2223 ul. 5. května 2 196 7 646 100 9 942 

Heřmanův Městec I/17 5-2230 Nový Dvůr  2 196 7 646 100 9 942 

Heřmanův Městec I/17 5-2240 na Chrudim  2 319 6 326 72 8 717 

Heřmanův Městec II/342 5-2771 na Choltice 339 1 377 25 1 741 

Heřmanův Městec III/33748 5-2811 ul.Pokorného  251 2 092 32 2 375 

Heřmanův Městec III/33748 5-2810 na Prachovice  251 2 092 32 2 375 

Heřm. Městec + 
Chotěnice 

II/341 5-3150 Nový Dvůr – Chotěnice – 
Vápenný Podol 493 1 358 19 1 870 

Heřmanův Městec III/32228 5-5850 na Pardubice 998 3 627 39 4 664 
 

Hlukové izofony budou určeny až v návrhu ÚP. Zátěže (intenzity dopravy) ale bude třeba určit 
dopravním modelem, neboť změny ve vedení silnic budou znamenat i některé odchylky od 
současných výsledků sčítání dopravy. 

B.3.10.11 Hluk z železniční dopravy 

Hluk ze železniční dopravy není v dostupných dokumentech deklarován. Pro návrh ÚP bude třeba 
v součinnosti s pořizovatelem potřebné údaje od provozovatele železniční dopravy získat nebo 
provést na základě údajů o železničním provozu hrubý orientační výpočet hlukové zátěže. 
 

B.3.11 Vodní hospodářství a vodohospodářská zařízení 

B.3.11.1 Zásobování vodou 

B.3.11.1.1 Vodní toky 

Řešeným územím protéká potok Podolka (Podolský potok), který patří do povodí Labe (1-03-
03-027). Jeho povodí je po město 17,37 km2 a charakteristické průtoky Qp = 0,133 m3/s, Q10= 
16 m3/s a Q100= 38 m3/s. Potok je ve správě Povodí Labe s.p. Hradec Králové. Potok je částečně 
upraven v zámeckém parku, v dolní části města a pod městem na Q20-30 a na Q50 u domova 
důchodců. KÚ v Pardubicích pod č.j. OŽPZ/8508/05/VT ze dne 23. 1. 2006 stanovil záplavové území 
potoka včetně aktivní záplavové zóny po km 21,5 dle návrhu Povodí Labe. 

Před zámeckým parkem odbočuje z Podolky mělká vodoteč, která protéká zahrádkami a je 
zaústěna do městské kanalizace. Správce toku je asi město (nutno upřesnit), ale průtoky 
neovlivňují negativně kanalizaci ve správě VaK. 

Pravostrannými přítoky potoka Podolka jsou dva bezejmenné toky, z nich pod městem 
u Bažantnice se do Podolky vlévá bezejmenný potok, pramenící v oboře Palác. Má povodí 2,15 km2 
a protéká rybníkem Ježkovka, bez větších úprav toku. Správcem obou toků je Zemědělská 
vodohospodářská správa, závod Pardubice. 
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Levostranným přítokem Podolky je potok Konopka s povodím po zástavbu 5,05 km2, který je 
v části města zatrubněn. Je z větší části neupraven a dochází na něm k častým záplavám. 
V západní části od města dochází rovněž ke splachům z polí. Správcem toku je Zemědělská 
vodohospodářská správa, závod Pardubice, v úseku nad Konopáčem Lesy České republiky. 

Ve městě a v jeho okolí je řada rybníků, z nichž některé jsou využívány k rekreaci (na př. 
Konopáč), či jsou okrasné jako součást biokoridoru (na př. Zámecký, Herout, Rohlík, ap.). Některé 
jsou Svazem rybářství využívány jako chovné (Ježkovka, Veselka, Táta, Průhonský, Zámecký ap.). 
Některé jsou využívány pro sportovní rybaření Herout, Houska, Martin k.ú. Kostelec. 

Město má vypracován povodňový plán z roku 2003 s platností do 30. 6. 2007 s vymezením 
hlavních ohrožených míst (autokempink Konopáč, Antares a.s, nádraží ČD, Domov důchodců, 
benzinová čerpací stanice) a nebezpečných míst pro vznik ledových barier a zátarasů (mostky 
a vpusti na potocích) vyžadujících pohotovost při povodních. 

Limity využití území 

- dodržení ochranných pásem toků dle zákona 254/2001 Sb. (novela 186/2006 Sb.) v rozsahu min. 
6 m od břehu pro údržbu toků, 

- dodržení zákona 305/2000 Sb. (o povodních) včetně nutnosti aktualizovat povodňový plán k 30. 6. 
2007, 

- dodržení podmínek k zákazu staveb v záplavových plochách dle zákona 254/2001 Sb., zejména 
v aktivních zónách, 

- dodržení nařízení vlády 71/2003 Sb. (novela 169/06 Sb.) o stanovení povrchových vod vhodných 
pro život ryb, 

- dodržení nařízení vlády 159/03 Sb. (novela 168/06) o stanovení povrchových vod ke koupání 
osob, 

- nutnost zabezpečení zástavby, zejména v západní části města, proti splachům z polí. 

B.3.11.1.2 Zásobování vodou 

Z čerpací stanice Klešice je veden výtlak profilu DN 400 do vodojemů Konopáč (2x400+ 2000 m3- 
340,0 m n.m.). Odtud je gravitačně zásobována převážná část města (od 268 m n.m. po cca 315,0 
m n., - tlakové poměry 0,25 – 0,72 MPa). Výše položená zástavba Konopáč je pak napojena na AT 
stanici u tohoto vodojemu. Z gravitační soustavy je veden zásobovací řad do čerpací stanice 
Chotěnice (Q/H=7/85) do vodojemu Radlín (100 m3- 380,7 m3) a přívod k vodojemu Morašice 
(30 m3- 331,3 m n.m.). Na zásobovacím řadu do Klešic je naopak redukce. 

Propojení na skupinový vodovod Seč - větev Třemošnice je řadem DN 250 přes vodojemy Kostelec 
(1000 m3- 412,0 m n.m.) s vodojemy Konopáč včetně čerpací stanice u VDJ Konopáč (Q/H=40/97). 

Distribuční síť ve městě je různého stáří, materiálu a kvality. Předpokládaná spotřeba vody dle 
generelu zásobení vodou okresu Chrudim z roku 1994 je pro Heřmanův Městec (5155 obyv.) 
Qp=1031 m3/den (11,93 l/s), Qm=16,11 l/s (kd =1,35), Qmh=29,0 l/s (kh=1,8). Pro Konopáč 
(95 obyv.) Qp=13,3 m3/den (0,15 l/s), Qm=0,21 l/s, Qmh=0,37 l/s. V rozvodech a vodojemech jsou 
rezervy pro okolní obce (včetně, rekreace a zemědělství). 
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Limity využití území 

- z hlediska kapacit zdrojů a rozvodů nejsou žádná omezení, 

- je nutné dodržovat ochranné pásmo PHO vodního zdroje Klešice dle revize, 

- je nutné dodržovat ochranné pásmo vodovodů 1,5 m od okraje potrubí do DN 500 dle zákona 
274/2001 Sb.. 

B.3.11.2 Odkanalizování 

Ve městě je jednotná kanalizace ukončená v čistírně odpadních vod situované na katastru 
Heřmanův Městec. Současný kanalizační systém je budován od roku 1987, je v majetku města 
a převážná část ve správě VaK a.s Chrudim, menší část je ve správě města. Odlehčení na řadech je 
do hlavních vodotečí. 

Stoky jsou různého stáří, profilů a kvality a byly postupně přepojovány na kanalizační soustavu 
končící v ČOV (původně byly zaústěny přímo do potoků) a vyžadují postupnou rekonstrukci. Hlavní 
sběrač „A“ je v profilu DN 1200 (před odlehčením). 

ČOV je v provozu od r. 1985 jako mechanicko-biologická (typ Sigma BSK Norm a turbinovými 
separátory) s vypouštěním vod do potoka Podolky. Její parametry jsou: 

- Q = 2853 m3/den, Qp=33,02 l/s, Qdešť= 198,12 l/s, 

- BSK5=752,84 kg/den (0,264 q/l), 

-čistící efekt  90% - 677,56 kg/den ( 0,238 q/l), zbytkové znečistění 55,28 kg/den. 

V místních částech je vybudována pouze kanalizace dešťová. 

ČOV je dimenzována i pro připojení okolních obcí, její vytížení je zatím poloviční, což zhoršuje čistící 
efekt. Ochranné hygienické pásmo ČOV je 100 m. 

Limity využití území 

- z hlediska kapacity ČOV a kanalizačního systému nejsou žádná omezení, 

- je nutné dodržovat nařízení vlády 61/2003 Sb. o ukazatelích přípustného znečistění vod, 

- je nutné dodržovat ochranné pásmo kanalizace dle zákona 274/2001 Sb. (novela 76/2006 Sb.) 
pro řady do DN 500 a hloubky uložení 2,5 m = 1,5 m, pro větší profily a hloubky pak 2,5 m od 
okraje potrubí, 

- OP ČOV 100 m. 
 

B.3.12 Energetika a energetická zařízení 

B.3.12.1 Zásobování plynem 

V řešeném území je od roku 1993 ve výstavbě úplná plynofikace. Nápojným místem je RS 
VVTL/STL na západním okraji města. Připojení je na VVTL plynovod DN 300 přípojkou DN 100. 
V zástavbě jsou převážně rozvody STL plynovodů  provozní tlak 0,4 MPa) a jen v menší části NTL. 
Zemní plyn je využíván pro vaření, přípravu TUV a vytápění. 

Plynovodní systém ve městě je v majetku a správě VČP závod Pardubice - rozvodna Chrudim a byl 
dimenzován na max. spotřebu 5.600 m3/hod, z toho vlastní Heřmanův Městec 915 m3/hod 
a Konopáč 300 m3/hod. 

V západní části řešeného území jsou vedeny dva řady VVTL plynovodu DN 500/64 a VVTL DN 
300/64, které jsou ve správě TRANSGAS a.s. 
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Limity využití území 

- z hlediska zdroje není žádný limit, omezení se týká zástavby v ochranném a bezpečnostním 
pásmu, 

- plynovody mimo zastavěná území dle zákona 458/2000 Sb. mají ochranné pásmo 4,0 m od okraje 
potrubí a od technologického zařízení. STL a NTL řady v zástavbě pak 1,0 m, 

- bezpečnostní pásmo VVTL plynovodů do DN 300 je 100 m, pro VVTL do DN 500 m 150 m 
a pro RS VVTL 20 m. 

- Anoda (OP nezasahuje řešené území) 

Řešené území je zcela zabezpečeno rozvody VTL a STL plynovodů včetně regulačních stanic 
VTL/STL. Dosud je ale, zejména v menších obcích, připojeno málo objektů. Celá soustava je 
nadimenzována na 100% plynofikaci, t.j. využití plynu na vaření, přípravu TUV a vytápění nejen 
domácností, ale i vybavenosti, služeb a průmyslu. 

B.3.12.2 Zásobování teplem 

Město je nyní převážně plynofikováno a postupně se mění poměr základních druhů paliv zejména 
na vytápění (zemní plyn, tuhá paliva, elektrická energie a tekutá paliva). Alternativních zdrojů tepla 
(biopaliva, sluneční či větrná energie) je minimum. Ve městě není centrální vytápění (CZT). Zdroje 
vytápění a přípravy TUV jsou buď blokové či domovní kotelny (instalovaný výkon těchto kotelen 
přes 20 kW je cca 25 000 W), nebo etážové kotle či individuelní spotřebiče v jednotlivých objektech 
či bytech. 

Celková potřeba tepla pro bytovou zástavbu se odhaduje na 29 000 kW, pro vybavenost 7 000 kW 
a výrobu 10 000 kW. 

Limity využití území a doporučení 

- z hlediska zdrojů nejsou žádná omezení, 

- pro snížení emisí zejména ze zdrojů tuhých a kapalných paliv je nutné zvýšit počet objektů 
vytápěných plynem či elektřinou, 

- zvýšit podíl alternativních zdrojů vytápění a přípravy TUV, 

- zvýšit počet starších objektů lépe zateplených a nových nízkoenergetických staveb. 

Závěr: 

V požadavcích na řešení technické infrastruktury pro novou či stávající zástavbu je pouze 
rozšiřování sítí a systémů při dodržování výše uvedených limitů. 

B.3.12.3 Elektrická energie 

B.3.12.3.1 Výchozí podklady 

1. Terénní průzkum 

2. Dotazníky 

3. ÚPN SÚ Heřmanův Městec (+ zpráva ke konceptu ÚPN SÚ). 
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B.3.12.3.2 Ochrana inženýrských sítí 

Zásobování elektrickou energií 

Ochranné pásmo vedení velmi vysokého napětí 110 kV č. VVN 5537 (ochranné pásmo je 15 m na 
každou stranu od krajních vodičů) 1. 

Ochranné pásmo vedení vysokého napětí 22 kV: VN 71 (ochranné pásmo je 10 m na každou stranu 
od krajních vodičů). 

Ochranná pásma trafostanic – 5 trafostanic. 

Přenos informací 

Ochranná pásma zařízení spojů a dálkových telekomunikačních kabelů2. 

B.3.12.3.3 Současný stav 

B.3.12.3.3.1 Nadřazené sítě a zařízení VVN 

Síť VVN 400 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 400 kV. Severně řešeného území prochází 
ve směru východ – západ. Jedná se o jednoduché vedení VVN č. 401 Týnec nad Labem - Krasíkov. 
Vedení je chráněno ochranným pásmem, jehož šířka je 25 m na každou stranu od krajních vodičů. 
Celková šířka ochranného pásma je tedy 75 m. Ochranné pásmo musí být dle vyjádření ČEPS a.s. 
plně respektováno. Vedení je součástí nadřazené přenosové soustavy 400 kV ČEPS a.s. a nemá pro 
řešené území bezprostředního významu. 

Rozvodny ZVN/VVN/VN se v území nevyskytují, rovněž zde nejsou vybudované žádné výrobny 
elektrické energie, které by pracovaly do nadřazených sítí. 

Síť VVN 220 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 220 kV. Východně řešeného území prochází 
ve směru jihovýchod – severozápad. Jedná se o jednoduché vedení VVN č. 203 Sokolnice -
 Opočinek. Vedení je chráněno ochranným pásmem jehož šířka je 20 m na každou stranu od 
krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma je tedy 65 m. Ochranné pásmo musí být dle 
vyjádření ČEPS a.s. plně respektováno. Vedení je součástí nadřazené přenosové soustavy 220 kV 
ČEPS a.s. a nemá pro řešené území bezprostředního významu. 

Síť VVN 110 kV: 

Řešeným územím prochází vedení 110 kV. Jedná se o tato vedení: 

VVN 1135/1136 Opočinek – Havlíčkův Brod, VVN 1137/1138 Opočinek - Prachovice. 

Vedení jsou chráněna ochranným pásmem jehož šířka je 15 m na každou stranu od krajních vodičů. 
Celková šířka ochranného pásma je tedy 38 m. Ochranné pásmo musí být dle vyjádření ČEZ 
Distribuce, a.s. plně respektováno. 

Vedení jsou součástí distribuční soustavy 110 kV ČEZ Distribuce,a.s. 

Z transformovny 110/35 kV Opočinek je přes síť 35 kV zásobováno řešené území. Dle sdělení ČEZ 
Distribuce, a.s. je stav rozvodné soustavy 110 kV a transformace 110/22 kV mechanicky 
a přenosově dobrý. 

                                                
1 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně dalších zákonů  v platném znění 
2 Zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 



Územní plán Heřmanův Městec, ÚAP Průvodní zpráva 

Atelier URBI, spol. s r.o. Chopinova 9, 623 00  Brno   42 

B.3.12.3.3.2 Sítě a zařízení VN 35 kV 

V současné době jsou z rozvodny v Opočinku vyvedena napájecí vedení, která zajišťují pokrytí 
nároků na příkon v řešeném území. Jsou to následující vedení: 

• VN č. 810 
• VN č. 812 

Stávající venkovní vedení 35 kV jsou chráněna ochranným pásmem, jehož šířka je 10 m na každou 
stranu od krajních vodičů. Celková šířka ochranného pásma je tedy 23 m. Vedení jsou vyznačena ve 
výkrese. 

Vedení jsou součástí distribuční soustavy 35 kV. Dle sdělení ČEZ Distribuce a.s. je stav rozvodné 
soustavy 35 kV dobrý. Vedení jsou většinou na betonových nebo ocelových příhradových podpěrách 
v dobrém mechanickém stavu. 

V Heřmanově Městci je vybudováno kabelové vedení 35 kV do trafostanic, ve středu města 
v několika trasách. 

B.3.12.3.3.3 Transformovny 35/0,4 kV 

V řešeném území je v současné době celkem 28 trafostanic. Jejich seznam s označením a názvy, 
které používá ČEZ Distribuce a.s. je uveden v následující tabulce. Trafostanice jsou venkovního 
provedení i zděné s napojením na vzdušné vedení, dále pak zděné, napojené kabelovým vedením. 

Převážná většina trafostanic je v dobrém technickém stavu a vyhovují požadavkům odebíraného 
výkonu. 

Podrobnější údaje o transformovnách jsou v následující tabulce. 

B.3.12.3.3.4 Ochranná pásma 

Pro informaci uvádíme šířky ochranných pásem vedení, které je nutno respektovat. Vzdálenost se 
vždy počítá od kolmého průmětu krajního vodiče. 

 vedení vybudovaná vedení budovaná 

 do 31.12.1994 po 1.1.1995 

 22 kV 10 m 7 m 
 110 kV 15 m 12 m 
 220 kV 20 m 15 m 
 400 kV 25 m 20 m 

Pro vedení budovaná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty: 

u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 

pro vodiče bez izolace        7 m 
pro vodiče s izolací základní       2 m 
pro závěsná kabelová vedení       1 m 

u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně    12 m 
u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m 
u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m 
u napětí nad  400 kV       30 m 
u závěsného kabelového vedení 110 kV      2 m 
u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence    1 m 

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně činí 1m po obou stranách krajního kabelu, 
nad 110 kV pak 3m po obou stranách krajního kabelu. 
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V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je 
zakázáno: 

• zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 
zařízení, jakož i uskladňovat výbušné a hořlavé látky, 

• provádět činnosti ohrožující spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit 
životy, zdraví a majetek osob, 

• provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, 

• provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením. 

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno: 

• vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m. 

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno: 

• vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. 

Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti: 

• u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od 
oplocení či vnějšího líce obvodového zdiva, 

• u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí 7 m, 

• u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV 
na úroveň nízkého napětí 2 m, 

• u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění. 

Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu uděluje příslušný provozovatel distribuční či 
přenosové soustavy v případech, pokud to technické a bezpečnostní podmínky dovolují a nedojde 
k ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob. 



Územní plán Heřmanův Městec, ÚAP Průvodní zpráva 

Atelier URBI, spol. s r.o. Chopinova 9, 623 00  Brno   44 

Přehled transformoven 22/0,4 kV 

  Druh  Výkon 

Označení Umístění, název  majetek Typ Instalovaný 
kVA 

Typový kVA 

TR 799 Heřmanův Městec, Konopáč 2 ČEZ mřížová 160 250 

TR 607 Heřmanův Městec, Konopáč 1 ČEZ mřížová 100 250 

TR 689 Heřmanův Městec, Průhon ČEZ 2 sl. betonová  250 400 

TR  Heřmanův Městec, Benzinka rozest.  cizí 2 sl. betonová 0 400 

TR 67 Heřmanův Městec, Pila ČEZ 2 sl. betonová 160 250 

TR 65 Heřmanův Městec, Botana cizí Zděná věžová 160 630 

TR 908 Heřmanův Městec, ČD cizí mřížová  250 250 

TR 1310 Heřmanův Městec, Pila 2 ČEZ 2 sl. betonová  400 400 

TR 1058 Heřmanův Městec, RD ČEZ 2 sl. betonová 630 630 

TR 659 Heřmanův Městec, Hálkova ČEZ 2 sl. betonová  160 250 

TR 74 Heřmanův Městec, Kovolis cizí 2 sl. betonová  400 400 

TR 928 Heřmanův Městec, VAK cizí mřížová 100 250 

TR 75 Heřmanův Městec, Vigona cizí zděná 630 630 

TR 979 Heřmanův Městec, Eden ČEZ zděná 630 630 

TR 856 Heřmanův Městec, Jonášova ČEZ zděná 630 630 

TR 1303 Heřmanův Městec, Za Pektinou ČEZ zděná 2x400 2x630 

TR 844 Heřmanův Městec, Sokolská ČEZ  zděná 2x630 2x630 

TR 839 Heřmanův Městec, U hotelu ČEZ zděná 400+630 2x630 

TR 1010 Heřmanův Městec, 9.května ČEZ zděná 2x630 2x630 

TR 1011 Heřmanův Městec, SNP ČEZ zděná 2x630 2x630 

TR 1234 Heřmanův Městec, Sempra cizí zděná 250 400 

TR 857 Heřmanův Městec, U domova důch. ČEZ zděná 2x630 2x630 

TR 1046 Heřmanův Městec, Ježkovka ČEZ zděná 630 630 

TR 1042 Doubrava u Heřmanova Městce ČEZ mřížová 100 400 

TR 73 Heřmanův Městec, Vodárna cizí Věžová zděná 100 400 

TR 76 Nový Dvůr u Heřmanova Městce cizí 2 sl. betonová 400 400 

TR 1319 Chotěnice, Za prodejnou ČEZ 2 sl. betonová  400 400 

TR 1013 Chotěnice ČEZ mřížová 250 250 

TR 902 Radlín ČEZ mřížová 100 250 

V tomto seznamu jsou uvedeny trafostanice distribuční (ČEZ). Dále pak odběratelské trafostanice 
(cizí), případně trafostanice ČEZ, které zajišťují napájení ostatních odběrů. 
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B.3.12.3.3.5 Sítě a zařízení NN 3 × 400/230 V 

Stávající sítě tohoto typu jsou v Heřmanově Městci provedeny převážně kabelovým vedením, místy 
také venkovním vedením, které je osazeno většinou na betonových sloupech (někde ještě na 
dřevěných s betonovými patkami), případně na konzolách či střešnících na budovách. 

Nová Doubrava 

Síť NN je v provedení venkovním vedením vodiče AlFe na betonových, místy dřevěných sloupech. 

Chotěnice 

Síť NN je v provedení kabelovým a venkovním vedením vodiče AlFe na betonových sloupech 
a střešnících. 

Radlín 

Síť NN je v provedení venkovním vedením vodiče AlFe na dřevěných, místy betonových sloupech 
a střešnících. 

Konopáč 

Síť NN je v provedení venkovním vedením vodiče AlFe na betonových, místy dřevěných 
patkovaných sloupech a střešnících, část sítě je kabelizována. 

B.3.12.3.3.6 Veřejné osvětlení 

V Heřmanově městci a okolních obcích je vybudována síť veřejného osvětlení několika různými 
způsoby. Z části je VO provedeno raménkovými svítidly s výbojkovými zdroji, osazenými na 
stožárech sítě NN nebo fasádách domů, případně střešnících, po kterých je vedena současně 
distribuční síť NN (obce Nová Doubrava, Chotěnice, Radlín, Konopáč). Většinou jsou zabudovány 
sadové stožáry na kabelovém rozvodu, osazeném výbojkovými svítidly. Kolem komunikací jsou 
zabudovány silniční ocelové stožáry s výložníky a výbojkovými svítidly, rozvod je kabelový. 

B.3.12.3.4 Požadavky na zpracování ÚP 

Trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní zůstanou převážně zachovány. 

Síť 400 kV: 

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

Síť 220 kV: 

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

Síť 110 kV: 

V řešeném území se nepočítá s výstavbou nových zařízení a vedení této napěťové hladiny. 

Síť VN 35 kV. 

S rozšířením distribuční sítě 35 kV ČEZ Distribuce, a.s. v návrhovém období nepočítá. Bude 
prováděno rozšíření na základě požadavků nové zástavby v navržených lokalitách. 

Pro návrhové plochy bydlení a smíšené zástavby bude navrženo zahuštění trafostanic, z těchto 
trafostanic budou provedeny rozvody NN v lokalitách a také vývody na stávající síť NN. 

Pro uvolnění ploch výstavby v lokalitách, kde dojde ke střetu se stávajícím vedením a zařízením, 
bude navrženo přeložení vedení, přípojek a trafostanic. Přeložky budou provedeny venkovními 
vedeními, v místech budoucí zástavby zemními kabely, trafostanice budou venkovní BTS do 
400 kVA, nebo zděné dimenzované stavebně na 1x630 kVA, v některých lokalitách 2x630 kVA. 
Z těchto TR bude napojena plánovaná zástavba. 

Plochy podnikání a výroby budou napojeny ze sítě VN 35 kV odběratelskými trafostanicemi. 
Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou 
legislativou (zák.458/2000 Sb., vyhl. 51/2006 Sb., případně novou legislativou v platném znění). 

Ochranné pásmo pro nová a přeložená venkovní vedení 35 kV je dáno zákonem č. 458/2000 Sb.. 
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Veškeré úpravy stávající rozvodné sítě a budování nových rozvodů jsou plně v kompetenci vlastníka 
a provozovatele – ČEZ Distribuce, a.s.. Zde bude také projednána veškerá výstavba, která zasahuje 
do ochranných pásem el. zařízení v napěťové hladině 110 kV, 35 kV a menší, ostatní případy pak 
ČEPS a.s.. Výjimky z ustanovení zák.č. 458/2000 Sb. o ochranných pásmech a písemný souhlas 
s činností v ochranných pásmech uděluje příslušný provozovatel distribuční soustavy – ČEZ 
Distribuce, a.s. 

Navržené úpravy, demontáže, přeložky a nově navržená vedení a trafostanice, které budou 
zajišťovat výhledové nároky na el. energii v řešeném území budou zakresleny ve výkrese a stavby 
v návrhovém období budou zařazeny do seznamu veřejně – prospěšných staveb. 
 

B.3.13 Spoje a spojová zařízení 

B.3.13.1 Současný stav 

B.3.13.1.1 Dálkové kabely 

Řešeným územím prochází trasy optických kabelů. V mapových podkladech jsou tyto trasy 
optických kabelů zakresleny dle podkladů Telefonica O2. 
Trasy dálkových kabelů jsou dle zákona č. 151/2000 Sb. v platném znění chráněny ochranným 
pásmem, jehož šířka je 1,5 m na obě strany od kabelu. 

B.3.13.1.2 Rozvody MTS 

V rámci rekonstrukce telekomunikační sítě v Heřmanově Městci byla provedena rovněž náhrada 
původní telefonní ústředny nedostatečné kapacity za novou digitální telefonní ústřednu 
instalovanou v telekomunikační budově. 

Kapacita nové digitální ústředny plně vyhovuje požadavkům na telefonní přípojky včetně rezervy 
v kapacitě. 

B.3.13.1.3 Pošta 

Poštovní služby zajišťuje Česká pošta s.p. 

B.3.13.1.4 Radioreléové trasy 

Radioreléové spoje nejsou dle sdělení Českých radiokomunikací provozovány. 

B.3.13.2 Požadavky na návrh ÚPO 

B.3.13.2.1 Dálkové kabely 

Z důvodu uvolnění ploch pro navrhovanou zástavbu budou v případě potřeby navrženy přeložky 
dálkových kabelů v dotčených lokalitách. 

B.3.13.2.2 Rozvody MTS 

S další výstavbou zařízení Telefonica O2 nepočítá. 

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Trasy kabelů 
budou upřesněny v dalších stupních dokumentace. 
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B.3.13.2.3 Radioreléové trasy 

Zřizování nových radioreléových spojů bude prováděno na základě požadavků konkrétních investorů 
na návrhových plochách výstavby. 

B.3.13.2.4 Pošta 

Dle sdělení České pošty s.p. je stávající stav vyhovující a ve výhledu se neuvažuje se změnou 
provozu, kterou by bylo nutné řešit v územním plánu. 
 

B.3.14 Životní prostředí 

B.3.14.1 Přírodní podmínky 

B.3.14.1.1 Geologické poměry 

Správní území Heřmanova Městce se z pohledu geologického nachází na pomezí dvou základních 
regionálních jednotek Českého masívu – středočeské oblasti (bohemika), zastoupené v území 
chrudimským starším paleozoikem, a české křídové pánve. 

Ke středočeské oblasti patří nejstarší horniny v území – staroprvohorní (kambrické až ordovické) 
zpevněné sedimenty – břidlice, droby, pískovce a slepence. Souvisleji jsou zastoupené v jižní části 
území. Zajímavostí je zbytek diabasového lávového proudu vystupující k povrchu severně od 
železniční stanice. 

Základ geologické stavby české křídové pánve tvoří druhohorní (křídové) zpevněné sedimenty – 
jílovce, slínovce, prachovce, pískovce i slepence. V geologické stavbě území se uplatňují zejména 
v jeho západní části. 

Starší zpevněné horniny jsou na velkých plochách v území (téměř celoplošně v severovýchodní 
části) nezpevněnými nebo málo zpevněnými kvartérními sedimenty různého původu. Nejstaršími 
z těchto sedimentů jsou fluviální štěrkopísky zbytků říčních teras, dochovaných zejm. 
severovýchodně od Heřmanově Městce (Nová Doubrava a okolí). V nejvýchodnější části území tvoří 
souvislé pokryvy eolické spraše. Oblast budovanou staršími horninami lemuje pás deluviálních 
(svahových) hlín a písků. Dna sníženin jsou vyplněná nepříliš mocnými vrstvami naplavených a 
smíšených sedimentů (zejm. písčitých hlín). 

B.3.14.1.2 Geomorfologické poměry 
Řešené území přísluší do následujících geomorfologických jednotek: 

• systém Hercynský 
• provincie Česká vysočina 

• subprovincie Česko-moravská soustava 
• oblast Českomoravská vrchovina 

• celek Železné hory 
• podcelek Chvaletická pahorkatina 
• podcelek Sečská vrchovina 

• okrsek Kameničská vrchovina 
• subprovincie Česká tabule 

• oblast Východočeská tabule 
• celek Svitavská pahorkatina 

• podcelek Chrudimská tabule 
• okrsek Heřmanoměstecká tabule 

K Železným horám patří přibližně jižní polovina území, ke Svitavské pahorkatině pak jeho severní 
polovina. Hranice mezi oběma jednotkami prochází napříč územím celkově v západovýchodním 
směru přibližně na úrovni jižního okraje zastavěného území Heřmanova Městce. V terénu není tato 
hranice jednoznačně patrná. 
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Oba zastoupené geomorfologické celky se vzájemně výrazně liší charakterem georeliéfu. V území 
řazeném do Železných hor je georeliéf výrazně členitější. Charakterizují ho k severu až 
severovýchodu protáhlé hřbety, vzájemně oddělené rozevřenými údolími vodních toků. Pro území 
řazené do Svitavské pahorkatiny je typický málo zvlněný až rovinatý georeliéf s ojedinělými 
výraznějšími svahy vázanými na výstupy zpevněných hornin a jejich zvětralin z podloží. 

Rozpětí nadmořských výšek se v území pohybuje od 255 m (společná údolní niva Podolského 
potoka a Konopky při jejich soutoku na severním okraji území) do 390 m (ploché temeno hřbetu na 
jižním okraji lesa Paláce a řešeného území). 

B.3.14.1.3 Půdní poměry 

Půdní pokryv území není podle Syntetické půdní mapy České republiky (MZ a MŽP ČR, 1992) příliš 
pestrý. Převažujícím půdním typem jsou kambizemě (hnědé půdy), místy přecházející do luvizemí. 
Na spraších se vyvinuly hnědozemě. Pro plošší místa a sníženiny se zpomaleným odtokem vody 
jsou charakteristické pseudogleje, pro rovinatá podmáčená dna údolí vodních toků gleje. 

Na základě zrnitostního složení lze většinu půd charakterizovat jako půdy střední, s vcelku 
vyrovnaným podílem prachové, písčité i jílové frakce. Půdy na podloží pískovců jsou lehké, 
s převahou písčité frakce. 

B.3.14.1.4 Klimatické poměry 

Řešené území se dle Mapy klimatických oblastí Československa (Geografický ústav ČSAV, 1971) 
nachází na pomezí teplé klimatické oblasti T 2, zasahující do území od severu až severovýchodu 
a vyznačující se dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až 
mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi 
krátkým trváním sněhové pokrývky, a mírně teplé klimatické oblasti MT 10, zasahující do území od 
jihu až jihozápadu a charakterizované dlouhým, teplým a mírně suchým létem, krátkým 
přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou, mírně teplou, 
velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Aktuální klimatické údaje z řešeného území nejsou veřejně k dispozici. Lze je tedy jen přibližně 
odhadovat. 

Průměrná roční teplota vzduchu se pravděpodobně pohybuje mezi 8 až 8,5 °C. Nejteplejším 
měsícem je červenec s průměrnou teplotou cca 18 °C. Nejchladnějším je leden s průměrnou 
teplotou cca -1,5 – -2 °C. 

Roční úhrn srážek činí v dlouhodobém průměru cca 650 mm. Nejvíce srážek spadne v letním období 
(červen - srpen), nejméně ve druhé polovině zimy (leden - březen). 

Charakteristiky proudění vzduchu nejsou v území ani v blízkém okolí sledovány žádnou 
větroměrnou stanicí. Na základě starších údajů z klimatické stanice v Čáslavi lze předpokládat 
mírnou převahu větrů z jižního kvadrantu. Vlivem konfigurace reliéfu ovšem dochází k různým 
místním modifikacím proudění. 

Lokální klimatické rozdíly jsou způsobeny především proměnlivým osluněním různě orientovaných 
svahů. Pro údolní polohy je příznačný výskyt teplotních inverzí, zejména v chladném období roku 
nezřídka doprovázených mlhami. 

B.3.14.1.5 Hydrologické poměry 

Řešené území je součástí povodí Labe v úmoří Severního moře a dílčích povodí tří nevelkých přítoků 
Labe – Bylanky, Podolského potoka a Struhy. 

Největší část území patří do povodí Podolského potoka. Vlastní Podolský potok teče územím od 
Kostelce přes zámecký park, východní část zastavěného území Heřmanova Městce a bažantnici 
celkově od jihozápadu k severovýchodu. Při severní hranici správního území obce přijímá Podolský 
potok zleva vody Konopky, potoka tekoucího přes osadu Konopáč a západní až severní část 
zastavěného území Heřmanova Městce, rovněž celkově od jihozápadu k severovýchodu. Další dva 
drobné bezejmenné pravostranné přítoky Podolského potoka odvodňují jižní část území. 
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Východní část území (téměř celý chotěnický katastr a východní část heřmanoměsteckého katastru) 
přísluší do povodí Bylanky. Vlastní Bylanka územím neprotéká, pouze zevně lemuje část jeho 
jihovýchodní hranice (u Radlína). Říční síť v povodí Bylanky v rámci řešeného území tvoří jen 
několik drobných občasných vodních toků. 

Povodí Struhy zasahuje do řešeného území jen zcela nepatrně v jeho západní části (u silnice na 
Čáslav) plochami spádujícími k poblíž tekoucímu Jeníkovskému potoku. 

Vodnost všech toků je nízká, rozložení průtoků v tocích je v průběhu roku přirozeně rozkolísané. 
Obecně nejvíce vody odteče v jarních měsících, nejméně koncem léta a na podzim, kdy většina 
toků obvykle vysychá. 

Přirozené vodní nádrže nejsou v území zastoupeny. Umělé vodní nádrže jsou reprezentovány 
několika rybníky. Největším z nich je Zámecký rybník v zámeckém parku, napájený uměle 
prokopanou strouhou z Podolského potoka. Z dalších nádrží si zaslouží zmínku především průtočný 
rybník Herout na Konopce nad Konopáčem. 

Z pohledu hydrogeologického členění patří většina řešeného území do hydrogeologického rajónu 
431 Chrudimská křída, s průlino-puklinovou propustností hornin. Do jihovýchodní části území ovšem 
významně zasahuje hydrogeologický rajón 653 Krystalinikum Železných hor, s puklinovou 
propustností hornin. 

B.3.14.1.6 Biogeografické a fytogeografické poměry 

Podle Biogeografického členění České republiky (M. Culek, 1996, 2005) se zájmové území nachází 
v hercynské podprovincii biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, na pomezí dvou 
biogeografických regionů (neboli bioregionů) – převažujícího Chrudimského a Železnohorského, 
zasahujícího do výše položených partií území v jeho jižní, jihovýchodní a okrajově i jihozápadní 
části. 

Bioregiony se dále člení v nejvyšší typologické biogeografické jednotky - biochory. Podle nového 
biochorického členění zasahují do řešeného území následující čtyři typy biochor: 

• 3BM Rozřezané plošiny na drobách 3. vegetačního stupně – v rámci Železnohorského 
bioregionu jediný zastoupený typ biochory; 

• 3BN Rozřezané plošiny na zahliněných štěrcích 3. vegetačního stupně – zasahující do území 
jedním segmentem v jeho severovýchodní části (nová Doubrava a okolí), v rámci 
Chrudimského bioregionu; 

• 3BW Rozřezané plošiny na kyselých pískovcích 3. vegetačního stupně – zasahující do území 
jedním segmentem v jeho střední až jihozápadní části, v rámci Chrudimského bioregionu; 

• 3RE Plošiny na spraších 3. vegetačního stupně – zasahující do území dvěma segmenty 
v jeho severní a východní části, v rámci Chrudimského bioregionu. 

Původní vegetaci území tvořily dle Geobotanické mapy ČSSR vydané Botanickým ústavem ČSAV 
(1970) převážně dubo-habrové háje a acidofilní bučiny, doplněné v nivě Podolského potoka lužními 
lesy a olšinami. 

Potenciální přirozenou vegetaci území tvoří dle Mapy potenciální přirozené vegetace České 
republiky vydané Akademií věd České republiky (Neuhäuslová a kol., 1998) především acidofilní 
bikové a jedlové doubravy (asociace Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Při 
severním okraji území jsou potenciální přirozenou vegetací černýšové dubohabřiny (asociace 
Melampyro nemorosi-Carpinetum) a střemchové jaseniny v komplexu s mokřadními olšinami 
(asociace Pruno-Fraxinetum incl. Alnion-glutinosae). 

Regionálně fytogeografické členění ČSR (Botanický ústav ČSAV, 1987) řadí území do 
fytogeografického obvodu Českomoravské mezofytikum, zastoupeného fytogeografickým okresem 
Železné hory (podokresy Železnohorské podhůří a okrajově i Sečská vrchovina). Z fytogeografických 
vegetačních stupňů je zastoupen stupeň suprakolinní (kopcovinný). 
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B.3.14.2 Aktuální stav krajiny, vegetační kryt 

Řešené území má charakter kulturní krajiny s poměrně pestrou strukturou využití danou především 
relativně členitým reliéfem v území řazeném do Železných hor. Rozmanitý obraz krajiny zde 
vytvářejí především systémy protáhlých hřbetů, oddělených od sebe rozevřenými údolími vodních 
toků s břehovými porosty, loukami a drobnými lesíky. Plošší severní část území má poměrně vysoký 
podíl podmáčených luk a porostů měkkého luhu. 

Harmonickou krajinu jižní části řešeného území místy narušují intenzivně zastavěné zahrádkové 
a chatové lokality, často v exponovaných polohách (Konopáč, Vlastějov, Ježkovka, Skalka a další). 

Území je tvořeno z 64 % zemědělskou půdou, 46% území je zorněno, 9% tvoří trvalé travní 
porosty a 9% zahrady a sady. Lesy zaujímají 18% rozlohy území, vodní plochy 1%, zastavěné 
plochy 4% a ostatní plochy 13%. 

B.3.14.2.1 Zemědělská půda 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou 
bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ). Pětimístný kód půdně ekologických jednotek 
vyjadřuje: 

1. místo - Klimatický region. 

2. a 3. místo - Hlavní půdní jednotka - je syntetická agronomická jednotka charakterizovaná 
půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí včetně charakteru skeletovitosti, hloubky půdního 
profilu a vláhového režimu v půdě. 

4. místo - Kód kombinace sklonitosti a expozice. 

5. místo - Kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy. 

Pomocí tohoto pětimístného kódu se přiřazuje jednotlivým BPEJ třída ochrany zemědělské půdy (I 
- V) dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 
č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 110/1993 Sb.. Podle klimatického 
regionu a hlavní půdní jednotky je rovněž stanovena základní sazba odvodů při záboru zemědělské 
půdy ve smyslu přílohy A zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 

Severní část řešeného území – svitavská pahorkatina leží v klimatickém regionu T3 – teplém, mírně 
vlhkém, v kódu BPEJ označeném číslicí 3. Oblast Železných hor je řazena do klimatického regionu 
MT2 v kódu BPEJ označeném písmenem 5. 

Mírně převládajícím půdním typem řešeného území jsou hnědozemě modální včetně slabě 
oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách a kambizemě modální až arenické, eubazické až 
mezobazické na různých typech hornin. 

Převážná část půd v Heřmanově Městci je v daném klimatickém regionu vysoce produkční, 
zařazená do I a II. třídy ochrany, případně středně produkční - III. třídy ochrany. 

Do I. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen výjimečně odnímatelné, a vzhledem 
k územnímu plánování jen výjimečně zastavitelné. V území se nachází jen ve velmi malých 
výměrách v těsné návaznosti na zástavbu Chotěnic, v malé enklávě nad rybníkem Ježkovka 
(částečně chatová lokalita a sady) a severně od Konopáče. Výjimku tvoří větší plocha 
severovýchodně od Nového dvora. 

Do II. třídy ochrany jsou zařazeny půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné 
a vzhledem k územnímu plánování jen podmíněně zastavitelné. Zaujímají velkou část řešeného 
území. Jedná se téměř celý katastr Chotěnic, velkou část zemědělské plochy bažantnice v severní 
části řešeného území, plochy jižně od Staré obory, v oblasti U travní cesty, Trubky, U rozhledny. 
Velká část zastavěného území města západně od zámku leží rovněž na půdách řazených do II třídy 
ochrany. 

Do III. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s převážně průměrnou produkční schopností v rámci 
příslušného klimatického regionu. Ve větším rozsahu se nachází severně od Chotěnic, v prostoru od 



Územní plán Heřmanův Městec, ÚAP Průvodní zpráva 

Atelier URBI, spol. s r.o. Chopinova 9, 623 00  Brno   51 

Nového Dvora do Nové Doubravy a dále k severu, v prostoru mezi silnicí na Čáslav a železniční tratí 
na Přelouč. 

Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny pozemky s převážně podprůměrnou kvalitou, s jen omezenou 
ochranou, využitelné pro výstavbu. Nachází se na nich celá severní zastavěná část Heřmanova 
Městce včetně nové zástavby a jejího okolí, Konopáč, prostor jižně od ulice Hálkova až po lom Na 
Skalce, okolí rybníka Veselka. 

Do V. třídy ochrany jsou zařazeny půdy s velmi nízkou produkční schopností, u nichž lze 
předpokládat efektivnější nezemědělské využití. V území se vyskytují velmi omezeně v okolí lomu 
Na Skalce, jižně od chatové kolonie Ježkovka, na části podmáčených ploch v bažantnici. 

Půdy zařazené do prvních dvou tříd ochrany dle bonitovaných půdně ekologických jednotek jsou 
znázorněny ve výkrese limitů využití území. 

B.3.14.2.1.1 Orná půda 

Velkoplošně obhospodařované plochy orné půdy jsou i na mírných svazích postiženy vodní 
a v předjarních měsících i větrnou erozí. Vodní eroze nejvíce postihuje polní tratě severně od místní 
části Konopáč (polní trať U Trubky, U Travní cesty), svahy v polní trati Pod Čabarkou v jižní části 
katastru a převážnou část katastru Chotěnic. 

B.3.14.2.1.2 Trvalé travní porosty 

Trvalá travní společenstva zaujímají v katastru poměrně velké ucelené plochy a to zejména 
v oblasti uznané bažantnice, kolem Staré bažantnice a v zámeckém parku. Zatímco plochy luk 
v zámeckém parku jsou pravidelně kosené a udržované, travní porosty v oblasti uznané bažantnice 
jsou daleko extenzivnější, na silně podmáčených místech přecházejí v rákosiny. Další plochy luk se 
vyskytují v nivách vodních toků, kolem rybníků. Jsou většinou tvořeny polokulturními porosty. 

B.3.14.2.1.3 Zahrady a sady 

V území tvoří poměrně významnou plochu. Nachází se v zastavěném území v plochách bydlení, 
v zahrádkových lokalitách, v rekreačních lokalitách a jako neoplocené sady v jižní, členité části 
řešeného území. Zde se nachází typické extenzivní sady, často již zcela nevyužívané, zejména 
v Chotěnickém katastru a v oblasti Konopáče. 

B.3.14.2.2 Lesy 

Zastoupení lesů v řešeném území je pod průměrem chrudimského okresu, jehož lesnatost činí 28%. 
Lesní porosty, které zaujímají plochu 258 ha, což je cca 18% řešeného území jsou soustředěny do 
několika různě velkých celků: nejrozsáhlejším komplexem je Palác – lesní porost o výměře 172 ha, 
bývalý parkově upravený les, kdysi sloužící pro reprezentativní potřeby majitelů panství. Dalšími 
lesními komplexy jsou: Bažantnice u Klešic a Vinice v severní části území – využívané jako uznaná 
bažantnice. Lesní komplex Vlastějov zasahuje jen okrajově do jihozápadního cípu katastru 
Heřmanův Městec. Drobné lesíky jsou roztroušeny v jižní části katastru Chotěnic. Všechny lesy 
kromě uznané bažantnice jsou lesy hospodářské. 

Dřevinná skladba lesních porostů je proměnlivá. Hlavními dřevinami většiny porostů jsou borovice 
lesní, dub letní a smrk ztepilý. Často je zastoupen v porostech modřín, na vlhčích stanovištích 
(zejména v severní části území) topoly a vrby. V řadě porostů jsou významně zastoupeny i další 
listnaté dřeviny - např. lípa malolistá, ve vlhčích polohách jasan ztepilý. 

B.3.14.2.3 Porosty dřevin mimo les 

Nelesní porosty dřevin zaujímají v řešeném území poměrně velké plochy. Jejich největší výměra je 
zahrnuta do druhu pozemků „ostatní plochy“, vyskytují se však i jako součást vodních ploch, 
případně nejsou katastrálně vylišeny (některé břehové porosty, solitéry).  

Největší rozlohu zaujímají plochy parků. Zde zaujímá význačné místo zámecký park upravený 
v přírodně krajinářském stylu konce 19. století s řadou významných dřevin, zejména starých dubů, 
buků a habrů. Další významnou lokalitou je Stará bažantnice – parkově upravená rozvolněná 
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doubrava s alejemi a loukami. Oba tyto parky mají celkovou výměru 62,5 ha a jsou součástí 
přírodního parku Heřmanův Městec. 

Ostatní plochy dřevin rostoucích mimo les jsou výrazně menší, mají však podstatný význam pro 
ekologii a estetiku krajiny.  

Představují je zejména doprovodné porosty velké části vodních toků, vyznačujícími se proměnlivou, 
většinou však přirozenou až přírodě blízkou druhovou skladbou s dominancí vrb a olše lepkavé, 
případně kříženců topolů. Hodnotná je stará alej kolem silnice na Chrudim.  

Masivní nálety dřevin v rámci druhotné sukcese se nacházejí v netěženém dobývacím prostoru 
Kostelec v jižní části území (Na Skalce).  

Charakteristické jsou skupiny vrb na podmáčených loukách v prostoru bažantnice v severozápadní 
části katastru Heřmanův Městec. Méně časté a plošně rozsáhlé jsou náletové porosty na mezích 
a podél polních cest. 

B.3.14.3 Kvalita ovzduší 

Podle posledního sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o hodnocení 
kvality ovzduší na základě dat za rok 2005 je oblast Městského úřadu Heřmanův Městec zařazena 
do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na 36,2 % území (PM10 (dIL). 

V řešeném území není evidován žádný velký zdroj (REZZO 1).  

Jako střední zdroje znečištění ovzduší (REZZO 2) jsou evidovány plynové kotelny v celkovém počtu 
9 lokalit (Bytep s.r.o., Agro Načešice ;a.s, Domov důchodců Heřmanův městec, Domov důchodců 
Praha, Heřman BD, ZŠ Heřmanův Městec, Botana a.s. Skuteč, Bytep HM s.r. o., Správa VBF Praha). 

B.3.14.4 Kvalita vod 

Kvalita povrchových vod je v řešeném území dobrá, i když narušována občasným vypouštěním 
komunálních odpadních vod do vodotečí z objektů bydlení a rekreace v okrajových oblastech 
řešeného území (podrobněji viz kapitola Vodní hospodářství) a ze zdrojů mimo vlastní území města, 
částečně i splachy ze zemědělsky obhospodařované půdy.  

Vodní toky jsou často výrazně upravené, většinou však s bohatými břehovými porosty, které se 
podílejí na jejich samočisticí schopnosti.  

Většina potočních niv je zatravněna. 

B.3.14.5 Nakládání s odpadem 

Nakládání s odpadem na území města se řídí obecně závaznou vyhláškou města Heřmanův Městec 
č. 3/2004. Komunální odpad se třídí následujícím způsobem: papír, sklo, plasty – barevně označené 
kontejnery rozmístěné po městě, kompostovatelný odpad, větve, sklo, papír, plasty 
a velkoobjemový odpad – sběrný dvůr v sídlišti V Lukách, mobilní svoz nebezpečného odpadu 2x 
ročně. 

Podle sdělení MěÚ a průzkumů v terénu nejsou v řešeném území žádné povolené skládky ani 
výraznější nepovolené. Bývalá skládka se nachází v prostoru křižovatky silnice Heřmanův Městec 
Chrudim – Přelouč, a u polní cesty na Konopáč. Obě skládky jsou rekultivované. 

B.3.14.6 Hluk 

Výrazným zdrojem hluku je státní silnice I/17 Chrudim – Čáslav, procházející centrem města. 
Podrobněji se hlukem zabývá kapitola Doprava. 

B.3.14.7 Horninové prostředí a geologie 

B.3.14.7.1 Dobývací prostory 
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V řešeném území je stanoven jeden dobývací prostor (DP) ve smyslu §§ 24-28 zákona č. 44/1988 
Sb. ve znění pozdějších předpisů (horní zákon) a vyhlášky č. 172/1992 Sb. o dobývacích prostorech 
v platném znění.  

Jde o DP Kostelec u Heřmanova Městce, stanovený pro těžbu cementářských korekčních sialitických 
surovin. Tento dobývací prostor se nachází v jižní části řešeného území, mezi údolími Podolského 
potoka a Konopky, na pomezí k. ú. Heřmanův Městec s k. ú. Kostelec u Heřmanova Městce. Ačkoliv 
je tento DP evidován v Geofondu jako těžený, těžba zde v současnosti neprobíhá. 

B.3.14.7.2 Chráněná ložisková území 

V řešeném území jsou stanovena dvě chráněná ložisková území (CHLÚ) ve smyslu §§ 16-19 zákona 
č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (horní zákon) a vyhlášky č. 364/1992 Sb. o chráněných 
ložiskových územích. 

CHLÚ Načešice (ident. č. 17790000), vymezené k ochraně ložiska cementářských korekčních 
sialitických surovin, zasahuje ze sousedního k. ú. Načešice do jihozápadní části řešeného území, 
v prostoru lesního celku u chatové osady Vlastějov u Konopáče. 

Rozsáhlé CHLÚ Načešice II (ident. č. 17710000), vymezené k ochraně ložiska slévárenských písků, 
zasahuje svým východním výběžkem do západní části k. ú. Heřmanův Městec, v prostoru polí 
západně od zastavěného území obce. 

B.3.14.7.3 Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

V řešeném území se nenachází žádné chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry ve 
smyslu § 34 zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (horní zákon) a vyhlášky 
č. 364/1992 Sb. o chráněných ložiskových územích. 

B.3.14.7.4 Výhradní ložiska nerostných surovin 

V řešeném území se nacházejí dvě vymezená výhradní ložiska nerostných surovin ve smyslu § 6 
zákona č. 44/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů (horní zákon). 

V jižní části území se rozkládá výhradní ložisko cementářských korekčních sialitických surovin 
č. 3128100, těžené v dobývacím prostoru Kostelec u Heřmanova Městce (viz výše). 

Do jihozápadní části území okrajově zasahuje dosud netěžené výhradní ložisko cementářských 
korekčních sialitických surovin č. 3177900 Načešice – Konopáč se stanoveným CHLÚ Načešice (viz 
výše). 

B.3.14.7.5 Poddolovaná území 

V území je evidováno Geofondem ČR jedno bodově vyznačené poddolované území, a to po těžbě 
rud při jihozápadní hranici území, u osady Konopáč. 

B.3.14.7.6 Sesuvná území 

V území nejsou evidována žádná sesuvná území. 

B.3.14.7.7 Stará důlní díla 

V území nejsou evidována žádná stará důlní díla ve smyslu § 35 zákona č. 44/1988 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (horní zákon) a vyhlášky č. 363/1992 Sb. o zjišťování starých důlních děl 
a vedení jejich registru v platném znění. 

B.3.14.8 Ochrana přírody a krajiny 

B.3.14.8.1 Zvláště chráněná území 

V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu § 14 a násl. zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
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B.3.14.8.2 Natura 2000 

V řešeném území se nachází jedna evropsky významná lokalita (EVL) ze soustavy Natura 2000 ve 
smyslu §§ 45a-45d zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

EVL CZ0533300 Heřmanův Městec byla vymezena v nařízení vlády č. 132/2005 Sb. nad mapovým 
podkladem Základní mapy ČR 1 : 10 000. Sestává ze dvou samostatných ploch, z nichž jednu tvoří 
zámecký park v Heřmanově Městci a druhou bažantnice východně od zastavěného území, ze 
severní strany silnice na Chrudim. Předmětem ochrany této EVL je jeden živočišný druh (brouk 
páchník hnědý – Osmoderma eremita). 

Ptačí oblasti ze soustavy Natura 2000 ve smyslu !§ 45e zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění, do území nezasahují. 

B.3.14.8.3 Památné stromy 

V území jsou vyhlášeny dva památné stromy ve smyslu § 46 zákona č. 114/1992 Sb.. 

Prvním památným stromem je dub letní (Quercus robur) v zámeckém parku severně od rybníka, 
původně zřízený plenárním zasedáním ONV v Chrudimi 21. 11. 1990 jako chráněný přírodní výtvor. 

Druhým památným stromem je buk lesní (Fagus sylvatica) v zámeckém parku u západního vchodu, 
nazvaný „Zámecký buk“ a vyhlášený rozhodnutím Okresního úřadu v Chrudimi č.j. 
ŽP/OPP/246/01/Ko-235 ze dne 21. 6. 2001. 

Oba památné stromy mají zákonem stanovené ochranné pásmo (§ 46 odst. (3) zákona), které je 
v případě buku na západní straně redukováno na hranici zámeckého parku. 

B.3.14.8.4 Významné krajinné prvky 

V území se nacházejí následující významné krajinné prvky (VKP) taxativně vyjmenované v § 3 odst. 
(1) písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění – lesy, vodní toky, 
rybníky a údolní nivy. Možnost přesné identifikace těchto obecně vyjmenovaných VKP ztěžuje 
absence jednoznačného legislativního výkladu pojmů les, vodní tok, údolní niva, rybník. 

Registrované VKP podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. v území nejsou zastoupeny. 

Hlavní hodnoty řešeného území z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou vyjádřeny v limitech 
využití území. 

B.3.14.8.5 Krajinný ráz 

Důležitou obecně chráněnou hodnotou území z pohledu ochrany přírody a krajiny je jeho krajinný 
ráz. Z pohledu hodnocení krajinného rázu řešeného území jsou k dispozici tři základní podklady – 
studie ochrany krajinného rázu na území Přírodního parku Heřmanův Městec z roku 2004, 
hodnocení zachovalosti krajinného rázu z krajské koncepce ochrany přírody z roku 2005 a typologie 
české krajiny z roku 2005. 

Studie hodnocení krajinného rázu na území Přírodního parku Heřmanův Městec (Doc. Vorel, 2004, 
Praha) popisuje přírodní, kulturní a historické charakteristiky území Přírodního parku Heřmanův 
Městec a člení území přírodního parku a některá navazující území na jednotlivé dílčí prostory, které 
nazývá „místa krajinného rázu“. V závěrečné části pak obsahuje návrh určitá doporučení vztažená 
k Přírodnímu parku Heřmanův Městec (viz následující kapitola). 

Podle krajské koncepce ochrany přírody (Ekotoxa Opava s.r.o., 2004) patří větší severní část území 
mezi krajiny s nejméně zachovalým krajinným rázem a menší jižní část území mezi krajiny s méně 
zachovalým krajinným rázem. 

Podle Typologie České krajiny (Löw, J. et al., 2005, Löw a spol., s.r.o., Brno) patří velká většina 
správního území Heřmanova Městce do krajinného typu 3M2 – číslice 3 značí vrcholně středověkou 
sídelní krajinu Hercynika, písmeno M lesozemědělskou krajinu a číslice 2 krajinu vrchovin Hercynika. 
Do východní a nepatrně i severní části území zasahuje krajinný typ 1Z1 – první číslice 1 značí starou 
sídelní krajinu Hercynika a Polonica, písmeno Z zemědělskou krajinu a druhá číslice 1 krajinu plošin 
a pahorkatin. 
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B.3.14.8.6 Přírodní parky 

K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami byl 
v území ve smyslu § 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb. nařízením Okresního úřadu Chrudim 
č. 6/96 ze dne 29. 4. 1996 zřízen přírodní park Heřmanův Městec. 

Přírodní park Heřmanův Městec zahrnuje plochu bažantnice východně od zastavěného území 
města, zámecký park, část území jižně od zámeckého parku a les Palác. Hranice přírodního parku 
nejsou ve zřizovacím předpisu stanoveny zcela jednoznačně. 

Studie hodnocení krajinného rázu na území Přírodního parku Heřmanův Městec obsahuje 
v závěrečné části následující doporučení: 

• omezit některé činnosti na území Přírodního parku Heřmanův Městec – změny v krajině, 
změny ve využití území, výstavbu, transformaci zahrádkářských kolonií na bydlení či rekreační 
bydlení, zásahy do zeleně rostoucí mimo les, zásahy do vizuálních horizontů; 

• zvážit rozšíření území Přírodního parku Heřmanův Městec o některé navazující partie krajiny; 

• uplatnit zpřísněnou ochranu krajinného rázu v některých polohách navazujících na stávající přírodní park. 

B.3.14.8.7 Přechodně chráněné plochy 

V území není vyhlášena žádná přechodně chráněná plocha ve smyslu § 13 zákona č. 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

B.3.14.8.8 Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je v 3 odst. (1) písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. 
definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální 
a nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými částmi (prvky) ÚSES, 
definovanými v § 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb., jsou biocentra a biokoridory. 

Limitem využití území se ÚSES stává po schválení územně plánovací dokumentace, do které je 
zapracován. Pro řešené území z toho vyplývá, že limitem využití území je jednak regionální 
a nadregionální ÚSES obsažený v územním plánu velkého územního celku (ÚP VÚC) Pardubického 
kraje schváleného koncem roku 2006, jednak z dosud platného územního plánu sídelního útvaru 
(ÚP SÚ) Heřmanův Městec, schváleného v roce 1998. 

Podle řešení ÚP VÚC se v řešeném území nacházejí následující skladebné části regionálního ÚSES: 

• Regionální biocentrum (RBC) 911 Palác, umístěné v severní části stejnojmenného lesního celku 
mezi Heřmanovým Městcem a Chotěnicemi; 

• Část regionálního biokoridoru RK 1345, navazujícího na jižní okraj RBC 911 Palác a směřujícího 
celkově k jihu až jihovýchodu, přes údolí Bylanky mimo řešené území; 

• Část regionálního biokoridoru bez označení, navazujícího na severní okraj RBC 911 Palác 
a směřujícího celkově dnem údolí Podolského potoka k severu, ke Klešicím. 
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Nadregionální ÚSES není podle ÚP VÚC ve správním území Heřmanova Městce zastoupený. 

Platný ÚP SÚ obsahuje koncepčně obdobné řešení regionálního ÚSES jako nový ÚP VÚC. Určité 
odchylky jsou patrné v trasování obou regionálních biokoridorů a vzhledem k podstatně větší 
podrobnosti řešení jsou do tras regionálních biokoridorů vložena jednotlivá lokální biocentra. 

Místní ÚSES je v ÚP SÚ řešen nejasným způsobem. Ve výkrese Krajinná ekologie je kromě 
zmíněných lokálních biocenter vložených do tras regionálních biokoridorů zakresleno již jen jedno 
lokální biocentrum (LBC), umístěné v jižní části zámeckého parku. Toto LBC je propojené lokálním 
biokoridorem s RBC Palác. V textové zprávě ÚP SÚ je ovšem popsáno i vedení lokálního biokoridoru 
po Podolském potoce směrem ke Kostelci. 

Ve 2. změně ÚPN SÚ je v grafické části nepříliš logicky zakresleno původní řešení ÚSES podle 
generelu místního ÚSES z r. 1993 s větvemi místního ÚSES na tocích Podolky a Konopky, s úpravou 
trasy biokoridoru související s návrhem přeložky komunikace. V textové zprávě 2. změny ÚPN SÚ 
není toto řešení ÚSES popsáno jako změna ÚPN SÚ ale jako úprava generelu (byla zadána změna 
dopravního řešení, nikoliv změna ÚSES), díky čemuž ho pravděpodobně nelze považovat za součást 
platného ÚPN SÚ. 

Postavení řešení ÚSES v obou územních plánech jako limitů využití území je ve vztahu k nově 
zpracovávanému územnímu plánu různé. 

Řešení ÚSES v ÚP VÚC je limitem jednoznačným, který je nutno v územním plánu Heřmanova 
Městce plně respektovat s tím, že vzhledem k podstatně větší podrobnosti řešení lze provést určité 
úpravy trasování obou regionálních biokoridorů, případně i vymezení regionálního biocentra. 

Jelikož nový územní plán po svém schválení nahradí dosud platný ÚP SÚ, bude i původní, ne zcela 
jednoznačné řešení ÚSES v ÚP SÚ zcela nahrazeno řešením obsaženým v novém územním plánu. 

B.3.14.9 Území se specifickým využitím 

V řešeném území se nacházejí dvě lokality se specifickým využitím – samostatná bažantnice Klešice 
v severní části území a obora Úherčice v jižní části území 

Bažantnice Klešice je v řešeném území ve smyslu zákonných předpisů vymezena železnicí 
Heřmanův Městec – Přelouč, silnicí I/17 Heřmanův Městec – Chrudim a silnicí III/32228 Heřmanův 
Městec -  Rozhovice. Vlastní hranice bažantnice musí být vzdálena nejméně 200 m vzdušnou čarou 
od souvisle zastavěného území měst, obcí nebo jiného trvalého osídlení (Vyhláška č. 7/2004 Sb. ze 
dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena 
část honitby jako bažantnice). V bažantnici je upraven režim vstupu (zákaz vstupu v době hnízdění) 
a zacházení s predátory. V bažantnici se podporuje pestrost krajiny (trvalé travní porosty,. křoviny, 
lesní porosty se zastoupením listnáču.). 

Obora Úherčice zasahuje do řešeného území pouze okrajem. Na oplocených lesních pozemcích 
a trvalých travních porostech se chovají daněk, muflon a jelen Dybowského. Území je oploceno, bez 
vstupu. 
 

B.4 ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

B.4.1 Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území, SWOT 
analýza 

- v tématickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního 
prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreaci, 
hospodářské podmínky; závěrem těchto tématických zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje 
území je vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 
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B.4.1.1 Horninové prostředí a geologie 

B.4.1.1.1 Silné stránky 

• Z pohledu ekonomického přítomnost ložisek cementářských korekčních sialitických surovin 
a slévárenských písků. 

B.4.1.1.2 Slabé stránky 

• Omezené možnosti využití ploch chráněného ložiskového území, dobývacího prostoru 
a výhradních ložisek. 

B.4.1.1.3 Příležitosti 

• Z pohledu ekonomického možnost rozšíření těžby nerostných surovin. 

• Citlivá rekultivace stávajícího dobývacího prostoru ve vztahu k životnímu prostředí a ochraně 
přírody a krajiny (s možností rekreačního využití či ponechání přirozenému vývoji). 

B.4.1.1.4 Hrozby 

• Zvýšené zatížení životního prostředí při rozšíření těžby nerostných surovin (znečištění ovzduší, 
hluk, příp. kontaminace vod). 

• Nevhodné následné využití stávajícího dobývacího prostoru (skládkování, průmyslové 
a skladové areály, rekultivace na ZPF apod.). 

B.4.1.2 Vodní režim 

B.4.1.2.1 Silné stránky 

• Přítomnost vodních zdrojů Klešice. Napojení na skupinový vodovod Seč. 

• Potoky, pramenící v Železných Horách, protékající územím jako součást biokoridorů s řadou 
rybníků. Z nich některé jsou využívány k rekreaci, jako chovné a pro sportovní rybaření. 

B.4.1.2.2 Slabé stránky 

• Zhoršená kvalita vody ve zdrojích Klešice. 

• Povodňová území podél toků. U Podolského potoka vyhlášené aktivní povodňové území. 

• Ohrožení zástavby přívalovými dešti, zejména v západní části města. 

B.4.1.2.3 Příležitosti 

• Využití vodních zdrojů mimo řešené území (skupinový vodovod Seč). 

• Citlivé využití prostorů podél vodních toků, ve vztahu k životnímu prostředí a ochraně přírody a 
krajiny (s možností rekreačního využití i pro dořešení územního systému ekologické stability). 

• Vyřešení protierozních a protipovodňových opatření v rámci komplexních pozemkových úprav. 

B.4.1.2.4 Hrozby 

• Mimořádné srážky spojené s povodní a škodami v záplavových územích, zejména v aktivních 
zónách. 

• Škody na majetku při nezabezpečení zástavby proti splachům z polí. 

• Kontaminace podzemních i povrchových vod při rozšíření těžby nerostných surovin či 
v důsledku jiných vlivů, zvýšené zatížení životního prostředí, ohrožení kvality rekreace 
a ekonomický propad podnikatelů. 
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B.4.1.3 Hygiena životního prostředí 

B.4.1.3.1 Silné stránky 

• Absence velkých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, málo středních stacionárních zdrojů 
znečistění ovzduší (kotelny). 

• Dobrá kvalita ovzduší v převážné části řešeného území řešeném území. 

• Malé hlukové zatížení převážné části území. 

• Absence starých ekologických zátěží v území. 

B.4.1.3.2 Slabé stránky 

• Dálkový přenos emisí z velkých zdrojů mimo řešené území (Pardubice). 

• Hlukové zatížení podél silnice I třídy. 

B.4.1.3.3 Příležitosti 

• Dopravní obchvat města (sníží hlukovou zátěž zastavěného území). 

B.4.1.3.4 Hrozby 

• Vznik nových zdrojů znečistění ovzduší mimo hranice města – dálkový přenos emisí. 

• přílišné rozšíření ploch obytné a rekreační zástavby v jižní části území sníží jeho obytné 
a rekreační kvality. 

B.4.1.4 Ochrana přírody a krajiny 

B.4.1.4.1 Silné stránky 

• Koncentrace přírodně cenných ploch s různou legislativní ochranou v blízkém východním až 
jižním zázemí města. 

• Pestřejší vegetační kryt v prostoru bažantnice, daný normami pro zřízení bažantnice (vyšší 
podíl luk, drobné lesíky, křoviny). 

B.4.1.4.2 Slabé stránky 

• Málo fragmentovaná zemědělská krajina severozápadně od města. 

• Zaklenutí vodních toků v zastavěném území města. 

• Ne zcela jasná koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES). 

• Masivní odchov hospodářských zvířat (nepůvodních druhů zvěře) na velké ploše (bažantnice, 
obora). 

• Tlumení predátorů na velké ploše (bažantnice). 

B.4.1.4.3 Příležitosti 

• Vyhledání a zvýšená legislativní ochrana dalších přírodně cenných ploch. 

• Dotvoření koncepce a následná realizace ÚSES. 

• Oživení intenzivně zemědělsky využívaných partií krajiny liniovými či solitérními výsadbami 
dřevin. 

B.4.1.4.4 Hrozby 
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• Neochota vlastníků pozemků přistoupit na zvýšenou legislativní ochranu z pohledu ochrany 
přírody a krajiny. 

• Nejasné vlastnické vztahy k pozemkům vhodným pro realizaci ÚSES či jiná krajinotvorná 
opatření. 

• Převaha ekonomických a soukromých zájmů nad zájmy ochrany přírody a krajiny. 

B.4.1.5 Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa 

B.4.1.5.1 Silné stránky 

Z pohledu zemědělství: 

• Výměra zemědělské půdy tvoří nadpoloviční část území. 

• 71 % zemědělské půdy je zorněno. 

• V území převládají velmi kvalitní půdy v daném klimatickém regionu. 

Z pohledu urbanizace a životního prostředí: 

• Malý zájem o využití zemědělských půd v území. 

• Na zastavěné území navazují většinou půdy nižších tříd ochrany. 

• Ladem ležící pozemky, malebné extenzivní sady, rákosiny. 

• Ekologicky a esteticky cenné lesní porosty – Palác, Stará Bažantnice. 

B.4.1.5.2 Slabé stránky 

Z pohledu zemědělství: 

• Orná půda je ohrožená vodní erozí. 

• Zemědělství nemá výraznou specializaci – nízká přidaná hodnota. 

• Severní plochá část území je podmáčená a extenzivně využívaná. 

• Malý zájem o zemědělskou produkci. 

• Ladem ležící půdy, extenzivní sady. 

• V území nebyly doposud zahájeny komplexní pozemkové úpravy. 

Z pohledu lesního hospodářství: 

• Omezení hospodářského využívání lesa v prostorech regionálního biocentra, přírodního parku a 
bažantnice. 

Z pohledu urbanizace a životního prostředí: 

• Vysoké zornění území snižující estetiku krajiny a její rekreační využití. 

• Zcelené pozemky snižují prostupnost krajiny. 

• V území nebyly doposud zahájeny komplexní pozemkové úpravy. 

• Nízké zastoupení lesa pod průměrem Chrudimského okresu i Pardubického kraje. 

• Část pozemků - uznaná bažantnice s omezeným vstupem a speciálním režimem. 
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B.4.1.5.3 Příležitosti 

• Zahájit komplexní pozemkové úpravy. 

• Vyřešit v rámci komplexních pozemkových úprav protierozní ochranu půdy a zlepšit 
prostupnost území. 

• Využít málo produktivní zemědělské půdy pro zástavbu. 

• zalesnit málo úrodné půdy - zvýšit lesnatost území. 

• Využívat agroekologické programy pro zvýšení ekologické stability území. 

• Využívat krajinotvorné programy pro udržení kulturního stavu krajiny – rekonstrukce sadů, alejí 
a pod. 

• Převést lesní porosty Palác do lesů zvláštního určení. 

• Zvýšit estetiku krajiny obnovou stromořadí u polních cest a doplněním břehových porostů 
u drobných toků, výsadbou stromů na mezích. 

B.4.1.5.4 Ohrožení 

• Nebudou realizovány pozemkové úpravy pro nezájem vlastníků. 

• Podpora pěstování technických a energetických  plodin podpoří zachování vysokého zornění 
zemědělské půdy. 

B.4.1.6 Sociodemografické podmínky 

B.4.1.6.1 Silné stránky 

• Silné zastoupení původních obyvatel a starousedlíků s citovými vazbami k místu bydliště a ke 
spoluobčanům. 

• Vývoj počtu obyvatel v období po roce 2 001 s mírnými přírůstky obyvatel v důsledku 
pozitivního salda migrace, které v tomto období kompenzovalo i úbytky přirozenou měnou. 

• Uspokojivá úroveň vzdělanosti obyvatel, která je základem ekonomického rozvoje a přispívá 
ke společenské prestiži města. 

• Vysoký podíl vyjíždějících za zaměstnáním mimo obec bydliště svědčící o přizpůsobivosti 
a přispívající k většímu rozhledu. 

• Dobře fungující profesionální sociální péče. 

• Živý kulturně společenský život, četné spolky a zájmové organizace. 

• Bezkonfliktní soužití s chalupáři a chataři. 

• Zvýšení denního obyvatelstva města v letní sezóně díky turistickému ruchu, které přináší do 
města oživení a znamená i ekonomický přínos. 

B.4.1.6.2 Slabé stránky 

• Mnohaletý přirozený úbytek obyvatel (vyšší úmrtnost než porodnost). 

• Nepříznivá věková skladba obyvatel znamenající nulový potenciál dalšího populačního vývoje 
počtu obyvatel přirozenou měnou. 

• Značně vysoké vystěhovalectví snižující migrační zisky a napovídající nespokojenost emigrantů 
s životem v dosavadním bydlišti. 

• Hromadná denní vyjížďka do zaměstnání a do škol s nepříjemnými průvodními jevy jako je 
ztráta času, nepohodlí, vyšší riziko onemocnění. 
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• Vysoký podíl seniorů v populaci snižující ekonomickou sílu obyvatel. Zatížení rodin i města 
řešením průvodních obtíží provázejících vysoký věk. 

• Nedostatečná nabídka příležitostí k setkávání, diferencovaných podle potřeb věku a zájmů 
posilujících soudržnost obyvatel. 

• Snížená bezpečnost pohybu v centru města – ohrožení tranzitní dopravou. 

• Nevyužitý bytový fond – značný počet neobydlených domů a bytů. 

B.4.1.6.3 Příležitosti 

• Podpora všech forem stabilizace mladých lidí, hlavně rodin s dětmi, zkvalitněním nabídky 
školských i volnočasových aktivit. 

• Kompenzace nevýhod bydlení v panelové zástavbě účelným využitím nezastavěných ploch 
kolem domů. 

• Posílení všech složek, které přispívají k obyvatelnosti prostředí s zvyšují atraktivitu města 
(například i postihy za vandalismus, zvýšením bezpečnosti apod.). 

• Rozšíření nabídky různých specifických forem bydlení, v prvé řadě pro zvyšující se počet 
seniorů s různým stupněm handicapu. 

• Respektování změn v životním stylu současných i budoucích seniorů (aktivní formy trávení 
volného času, zájem o poznávání a vzdělávání do vysokého věku aj.) 

• Vytváření příležitostí pro setkávání pro různě orientované skupiny za účelem navázání 
neformálních kontaktů, začleňování do místních společenství, posílení pocitu sounáležitosti 
s městem, občanské soudržnosti a prevence sociální exkluze. 

• Podpora smysluplného trávení volného času dětí a dospívající mládeže jako prevence vzniku 
problémových skupin, asociálního chování, rizikových závislosti atd. 

• Využití, případně vytvoření podmínek pro celoroční rekreaci a jejich cílená nabídka se 
zaměřením na konjunkturální formy cestovního ruchu a sportu. 

B.4.1.6.4 Ohrožení 

• Pokračování negativního populačního vývoje – další úbytky počtu obyvatel přirozenou měnou. 

• Úbytek až vyčerpání imigračního potenciálu v přilehlých obcích, v okrese Chrudim, v kraji 
i v celé ČR ze stejného důvodu. 

• Další narušení rovnováhy ve věkové skladbě obyvatel zvyšováním podílu osob nad 65 let (ve 
výhledu až o 15%), zvyšování počtu jednočlenných domácností a problémy se speciálním 
bydlením pro handicapované stářím. 

• S pokračujícím stárnutím města spojené rostoucí náklady na zdravotní a sociální péči a na 
zabezpečení bezbariérového pohybu. Snížení ekonomické úrovně a koupěschopnosti. 

• V krátkodobém výhledu, v důsledku přechodného zvýšení porodnosti – problémy 
s nedostačujícími kapacitami zařízení pro děti a mládež. 

• Negativní dopad zvyšující se úrovně vzdělanosti - odchod odborníků z města z důvodů absence 
odpovídajícího pracovního uplatnění. 

• Narůstající sociálně ekonomické rozdíly ovlivňující životní styl, projevující se například 
v rozdílech úrovně bydlení, vedoucí k sociální, popřípadě i územní segregaci a narušující 
dosavadní soudržnost obyvatel. 
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B.4.1.7 Bydlení, rekreace, hospodářské podmínky, tech. infrastruktura 

B.4.1.7.1 Silné stránky 

• Poloha města v Hradecko-pardubické aglomeraci: leží na hlavním silničním tahu I/17 
Chrudim - Čáslav v hodnotné krajině podhůří Železných hor. Město je střediskem osídlení pro 
okolní obce, zároveň je přidruženým sídlem Chrudimi s dobrým dopravním spojením jak do 
tohoto města (10 km), tak do Pardubic (16 km). 

• Kulturní hodnoty města: jedná se o historické město v prostoru křížení dvou původních 
obchodních stezek s řadou památkově chráněných objektů a vyhlášenou památkovou zónou 
(kostel, fara, stará radnice, zámek s parkem, dvorec Medov, židovské město). Dochovala se 
hodnotná urbanistická struktura centrální části města se dvěma náměstími. 

• Obytný potenciál: ve městě převládá zástavba rodinnými domy s dostatečným plošným 
standardem bydlení, situovaná v zeleni zahrad. Jsou zde dostatečné rozvojové plochy pro 
tento druh bydlení. Základní občanské vybavení je na dobré úrovni, vyšší občanské vybavení je 
snadno dostupné v Chrudimi a v Pardubicích. 

• Rekreační potenciál města: hodnotná krajina, v níž je město položeno, vyhlášený přírodní 
park Heřmanův Městec (oblast klidu), bažantnice, hřebčín, vyhledávaná rekreační lokalita 
Konopáč, chatové a zahrádkářské lokality (byť některé krajinu devastují) jsou cílem rekreantů 
a přispívají k rozvoji turistického ruchu. 

• Rekreační potenciál okolí města: řada turistických cílů se nachází i v okolních obcích, 
vybudované cyklistické trasy zajišťují přímou vazbu na CHKO Železné Hory, Sečskou přehradu i 
bývalé lázně Vápenný Podol. 

• Výrobní potenciál: město leží na významném dopravním tahu silnice I/17 a při železniční 
trati Přelouč – Heřmanův Městec - Prachovice. Může nabídnout rozvojové plochy pro výrobu 
včetně pracovní síly, neboť je zde silná vyjížďka za prací. 

• Technická a dopravní infrastruktura: dobré napojení města na nadřazenou silniční síť, 
napojení převážné části města na veškeré inženýrské sítě, dostatečné vodní zdroje, fungující 
čistírna odpadních vod, postupná plynofikace zdrojů tepla, která vede ke snížení znečištění 
ovzduší. 

B.4.1.7.2 Slabé stránky 

• Poloha města v Hradecko-pardubické aglomeraci: hlavní silniční tah I/17 Chrudim – 
Čáslav je historicky veden centrem města. Převažuje tranzitní doprava s vysokým podílem 
dopravy nákladní, s dopadem na životní prostředí. Rekonstrukcí průtahu přes centrum města 
byl dotčen prostor obou náměstí a asanována zástavba tyto prostory uzavírající. Přes území 
města je vedena doprava z lomů a skladů pohonných hmot v Prachovicích a v Kostelci 
u Heřmanova Městce. 

• Kulturní hodnoty města: necitlivé zásahy do historické zástavby při rekonstrukci silničního 
tahu I/17, asanace části židovského města a výstavba řadových garáží podél zdi židovského 
hřbitova, výstavba šestipodlažních panelových domů a dnes již neprovozovaného hotelu 
„Heřman“, nepříznivě ovlivňující siluetu města. 

• Obytný potenciál: nekvalitní zástavba z 80. let minulého století – panelové domy 
„V Lukách“, řadové rodinné domy „Pod Nádražím“. 

• Rekreační potenciál města: zahrádkářské, ale i chatové lokality často devastují krajinu, 
neregulovaná výstavba jednotlivých objektů je esteticky nepřijatelná, oplocené pozemky 
zahradních domků přispívají k „neprůchodnosti“ krajiny. 

• Rekreační potenciál okolí města: silná konkurence turistických cílů v CHKO Železné Hory, 
na př. Sečské přehrady, snižující turistickou návštěvnost města. 
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• Výrobní potenciál: nedostatečně či nevhodně využívané areály po ukončení v současné době 
nerentabilní textilní a obuvnické výroby, snižující se počet pracovních příležitostí pro obyvatele 
města. 

• Technická a dopravní infrastruktura: špatná kvalita silniční sítě s výjimkou 
rekonstruované části I/17 (řada dopravních závad, nevhodná směrová a výšková řešení 
silničních tahů), chybějící inženýrské sítě v okrajových místních částech, zejména kanalizace. 
Zhoršená kvalita vody u zdrojů Klešice. Pomalá plynofikace zdrojů tepla, která nevede 
k rychlému snížení znečištění ovzduší. Záplavami ohrožená území (hlavní ohrožená místa 
Konopáč, Antares, nádraží ČD, zámek s parkem, benzínová čerpací stanice). 

B.4.1.7.3 Příležitosti 

• Poloha města v Hradecko-pardubické aglomeraci: co nejvíce využít výhodné polohy 
města v aglomeraci - nabídnout možnost kvalitního bydlení (zaujmout investory a zájemce 
o výstavbu rodinných domů a bytů z jiných území, na př. z Pardubic a Chrudimi). Přeložit 
hlavní silniční tah I/17 Chrudim – Čáslav do trasy severně města a využít ploch kolem 
obchvatu k realizaci nových podnikatelských záměrů komerčního typu i služeb. 

• Kulturní hodnoty města: po odvedení dopravy z centra města revitalizovat prostor hlavního 
náměstí a zatraktivnit jej jak pro občany města, tak pro turisty. Více zviditelnit další turistické 
cíle, zvážit budoucnost zámku jako fenoménu, jehož stávající využití (domov důchodců pro 
hlavní město Prahu) lze časově omezit, v tomto smyslu jednat. Hospodářskou část zámku 
(Medov) a konírny využívat i komerčně s vazbou na turistický ruch. 

• Obytný potenciál: revitalizací panelových domů a kompenzací nevýhod bydlení v panelové 
zástavbě účelným využitím nezastavěných ploch kolem domů udělat „z nouze ctnost“. 
Podporou všech forem stabilizace mladých lidí, hlavně rodin s dětmi a zkvalitněním nabídky 
školských i volnočasových aktivit zvýšit zájem o výstavbu ve městě a eliminovat očekávaný 
úbytek obyvatel přirozenou měnou. Rozšířením nabídky různých specifických forem bydlení 
lépe řešit problémy zvyšujícího se počtu seniorů s různým stupněm handicapu. 

• Rekreační potenciál města: podporou výstavby malých ubytovacích kapacit (penzionů) 
snížit tlak na výstavbu chat. Zlepšením komunikace města s organizacemi zahrádkářů docílit 
rozumnou regulaci staveb v zahrádkářských koloniích. Nabídkou ubytovacích kapacit 
a rekreačních areálů cestovním kancelářím přispět k dalšímu rozvoji turistického ruchu. 

• Rekreační potenciál okolí města: v rámci organizované turistiky se nabízí využít turistické 
cíle v okolních obcích a v Železných Horách i pro návštěvníky Heřmanova Městce. K tomu je 
nutno zlepšit dopravní spojení na př. zřízením letní okružní linky a doplnit síť pěších 
a cyklistických tras. 

• Výrobní potenciál: nabídka rozvojových ploch pro výrobu (včetně ploch ve vazbě na budoucí 
silniční obchvat města) a nabídka volné pracovní síly je příležitostí zaujmout atraktivní 
investory. 

• Technická a dopravní infrastruktura: realizace obchvatu silnice I/17 umožní revitalizaci 
centra města s památkovou zónou, může mít kvalitativní dopad i na navazující silniční síť. 
Doplnění inženýrských sítí v okrajových částech města podpoří individuální výstavbu 
venkovského charakteru. 

B.4.1.7.4 Ohrožení 

• Poloha města v Hradecko-pardubické aglomeraci: město své dobré polohy v rámci kraje 
nevyužije, neboť zde nebude rozvíjena odpovídající veřejná vybavenost. Silnice I/17 nebude 
přeložena a zájem o výstavbu bude omezen lepší nabídkou v bývalém okrese. Přirozeným 
střediskem osídlení se stane Chrudim s pověřeným městským úřadem. Chrudim s novými 
ubytovacími kapacitami se stane také centrem turistického ruchu a výchozím místem do oblasti 
Železných Hor a Sečské přehrady. Bude nastartován negativní populační vývoj Heřmanova 
Městce a hospodářská stagnace města. 

• Kulturní hodnoty města: bez přeložky silnice I/17 není možno revitalizovat prostor hlavního 
náměstí a zatraktivnit jej pro občany města i jeho návštěvníky. Zástavba centra je ještě více 
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obtěžována prašností a emisemi z projíždějících vozidel. Zámek sloužící pouze jako domov 
důchodců pro občany hlavního města Prahy není lákavým cílem pro turisty a pro Heřmanův 
Městec má malý význam, do zámeckého parku proniká hluk z narůstající tranzitní dopravy. 
Také další turistické cíle nejsou zviditelněny a pro návštěvnost města jsou nevýznamné. 

• Obytný potenciál: okolí panelových domů znehodnotila výstavba velkého obchodního 
a zábavního centra s plošně kapacitním parkovištěm, byty jsou obývány sociálně slabými 
skupinami obyvatel, zvyšuje se frustrace obyvatel a zločinnost. V důsledku nižší 
koupěschopnosti obyvatel neprosperují obchody v centru města a některé byly uzavřeny. 
Bydlení v centru města je nepřitažlivé s ohledem na obtěžující dopravu. Výstavba rodinných 
domů je nedostatečně regulovaná a stále více rozptýlená v krajině, rostou nároky na investice 
do veřejné infrastruktury, klesá kvalita veřejných prostor. Ubývá počet stálých obyvatel města 
s „citovou vazbou“ na bydliště. 

• Rekreační potenciál města: probíhá nekontrolovaná výstavba chatových a zahradních 
domků s dopadem na ekostabilizující funkce krajiny. Vlastníci chat zde sice tráví víkendy, ale 
vše potřebné si přivážejí s sebou. Kemp Konopáč již není k rekreaci vyhledáván vzhledem 
k nízké kvalitě vybavení. Protože chybí jiné přitažlivé ubytovací kapacity, turisté městem pouze 
projíždějí. Nabídka atraktivních volnočasových aktivit je zcela soustředěna do Chrudimi a jeho 
okolí. 

• Rekreační potenciál okolí města: nové ubytovací kapacity s atraktivními programy pro 
trávení volného času v okolí Železných Hor nemají v Heřmanově Městci adekvátní konkurenci 
a kontinuálně snižují turistickou návštěvnost města. 

• Výrobní potenciál: nepodařilo se přitáhnout solidní investory, klesá zaměstnanost ve městě 
a stále se zvyšuje vyjížďka za prací. Opuštěné výrobní areály (brownfields) chátrají a hrozí 
jejich likvidace. 

• Technická a dopravní infrastruktura: silnice I/17 prochází centrem města, ani po 
dobudování dálnice Praha – Hradec Králové se nesnížilo její zatížení a otřesy z těžké nákladní 
dopravy mají negativní dopad na zástavbu podél trasy (včetně památkově chráněných 
objektů). Realizace chybějících inženýrských sítí v okrajových částech města, případně 
chatových lokalitách probíhá pomalým tempem, odpadní vody jsou vypouštěny do vodotečí 
s dopadem na životní prostředí. Vodní zdroje v Klešicích jsou znečištěny a to i v důsledku 
nevhodného hospodaření na zemědělských pozemcích. Neřešená protierozní opatření ve volné 
krajině způsobují záplavy v povodí Podolského potoka a Konopky. 

 

B.4.2 Určení problémů k řešení v územním plánu 

- zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na 
provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například 
povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. 

B.4.2.1 Urbanistické, dopravní a hygienické závady, tech. infrastruktura 

• Širší vztahy – řešit přeložku silnice I/17 severním obchvatem města. V ÚP je třeba posoudit 
její trasu ve vazbě na funkční využití ploch v sousedství (s přihlédnutím k budoucí záměně 
vodních zdrojů). 

• Širší vztahy – řešit veřejnou dopravu ve vazbě na integrovaný dopravní systém Pardubického 
kraje. V ÚP nově situovat stanoviště autobusů náhradou za autobusové „nádraží“ na náměstí u 
kostela sv. Bartoloměje. 

• Centrální prostor města - řešit náměstí dle dokumentace „Studie úprav náměstí Míru“ 
(Ateliér Sendler, Babka, 2003), kterou považujeme za velmi zdařilou. 

• Centrální prostor města - řešit urbanistické závady jako důsledek necitlivých zásahů 
a asanací (dostavba židovského města, doplnění bloků kolem průtahu silnice s pohledově 
exponovanými „zády“ zástavby, odstranění garáží podél zdi židovského hřbitova). 
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• Plochy občanského vybavení – posoudit umístění a kapacity stávajícího občanského 
vybavení s ohledem na počet obyvatel v návrhovém období ÚP, navrhnout doplnění případně 
změnu využití areálů. 

• Plochy bydlení hromadného - řešit problematiku pohledově exponovaného sídliště 
V Lukách (zkvalitnění bydlení), zajistit vhodné rozvojové plochy pro nové nízkopodlažní bytové 
domy. 

• Plochy bydlení individuálního, městského typu – řešit rozvojové plochy pro zástavbu 
rodinnými domy městského typu a to s různorodým standardem bydlení i velikostí ploch 
pozemků, přihlédnout k vlastnickým vztahům (požadavkům na změnu č. 3 platného ÚP). 

• Plochy bydlení individuálního, venkovského typu – řešit přiměřené rozvojové plochy pro 
rozvolněnou zástavbu rodinnými domy venkovského typu v okrajových místních částech. 
Přihlédnout k vlastnickým vztahům (požadavkům na změnu č. 3 platného ÚP), ale zamezit 
zbytečnému rozšiřování zastavitelného území a solitérní výstavbě objektů bydlení v krajině. 

• Plochy smíšené – jako smíšená území řešit centrum města, prostory s vazbou na páteřní 
komunikace, především však plochy zajišťující přechod mezi plochami bydlení a plochami 
výroby. 

• Plochy rekreace hromadné – navrhnout vhodné rozvojové plochy pro tento druh rekreace. 

• Plochy rekreace individuální – tyto plochy dále nerozšiřovat. Navrhnout regulaci stávajících 
ploch. Nepřipustit v nich nahodilou výstavbu rodinných domů, zejména v území přírodního 
parku. 

• Plochy výroby – řešit problematiku opuštěných či nedostatečně využívaných areálů výroby, 
řešit nabídku rozvojových ploch (včetně investičně zajímavých ploch ve vazbě na budoucí 
silniční obchvat města). 

• Doprava a dopravní zařízení – ve vazbě na přeložku silnice I/17 dořešit síť silnic II. a III. 
třídy. Posoudit změnou č. 2 platného ÚP schválené dopravní řešení v jihozápadním sektoru 
města a toto řešení potvrdit či vyvrátit. Řešit připojení rekreační oblasti Konopáče. Navrhnout 
řešení v ÚAP vytipovaných dopravních závad. 

• Technická infrastruktura – uvažovat s dočasností stávajících vodních zdrojů, doplnit 
chybějící technickou infrastrukturu ve stávající zástavbě a v plochách k zástavbě navržených. 
Řešit novou trasu produktovodu Kostelec u HM - Čáslav. Řešit problém vody v krajině, vytvořit 
předpoklady pro řešení protierozních opatření, zejména v jihozápadním a západním sektoru 
města. Řešit protipovodňová opatření. 

B.4.2.2 Horninové prostředí a geologie 

• Řešit vhodné využití ploch s ložiskovou ochranou. 

B.4.2.3 Ochrana přírody a krajiny 

• Plochy s rozdílným způsobem využití mimo zastavěné a zastavitelné území vymezovat 
s přihlédnutím k potřebě zachování či zvýšení aktuálních přírodních hodnot území. 

• Koordinovat vymezení ÚSES v územním plánu s vymezením regionálního ÚSES v novém ÚP 
VÚC Pardubického kraje a s ostatními záměry na provedení změn v území. 

• Dořešit jednotnou koncepci ÚSES – vymezit plochy biocenter a biokoridorů a stanovit obecně 
platné podmínky jejich využití. 

B.4.2.4 Problémy k řešení z hlediska ZPF a PUPFL 

• Posoudit problematiku rozšíření zóny klidu – přírodního parku, které navrhoval dosud platný 
územní plán 
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C ZÁVĚR 

Územně analytické podklady pro řešení územního plánu města Heřmanův Městec (ÚAP) byly 
zpracovány v období leden – březen 2007 a to v souladu s novým stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb. a jeho prováděcími vyhláškami. 

Z časových důvodů byly vyhotoveny nad nedokončenou digitální mapou města a s využitím 
nedokončené metodiky pro zpracování územních plánů v Pardubickém kraji – MINIS 2007. 

Přesto budou pro koncept územního plánu města dostatečně vyhovujícím podkladem, neboť 
smyslem jejich zpracování bylo vyhodnocení území SWOT analýzou a vytipování problémů k řešení. 
Na základě závěrů z ÚAP bude dopracován text návrhu zadání územního plánu města, projednán a 
doplněn o stanoviska dotčených orgánů státní správy a o podněty občanů. Definitivní podobu 
zadání poté schválí zastupitelstvo města. 

Předpokládá se, že územní plán města bude řešen nejprve konceptem ÚP ve variantách (nad novou 
digitální mapou města, data z ÚAP budou upravena). Vybraná varianta konceptu bude dopracována 
a po jejím projednání zpracován návrh ÚP. 

Digitální data čistopisu územního plánu budou respektovat metodiku MINIS 2007 a budou 
převoditelná do geografického informačního systému Pardubického kraje. Územní plán v rastrové 
podobě bude prezentován na internetu. 


