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1 Úvod
Program či strategie rozvoje městysu Žernov je základní plánovací dokument, který představuje
hlavní nástroj řízení rozvoje městysu. V podstatě definuje postup, jak se dostat z bodu A do bodu B.
Bod A je současnost, tedy jak to v městysu v současnosti vypadá, jakými různorodými prostředky
městys disponuje, které služby jsou v městysi k dispozici atd. Bod B představuje budoucí stav, tedy
jak chceme, aby to v městysu vypadalo v budoucnosti, co zde má být přítomno, co naopak
odstraněno apod. Celý dokument je rozdělen do několika hlavních částí.
První částí je analytická část, která popisuje stávající situaci v městysu. Převážně je zde věnována
pozornost charakteristice městysu, která je rozdělena do sedmi hlavních kapitol – území,
obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, vybavenost městysu, životní prostředí a správa městysu.
Dále jsou zhodnoceny výsledky získané z dotazníkového šetření a z veřejných projednávání týkajících
se rozvoje městysu. Analytická část dále obsahuje východiska pro návrhovou část. Rozebrán
je potenciál vyplývající z analýzy současného stavu, návaznost dokumentu na jiné rozvojové
dokumenty, dále jsou definovány limity rozvoje a provedena tzv. analýza SWOT.
Druhou částí je strategická část. Zde je formulována vize, která definuje to, o co v území usilujeme
a čeho chceme dosáhnout. Následně jsou formulovány strategické cíle (prioritní rozvojové oblasti),
které vyplynuly z vyhodnocení současného stavu a z provedených šetření (dotazníkové šetření,
veřejná projednávání, konzultace s vedením městysu), a na které by bylo vhodné se zaměřit, aby
v městysi docházelo k rozvoji. V rámci jednotlivých strategických cílů jsou navržena konkrétní
opatření a aktivity, jejichž realizace by měla vést k naplnění a dosažení daných strategických cílů.
Třetí částí je akční plán. Náplní je plán realizace projektů pro nejbližší časové období, zpravidla
jednoho až dvou let. Konkrétní projekty jsou blíže popsány, zdůvodněn je jejich přínos k rozvoji
městysu, zdroje financování a návaznost na rozpočet městysu, předpokládané časové období nutné
pro realizaci, místo realizace projektu atd. Projekty, jejichž realizace bude naplánována v dalších
letech programového období, budou obsaženy v zásobníku projektů.
Čtvrtou, závěrečnou částí, je implementační část. Obsaženy jsou informace o organizačním zajištění
realizace programu, dále jsou definovány monitorovací indikátory, díky kterým lze sledovat, zda
dochází k realizaci opatření a konkrétních aktivit a následně k naplňování strategických cílů. Obsaženy
jsou i informace, jak bude plán zaveden do rozhodovacích mechanismů městysu. Nelze opomenout
ani informace, jak bude probíhat aktualizace programového dokumentu.
Významným aspektem strategie je zapojení veřejnosti. Každý obyvatel městysu a každý subjekt
v městysi působící měl možnost se vyjádřit k rozvoji městysu prostřednictvím dotazníkového šetření
(proběhlo v průběhu září a října 2018) či na veřejném projednávání, které proběhlo 22. května 2019
(blíže viz kap. 2.2 Zhodnocení dotazníkové šetření a kap. 2.3 Výsledky veřejného projednávání).
Celý proces tvorby Programu rozvoje městysu (dále jen PRM) Žernov na období 2019-2025 byl
zahájen 1. 3. 2018.
Zpracování analytické části probíhalo od července roku 2018. Analytická část byla průběžně
aktualizována, aby uvedené informace byly co nejvíce aktuální. V rámci této části bylo provedeno
i dotazníkové šetření a veřejné projednávání (viz výše). Zpracování strategické části navázalo
na analytickou část, přičemž pracovní verze této části byla představitelům městyse elektronicky
předána v listopadu 2019. I tato část PRM byla podle potřeby aktualizována do finální podoby. Další
části PRM, tj. akční plán (včetně zásobníku projektových záměrů) a implementační část, byly
představitelům městysu elektronicky předány v lednu 2020. V průběhu ledna 2020 byl i PRM
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finalizován. Finální verze PRM Žernov na období 2019-2025 byla představitelům městysu Žernov
předána v dohodnutém formátu.
V rámci zpracování tohoto dokumentu byly využity různorodé informační zdroje. Jmenovat lze knihy,
odborné časopisy, statistické materiály, množství internetových zdrojů, strategické dokumenty
celostátní, regionální a místní úrovně, které s tímto rozvojovým dokumentem souvisí či mapové
podklady. Všechny použité zdroje dat jsou v práci řádně citovány a jejich kompletní přehled
je uveden v závěru práce. Řada informací byla získána prostřednictvím konzultací s představiteli
městysu Žernov, z provedeného dotazníkového šetření a z výstupů z veřejného projednávání.
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2 Analytická část
Tato kapitola se zabývá geografickou analýzou městyse Žernov. Jedná se především o analýzu
regionální geografie (popis území) a socioekonomické geografie (obyvatelstvo, hospodářství apod.).
Analytická část je rozdělena do čtyř dílčích částí. První dílčí část se zabývá charakteristikou městysu,
druhá zhodnocením dotazníkového šetření, třetí vyhodnocením veřejného projednávání a čtvrtá
východisky pro návrhovou část.

2.1 Charakteristika městyse Žernov
Charakteristika městyse je rozčleněna na sedm hlavních oblastí – území, obyvatelstvo, hospodářství,
infrastruktura, vybavenost městyse, životní prostředí a správa městyse. Každá tato oblast se zabývá
dílčí charakteristikou městyse Žernov, která tematicky s danou oblastí souvisí.

2.1.1 Území
2.1.1.1 Geografická poloha
Městys Žernov se nachází ve východních Čechách. V rámci územního členění je součástí
Královéhradeckého kraje a v rámci kraje patří územně do okresu Náchod, kde se rozkládá v jeho
jihozápadní části (obrázek 1). Zeměpisné souřadnice městysu jsou 50° 25' 49´´ severní šířky, 16° 3'
27´´ východní délky1.
Z pohledu správního spadal městys do konce roku 2002 pod okres Náchod, od roku 2003 v souvislosti
se zrušením okresních úřadů spadá městys ze správního hlediska pod správní obvod obce
s rozšířenou působností (SO ORP) Náchod. Funkci pověřeného obecního úřadu (POÚ) zajišťuje pro
území městysu město Česká Skalice.

1

Zdroj: Internetové stránky Regionálního informačního servisu https://www.risy.cz/
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Obrázek 1: Geografická poloha městysu Žernov a jeho členění

Zdroje: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/, Internetové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního https://www.cuzk.cz/;
upraveno
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2.1.1.2 Členění městysu a základní informace o něm
Území městysu se skládá ze dvou částí2 – Žernov a Rýzmburk. Celková rozloha městysu je 470 ha
a skládá se celkem z jednoho katastrálního území (k.ú.) – Žernov u České Skalice3. K 1. 1. 2018 zde žilo
267 trvale bydlících obyvatel, z toho 138 mužů a 129 žen4. Městys se skládá ze dvou základních
sídelních jednotek (ZSJ)5: Žernov a Rýzmburk. Skladebnost jednotlivých druhů jednotek je znázorněna
v tabulce 1.

Tabulka 1: Skladebnost správní, technické, evidenční a sídelní struktury v rámci městyse Žernov
Název obce

Část obce

Název
katastrálního území

Žernov

Rýzmburk
Žernov

Žernov u České Skalice

Název základní
sídelní jednotky
Rýzmburk
Žernov

Zdroj: Internetové stránky Územně identifikačního registru České republiky (ČR) http://www.uir.cz/

Z pohledu pro městys významných spádových sídel je nejblíže Česká Skalice (5 km) a Červený
Kostelec (7 km). Krajské město Hradec Králové je od městyse vzdáleno 41 km.
Znak městyse (obrázek 2) představuje v modrém štítě zlaté osmihrotá hvězda ve stříbrném třmenu.
Vlajku městyse tvoří modrý list se žlutou osmicípou hvězdou v bílém třmenu. Poměř šířky k délce listu
je 2:3.

Obrázek 2: Znak a vlajka městysu Žernov

Zdroj: Internetové stránky Regionálního informačního servisu https://www.risy.cz/

2

Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné
číselné řadě, která leží v jednom souvislém území (§27, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
3
Zdroj: Internetové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního https://www.cuzk.cz/
4
Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
5
Základní sídelní jednotky jsou územní jednotky, které jsou skladebné (spolu se svými díly) jak do správní
(obce), tak do technické (katastrální území), evidenční (části obcí) i sídelní struktury a z toho důvodu mají velký
význam pro prostorovou identifikaci (jako základní číselník, z něhož se odvozují kódy dalších prostorových
jednotek) a také při přípravě a vyhodnocování sčítání lidu. ZSJ mají své územní vymezení, kterým beze zbytku
vyplňují obce. Zdroj: Územně identifikační registr ČR, dostupné z: http://www.uir.cz/
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2.1.1.3 Ráz krajiny a přírodní prostředí
Zařazení městysu Žernov z pohledu geomorfologického členění shrnuje následující schéma.

Schéma 1: Zařazení městysu Žernov z pohledu geomorfologického členění

provincie

Česká Vysočina

subprovincie

Krkonošsko-jesenická soustava

Česká tabule

oblast

Krkonošská oblast

Východočeská tabule

celek

Krkonošské podhůří

Orlická tabule

podcelek

Zvičinsko-kocléřovský hřbet

Úpsko-metujská tabule

okrsek

Kocléřovský hřbet

Českoskalická tabule

Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/

Ze schématu 1 vyplývá, že na území městysu se rozkládají dva geomorfologické okrsky – Kocléřovský
hřbet a Českoskalická tabule. Naprostou většinu území městyse pokrývá okrsek Kocléřovský hřbet,
pouze v jižní části území městyse nepatrně zasahuje Českoskalická tabule.
Z hlediska geologického složení (obrázek 3) je území městyse tvořeno převážně usazenými horninami
mladších druhohor z období svrchní křídy – převážně z období turonu (vápnité jílovce, slínovce,
méně jílovité vápence), částečně z období cenomanu (jílovce, prachovce, pískovce, slepence).
V západní části a částečně i v severní je část území městysu tvořena horninami z období mladších
prvohor – z období spodního permu (rudé kalovce, pískovce, arkózy, slepence) a svrchního karbonu
(rudé i šedé kalovce, pískovce, arkózy, slepence, uhelné sloje).

Obrázek 3: Geologické složení území městysu Žernov

Poznámka: stáří hornin je v legendě seřazeno od nejmladšího po nejstarší.
Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/
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Na území městyse se nenacházejí důlní díla a nezasahují do něj ani poddolované plochy6.
Nejvyšším bodem na území městyse je bezejmenný vrch s nadmořskou výškou 383 m n. m., který se
nachází na okraji zastavěného území městyse poblíž budovy s č. p. 11. Z dalších vrcholů lze jmenovat
bezejmenný vrch s nadmořskou výškou 353 m n. m., který se nachází v místní části Rýzmburk poblíž
Rýzmburského altánu a vrch Svinný (351 m n. m.) nacházející se v jihovýchodní části území městyse
poblíž komunikace vedoucí do Třtic (místní část obce Studnice). Průměrná nadmořská výška městyse
je 382 m n. m.
Nejvýznamnějším tokem, který protéká přes území městyse, je řeka Úpa (ID7 10100036), která
pramení na Bílé louce v Krkonoších a v Jaroměři se vlévá do Labe. Řeka protéká západní a jižní částí
území městyse. V západní části tvoří katastrální hranici mezi k. ú. Slatina nad Úpou k. ú. Žernov
u České Skalice. V jižní části tvoří převážnou část hranice s k. ú. Ratibořice (součást města Česká
Skalice).
Z dalších toků lze jmenovat:
PP Úpy v osadě Pohodlí č. 1 (ID 10167609) – pravostranný přítok Úpy pramenící v místní části Světlá
(část obce Lhota pod Hořičkami), poblíž osady Pohodlí se dostává na území městyse a západně od
Pohodelské lávky se vlévá do Úpy.
Hluboký potok (ID 10167605) – pramení na území obce Litoboř, do území městyse vtéká
severozápadně od Červeného mostu, tvoří hranici mezi k.ú. Slatina nad Úpou a k. ú. Žernov
u České Skalice a následně se vlévá do Úpy. Součástí potoku jsou i Zlámané vodopády.
LP Úpy sev. od Žernova č. 21 (ID 10167603) – levostranný přítok Úpy pramenící na území městyse
západně od odbočky do místní části Rýzmburk ze silnice III. třídy č. 3049. Teče západním směrem
Šibeniční roklí a následně se vlévá do Úpy.
Bezejmenný tok s ID 10167602 – levostranný přítok Úpy pramenící poblíž hranic mezi obcí Červená
Hora a městysem Žernov nedaleko budovy s č. p. 65 v obci Červená Hora. Teče západním směrem a
následně se vlévá do Úpy.
Bezejmenný tok s ID 10167651 – pramení v k. ú. Všeliby (součást obce Studnice), teče jižním směrem
a následně tvoří hranici mezi obcí Studnice a městysem Žernov. Východně
od vrcholu Svinný území městyse opouští.
Bezejmenný tok s ID 10167604 – pramení na území městyse v mokřadech jihovýchodně
od zříceniny hradu Rýzmburk, teče severním směrem a následně se vlévá do Úpy.
Bezejmenný tok s ID 10167612 – pramení na území městyse v jeho jižním cípu poblíž silnice III. třídy
č. 3049, teče jihozápadním směrem a následně se vlévá do Úpy8.
Na území městyse se nachází jedna větší vodní plocha, konkrétně se jedná o rybník v místní části
Rýzmburk, který je součástí přírodní památky „Pod Rýzmburkem“. Z menších vodních ploch na území
městyse lze jmenovat vodní plochu nacházející se jižně od budovy s č. p. 54 v místní části Žernov
a vodní plochu nacházející se jižně od budovy s č. p. 2 v místní části Žernov.
Z vodních ploch nelze opomenout ještě požární nádrž (obrázek 4), která se nachází poblíž budovy
s č. p. 48. V letním období je nádrž využívána i ke koupání.
Obrázek 4: Požární nádrž v městysi Žernov
6

Zdroj: Internetové stránky České geologické služby www.geology.cz/
ID = identifikátor
8
Zdroj: Centrální evidence vodních toků, dostupné z http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
7
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Zdroj: vlastní průzkum

Co se týče výskytu studánek, pramenů a dalších vodních zdrojů, v rámci Národního registru pramenů
a studánek je na území městyse evidován jeden vodní zdroj, konkrétně Prameny Haničky9. Prameny
se nacházejí východně od Bathildiny cesty, přibližně 730 metrů od Červeného mostu ve směru
do Ratibořic.
Celé území městyse se z hlediska klimatologie nachází v chladné klimatické oblasti. Průměrné roční
úhrny srážek se pohybují v rozmezí 700–800 mm, průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí
6–8 °C.
U lesních porostů v současné době dominují monokultury nepůvodních druhů smrku. Přirozenou
vegetací v této oblasti by byla především černýšová dubohabřina, v jižní části městyse střemchová
jasenina10. Nahrazení přirozené vegetace monokulturou smrku má za následek sníženou schopnost
retence území či větší náchylnost k poškození živými škůdci (např. kůrovec) i vnějšími činiteli (např.
mráz, vítr). Z fauny jsou typické běžné druhy lovné zvěře (srny, zajíci, divoká prasata atd.).
Z pedologického hlediska (obrázek 5) jsou na území městysu zastoupeny převážně pelozemě,
konkrétně se jedná o subtyp modální. V severozápadní části území městysu a v jihovýchodním
výběžku převažují kambizemě, konkrétně se jedná o subtyp vyluhovanou. V některých částech území
městysu převažují hnědozemě, konkrétně subtyp luvická či modální11.

9

Zdroj: Internetové stránky Národního registru pramenů a studánek https://www.estudanky.eu/
Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/
11
Hnědozemě se vyskytují převážně v nižší části pahorkatin a na okraji nížin, a to od nadmořských výšek 150 až
po 450 m n. m. Původním porostem těchto půd byl listnatý les a v současné době jsou téměř zcela zemědělsky
využívány.
Kambizem je typ půdy, která se zpravidla nachází ve svažitých a členitých oblastech. Dříve byla nazývána jako
hnědá (lesní) půda. Jak v případě hnědozemí, tak kambizemí se jedná o velmi kvalitní zemědělské půdy, které
jsou vhodné zejména pro velmi náročné plodiny, jako jsou ječmen, pšenice, cukrovka a vojtěška. Je však
potřeba je pravidelně vápnit a dodávat kvalitní organické hnojení. Pelozem se vyvíjí ze slabě zpevněných jílů
a slínů a z jílovitě zvětrávajících břidlic v nižších, vlhčích polohách. Chemickým složením se jedná o příznivé
10
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Obrázek 5: Zastoupení půdních typů na území městysu Žernov

Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/

Co se týče struktury krajiny, tak k 22. 7. 2018 největší podíl zaujímá orná půda (203,8 ha,
43,3 % území městyse) a lesní pozemky (134,8 ha, 28,7 % území městyse). Následují trvalé travní
porosty (58,1 ha, 12,4 %) a ostatní plochy (33,3 ha, 7,1 %). Další druhy pozemků jsou svojí výměrou
zastoupeny méně – zahrady (14 ha, 3 %), vodní plochy (11,8 ha, 2,5 %), ovocné sady (7,7 ha, 1,6 %)
a zastavěné plochy (6,7 ha, 1,4 %)12. Struktura druhů pozemků v městysi je graficky znázorněna
na grafu 1.

půdy, fyzikálně naopak o nepříznivé, neboť jsou velmi těžké. (Elektronický taxonomický klasifikační systém půd
ČR https://klasifikace.pedologie.czu.cz/, Internetový server Příroda.cz https://www.priroda.cz/, Internetové
stránky encyklopedie Wikipedie https://cs.wikipedia.org/)
12
Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Graf 1: Struktura druhů pozemků v městysi Žernov k 22. 7. 2018 (v %)
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Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

2.1.1.4 Základní historie městyse a její vliv na současnost
První písemná zmínka o Žernovu pochází z roku 1417, kde je Žernov uváděn jako městečko.
Vzhledem k předcházejícímu hospodářskému a politickému vývoji je jeho existence mnohem starší.
Na skalní vyvýšenině na levém břehu řeky Úpy založil hrad kolem roku 1300 rod pánů, který nosil
zlatý třmen ve štítě – k ochraně obchodní stezky z Čech do Slezska a Polska. Na hradě se vystřídalo
několik majitelů, naposledy tu byl rod Smiřických. V roce 1600 je hrad popsán ještě jako dobře
zachovaný se 13 světnicemi, pokoji s klenutými sklepy. V roce 1634 hrad vydrancovala císařská vojska
a jeho zkázu dokonal v roce 1641 požár, který vznikl neopatrností jednoho tesaře. Dílo zkázy
rýzmburského hradu, ale především sousedního dvora, dovršili Švédové. Kámen z hradního zdiva
posloužil ke konci 17. století při opravě rýzmberského dvora i při stavbě ratibořického zámku
počátkem 18. století. Zbytky základů však můžeme spatřit ještě dnes. Ze zdiva hradu vyrostl v roce
1798 Rýzmburský altán, který dal postavit tehdejší majitel náchodského panství vévoda Petr
Kurónský, otec kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské. Uprostřed altánu je umístěn špalek z velké jedle,
připomínající pověst O silném Ctiborovi. Poblíž Rýzmburského altánu se v letech 1954-1992 konaly
lidové folklórní slavnosti „U nás na Náchodsku“. V roce 1992 se na Rýzmburku tancovalo naposledy,
festival byl přesunut do nedalekého Červeného Kostelce.
Žernov jako součást rýzmberského panství měl ve své historii dlouhou řadu majitelů. V záznamech
na konci 15. století nalézáme vladycký rod pánů ze Žernova. V roce 1601 koupili panství
i se Žernovem páni ze Smiřic a připojili ho ke svému panství. Městečko nezůstalo ani později stranou
důležitých událostí. Víme, že v době třicetileté války táhla krajem Gallasova armáda. Žernov
i s okolními vesnicemi musel za války s Turky v roce 1664 živit císařskou armádu. Ani za pruských
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válek v letech 1745–1748 nezůstala obec ušetřena vpádu armády Bedřicha II. Je doloženo,
že žernovští se zúčastnili i selského povstání roku 1775.
V roce 1736–1737 výrazně snížila počet obyvatel nakažlivá epidemie. V následujících letech ztratil
Žernov statut městečka. I přes hladomor v roce 1771–1773, který postihl tento kraj, došlo opět
k rozvoji obce. Ve druhé polovině 19. století dosáhl největšího počtu, a to více jak 860 obyvatel.
Vzhledem k tomu, že Žernov v minulosti užíval titul „městys“, zastupitelstvo obce v roce 2015
požádalo o jeho navrácení a dne 9. prosince 2015 předseda poslanecké sněmovny České republiky
tento titul Žernovu udělil13.

2.1.2 Obyvatelstvo
2.1.2.1 Demografická situace
Vývoj počtu obyvatel
Pomocí této charakteristiky lze sledovat, zdali je městys ziskový, či ztrátový z hlediska počtu obyvatel.
Počet obyvatel byl sledován i za jednotlivé místní části městyse mezi lety 1869-2018, převážně
v intervalech dvaceti let. V letech nejnovějších jsou intervaly kratší (tabulka 3). Tabulka obsahuje
i řetězové indexy vývoje počtu obyvatel14.
Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v městysi Žernov a v jeho jednotlivých místních částech v období
1869-2018
Název místní části

Rok

1869 1890 1910 1930 1950 1970

59
649
708

Rýzmburk
Žernov
Městys celkem

30
625
655

75
463
538

26
373
399

16
302
318

1991

2001

2011 2018

10
206
216

2
207
209

13 15
238 260
251 275

2001
/
1991

2011
/
2001

2018 2018
/
/
2011 1869

12
229
241

Řetězové indexy vývoje počtu obyvatel (v %)
Název místní části Období
Rýzmburk
Žernov
Městys celkem

1890
/
1869

1910 1930 1950 1970 1991
/
/
/
/
/
1890 1910 1930 1950 1970

50,8 250,0 34,7 61,5 75,0 83,3 20,0 650,0 115,4 25,4
96,3 74,1 80,6 81,0 75,8 90,0 100,5 115,0 109,2 40,1
92,5 82,1 74,2 79,7 75,8 89,6 96,8 120,1 109,6 38,8

Poznámka: Hodnoty počtu obyvatel byly ve všech sledovaných letech vztahovány k současným
administrativním hranicím městyse.
Zdroje: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011
Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
Údaje poskytnuté Úřadem městyse Žernov

Z tabulky 2 vyplývá, že městys Žernov byl za sledované období 1869-2018 výrazně ztrátový z hlediska
počtu obyvatel – ke konci roku 2018 měl městys přibližně pouze 39 % obyvatel, které měl v roce
13

Tabule – informační bod v obci
Řetězový index vývoje počtu obyvatel je podíl počtu obyvatel v mladším časovém horizontu ku počtu
obyvatel ve starším časovém horizontu vynásobený stem.
14
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1869, tj. za sledované období ztratil více než tři pětiny původního počtu obyvatel. Nejvýraznější
pokles byl zaznamenán mezi lety 1890 a 1970. Mezi lety 1890 a 1930 se projevil především vliv
1. světové války. Mezi lety 1930 a 1950 se projevil vliv druhé světové války a období
několika následujících let (odsun německého obyvatelstva, intenzita doosídlování). Mezi lety 1950 a
1970 se projevil negativně na počtu obyvatel nástup komunistického režimu a aktivity s ním spojené
(např. masivní znárodňování, odchod mladých do středně velkých měst, aktivity v oblasti reprodukce
– např. přijetí zákona o umělém přerušení těhotenství, velký příliv žen do zaměstnání a tím i menší
počet dětí, které měly atd.).
Od roku 2001 až do současnosti dochází k nárůstu počtu obyvatel v městysi.

Tabulka 3 a graf 2 zachycují vývoj počtu obyvatel v městysi Žernov s rozdělením na muže
a ženy v období 2001 až 2018.

Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel v městysi Žernov podle pohlaví v období 2001-2018
Rok
Městys celkem
muži
z
toho
ženy

2001 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
209
251
255
262
261
260
267
275
108
132
134
137
137
136
138
143
101
119
121
125
124
124
129
132

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/

Graf 2: Vývoj počtu obyvatel v městysi Žernov podle pohlaví v období 2001-2018 – graficky
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Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
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Z tabulky 3 a z grafu 2 vyplývá, že ve všech sledovaných letech převažovali muži nad ženami –
ve všech letech se jednalo o procentuální poměr okolo 52 % mužů ku 48 % žen.

Graf 3 znázorňuje křivku vývoje počtu obyvatel podle jednotlivých místních částí městysu Žernov.

Graf 3: Křivka vývoje počtu obyvatel v jednotlivých místních částech městysu Žernov v období
1869-2018
700
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Zdroje: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011
Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
Údaje poskytnuté Úřadem městyse Žernov

Z tohoto grafu vyplývá, že místní části městysu Žernov se mezi sebou částečně liší. V případě místní
části Žernov byl až do roku 1991 trend vývoje počtu obyvatel klesající (největší pokles byl
zaznamenán mezi lety 1890 a 1910). První drobný nárůst byl zaznamenán až mezi lety 1991 a 2001
(o 0,5 %) a od roku 2001 do roku 2018 počet obyvatel v této místní části výrazně stoupl (o 25,6 %).
V případě místní části Rýzmburk byla situace odlišná. Nejprve došlo mezi lety 1869 a 1890
k výraznému poklesu počtu obyvatel (téměř o 50 %), po kterém následoval rapidní nárůst mezi lety
1890 a 1910 (o 150 % mezi danými lety). Následně ovšem počet obyvatel této části rapidně poklesl
mezi lety 1910 a 1930 (o 65 %) a v dalších letech až do roku 2001 neustále klesal až na hodnotu
2 obyvatelé. Následně mezi lety 2001 a 2011 stoupl na hodnotu 13 obyvatel, která se zvýšila na
hodnotu 15 aktuální ke konci roku 2018. Nárůst byl způsoben díky nově přistěhovalým rodinám
s dětmi.

Přirozený přírůstek a migrace obyvatel
Přirozený přírůstek obyvatel představuje rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem
zemřelých obyvatel v daném období a území15. Pokud je kladný, více lidí se narodilo, než zemřelo.
Pokud je záporný, více lidí zemřelo, než se narodilo.

15

Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/
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Migrace představuje nevratný pohyb z jednoho místa do druhého. V našem případě
to je přistěhování do městysu Žernov z nějaké jiné lokality nebo naopak vystěhování z městysu
Žernov do jiné lokality. Saldo migrace je rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými obyvateli. Pokud
je kladné, je městys ziskový z hlediska migrace, pokud je záporné, je ztrátový. Přirozený přírůstek
i migrace obyvatel byly sledovány v rozmezí let 2008 až 2018 (tabulka 4).

Tabulka 4: Přirozený přírůstek, migrace a celkový přírůstek obyvatel v městysi Žernov v letech 2008
až 2018
Rok

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
celkem

Živě
narození

Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Saldo migrace

3
4
4
3
4
2
3
5
2
4
3
37

2
3
2
2
2
2
2
1
2
5
2
25

1
1
2
1
2
0
1
4
0
-1
1
12

3
10
22
4
5
5
11
11
1
9
14
95

6
4
2
4
1
7
5
16
2
1
7
55

-3
6
20
0
4
-2
6
-5
-1
8
7
40

Celkový
přírůstek

-2
7
22
1
6
-2
7
-1
-1
7
8
52

Poznámka: Celkový přírůstek představuje sumář hodnot přirozeného přírůstku a salda migrace v daném
časovém období.
Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/

Z tabulky 4 vyplývá, že za sledované období byl městys Žernov ziskový jak z pohledu přirozeného
přírůstku (celkově o 12 osob), tak z pohledu migrace (celkově o 40 osob). Z pohledu celkového
přírůstku je tak městys ziskový díky příznivému vývoji jak migračního salda, tak přirozeného
přírůstku.
Důvodem k přistěhování lidí do městyse mohlo být např. místo s krátkou dojezdovou vzdáleností do
spádových měst Česká Skalice a Červený Kostelec, větší klid oproti městskému prostředí, přistěhování
chatařů a chalupářů, kteří zde začali trvale bydlet apod.
Přehledově přirozený přírůstek, saldo migrace a celkový přírůstek v městysi Žernov ve sledovaném
období znázorňuje graf 4. Z tohoto grafu vyplývá, že největší celkový přírůstek městys ve sledovaném
období zaznamenal v roce 2010 a to hlavně díky migraci.
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Graf 4: Přirozený přírůstek, saldo migrace a celkový přírůstek v městysi Žernov v období 2008-2018
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

celkem
2008-2018

60
52
50
40
40
30
22
20
20
12
67

10
1

1

2
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2
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6

4

1

0
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4
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1

0

0
-10

-3 -2

-2-2
Přirozený přírůstek

Saldo migrace

-1
-5

-1-1

-1

Celkový přírůstek

Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/

Věková struktura obyvatelstva a její předpokládaný vývoj
Věková struktura obyvatelstva vyjadřuje, jak jsou zastoupené určité věkové kategorie obyvatel
v rámci nějaké pozorované jednotky, v tomto případě v městysi Žernov. Pro hodnocení byly použity
následující věkové kategorie:
1) 0-14 let – předproduktivní věk
2) 15-64 let – produktivní věk
3) 65 a více let – poproduktivní věk
Struktura obyvatelstva byla sledována v letech 2001, 2011 a 2018 (graf 5).
Graf 5: Věková struktura obyvatelstva v městysi Žernov v letech 2001, 2011 a 2018
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15
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15 až 64 let
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Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
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Z grafu 5 vyplývá, že podíl předproduktivní složky obyvatel ve sledovaném období narůstal, což
je pozitivní zjištění. Podíl produktivní složky populace mezi lety 2001 a 2011 stoupl na 70 %, načež
mezi lety 2011 a 2018 poklesl na 64 %. Podíl poproduktivní složky populace zaznamenal mezi lety
2001 a 2011 klesající tendenci, mezi lety 2011 a 2018 došlo k nepatrnému nárůstu podílu této věkové
kategorie.
Zhodnotit vývoj věkové struktury lze i pomocí indexu stáří16. Tento index v roce 2001 dosáhl hodnoty
119,4 %, což dokumentuje fakt, že v daném roce bylo v městysi více obyvatel v poproduktivním věku
než ve věku předproduktivním. V dalších sledovaných letech již ovšem tento index klesl pod hodnotu
100, z čehož vyplývá, že obyvatel v předproduktivním věku bydlelo v městysi více, než obyvatel
v důchodovém věku – v roce 2011 byl tento index 76,7 %, v roce 2018 dokonce 61,3 %. Uvedený
trend je pozitivní a je otázkou, zdali se jej podaří udržet. Do budoucna lze spíše očekávat, že počet lidí
v důchodovém věku bude přibývat.

Graf 6: Věková struktura obyvatelstva v městysi Žernov podle pohlaví v letech 2011 a 2018
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Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/

Co se týče zhodnocení věkové struktury městyse podle pohlaví v letech 2011 a 2018, z grafu 6
vyplývá, že v případě věkové kategorie 0 až 14 let bylo v městysi více žen než mužů (v roce 2011 byl
rozdíl nepatrný, procentuálně vyjádřený 51 % žen ku 49 % mužů, v roce 2018 byl již rozdíl výraznější –
53 % žen ku 47 % mužů) – z uvedeného vyplývá, že v městysi se v posledních letech rodí více žen než
mužů. V případě kategorie 15 až 64 let byl naopak poměr mužů a žen výrazně ve prospěch mužské
části populace – v obou sledovaných letech bylo v této věkové kategorii 55 % mužů ku 45 % žen.
V případě osob ve věku 65 a více let v roce 2011 převažovali ženy nad muži (55 % žen ku 45 % mužů),
v roce 2018 byl poměr osob ženského a mužského pohlaví vyrovnaný.

16

Index stáří je vypočítán jako podíl počtu obyvatel ve věku 65 a více let ku počtu obyvatel ve věku 0-14 let
vynásobený stem. Pokud je tento index větší než 100, převažuje v dané obci poproduktivní složka populace.
Pokud je menší než 100, převažuje v dané obci naopak předproduktivní populace.
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Vzdělanost obyvatelstva
Vzdělanost obyvatelstva v městysi Žernov shrnuje tabulka 6.
Tabulka 5: Vzdělanost obyvatelstva a index vzdělanosti v městysi Žernov v letech 2001 a 2011
Rok
2001

Stupeň dokončeného vzdělání

celkem celkem
Obyvatelstvo 15 let a starší
Bez vzdělání
Základní vzdělání
Středoškolské včetně vyučení (bez maturity)
Úplné střední s maturitou
Vyšší odborné a nástavbové
Vysokoškolské
Bez udání vzdělání
Index vzdělanosti

178
0
35
71
56
6
9
1
50,0

208
1
29
75
67
10
19
7
64,4

Rok
2011
z toho
muži ženy
111
97
1
0
11
18
47
28
32
35
6
4
12
7
2
5
66,7 61,9

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu

Z této tabulky vyplývá, že ve sledovaném období došlo k poklesu počtu osob, které mají pouze
základní vzdělání. Mezi sledovanými lety došlo k růstu počtu obyvatel s nejvyšším zakončeným
vzděláním středoškolským zakončeným výučním listem, dále s úplným středním zakončeným
maturitní zkouškou, vyšším odborným a nástavbovým i vysokoškolským. Vzdělanost obyvatelstva lze
hodnotit i pomocí tzv. indexu vzdělanosti17. Hodnota indexu se ve sledovaném období významně
zvýšila, což je pozitivní zjištění.
Z pohledu rozdělení na muže a ženy v roce 2011 lze konstatovat, že se obě pohlaví mezi sebou
poměrně liší. Zatímco s nejvyšším dokončeným vzděláním základním bylo více žen než mužů,
středoškolsky vzdělaných osob formou výučního listu bez maturity bylo naopak výrazně více
mužského pohlaví. Více žen oproti mužům disponovalo úplným středním vzděláním zakončeným
maturitní zkouškou. Naopak s nejvyšším dokončeným vzděláním formou nástavby, vyššího
odborného a vysokoškolského vzdělání bylo více osob mužského pohlaví. Co se týče indexu
vzdělanosti, byl vyšší u mužů než u žen, a to především v důsledku poměrně výrazně většího počtu
mužů s dokončeným vysokoškolským vzděláním.

2.1.2.2 Sociální situace
Výskyt národnostních menšin na území městyse Žernov je podle dat ze Sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011 zanedbatelný. V tomto sčítání se k národnostním menšinám přihlásilo celkem
5 osob – z toho 3 k ukrajinské národnosti (1 muž a 2 ženy), jeden muž k maďarské národnosti a jedna
17

Index vzdělanosti je ukazatel, který je konstruován jako podíl obyvatel se středoškolským a vysokoškolským
vzděláním na dospělé populaci vynásobený stem. Při jeho konstrukci je vysokoškolskému stupni dávána vyšší
váha ve srovnání se středoškolskou úrovní, konkrétně v této práci je přidělená váha třínásobná.
Do středoškolského vzdělání byly zařazeny kategorie úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání.
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žena k polské národnosti. Celkem 77 obyvatel (41 mužů, 36 žen) městyse však národnost neuvedlo,
což představuje okolo 30 % obyvatel městyse.
Z informací poskytnutých Úřadem městyse v Žernově v městysi k září 2018 nežijí zástupci
národnostních menšin.

Sociálně patologické jevy
Za sociálně patologické jevy jsou označovány takové jevy, které jsou považovány za nežádoucí, jelikož
porušují sociální, morální či právní normy společnosti. Jmenovat lze např. kriminalitu, vandalismus,
alkoholismus, toxikomanie, domácí násilí atd. Tyto jevy jsou však obtížně měřitelné.
Co se týče výskytu sociálně patologických jevů v městysi, dle informací z úřadu městyse se jedná
o problém prozatím zanedbatelný.

Sociálně slabé a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel
Za sociálně slabé obyvatele lze považovat např. ty osoby, které nedisponují dostatečným příjmem
peněz, což může vést k půjčkám, postupnému zadlužování a následně k exekuci. Za sociálně
znevýhodněné skupiny obyvatel lze uvést např. osoby s tělesným či duševním postižením, matky
s dětmi bez přístřeší apod. Výskyt sociálně slabých či sociálně znevýhodněných obyvatel je velmi
obtížně měřitelný. Zjistit lze ale např. to, která fyzická či právnická osoba v městysi je v platební
neschopnosti neboli v insolvenci18. K 20. 11. 2019 byly na území městyse v insolvenčním rejstříku
evidovány dva subjekty.
Na základě informací z úřadu městyse v Žernově ze září 2018 vyplynulo, že tuto evidenci bohužel
v městysi nevedou. Odhadem ale není skupina těchto osob v městysi velká.

2.1.2.3 Život v městysi
Sociálním životem v městysi je myšlena existence a činnost různých zájmových sdružení občanů
na území městyse. Díky různým zájmovým spolkům se mohou v městysi utvářet jak vzájemné vztahy
mezi občany, tak vztahy občanů vůči městysi, díky čemuž vzniká určitý pocit sounáležitosti s danou
komunitou. Spolkovou činností je pozitivně ovlivněn rozvoj městyse a aktivita daných spolků
a obyvatel může v městysi napomoci k naplňování rozvojových plánů.
Na území městyse Žernov existuje a má sídlo několik zájmových spolků. Přehled a bližší informace
o nich shrnuje tabulka 6.

18

Blíže viz Internetové stránky Insolvenčního rejstříku http://insolvencni-rejstrik.cz/
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Tabulka 6: Registrované zájmové spolky a sdružení mající sídlo v městysi Žernov
Název spolku

Druh činnosti

Sídlo

Rok
vzniku

IČ

Webové stránky

SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů
Žernov

protipožární
ochrana

Žernov 112
552 03 Žernov

1883

48623237

http://www.sdhzernov.
cz/

TJ Sokol Žernov, z.s.

provozování
sportovních zařízení

Žernov 112
552 03 Žernov

1995

62726072

nemají

Český kynologický
svaz ZKO Žernov –
Rýzmburk - 622

zájmová činnost
(kynologie)

Žernov 119
552 03 Žernov

1998

68245521

https://www.zkozernov.
cz/

zájmová činnost
Žernov 119
2019 08556580
nemají
(závody se psy)
552 03 Žernov
Zdroje: Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Internetové stránky městysu Žernov http://www.zernov.cz/
předcházející strategický dokument
Dog Race, z. s.

Vyjma převažujícího druhu činnosti, který je uveden v tabulce 6, vyvíjí uvedené spolky i jiné činnosti,
např. pořádají v průběhu roku akce s různorodou tematikou, pomáhají s organizací a zabezpečením
společenských akcí apod.

Akce a události pořádané v městysi
V městysi je každoročně pořádána řada akcí a událostí. Výběr akcí, které jsou v městysi v průběhu
roku pořádány včetně uvedení základních informací k nim, podává tabulka 7.

Tabulka 7: Výběr z akcí a událostí pořádaných v městysi Žernov
Termín konání
Název akce
v roce 2017 či
2018
Maškarní karneval
22. 2. 2018
Rýzmburský voříšek
6. 5. 2018
Žernovský bajk

16. 6. 2018

Žernovský bejk

30. 6. 2018

Eko jízda

10. 8. 2017

Pořadatel

Další informace

TJ SOKOL Žernov
dětský karneval
ZKO Žernov – Rýzmburk
kynologická výstava a soutěž
Městys Žernov, SDH a TJ
SOKOL Žernov, Svazek obcí závod horských kol cross country
1866
SDH Žernov, Městys
soutěž v netradičním silovém
Žernov
požárním sportu
Městys Žernov
zábavná jízda na kolech

Zdroj: Internetové stránky městyse Žernov http://www.zernov.cz/

Uvedený výčet akcí v tabulce 7 není konečný a v městysi probíhá i řada dalších akcí, např. Sultán CUP,
Prvomájový průvod atd.
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Možnosti trávení volného času
Možností, jak trávit volný čas, je celá řada. Městys Žernov disponuje atraktivním přírodním
prostředím jak na území městyse samotného (území podél řeky Úpy, Babiččino údolí, přírodní
památky), tak v jeho blízkém okolí, které může být cílem řady pěších turistů či cyklistů.
Dominantou městyse je od listopadu roku 2014 rozhledna. Celková výška rozhledny je 24 metrů,
přičemž vyhlídková plošina se nachází ve výšce 18,4 metrů. Zájemci o výhled z rozhledny musí
vystoupat celkem 92 schodů19.
Na území městyse lze obdivovat řadu kulturních a historických zajímavostí. Jmenovat lze kapli
Panny Marie Sněžné, zříceninu hradu Rýzmburk (obrázek 6) atd. Blíže je o kulturní vybavenosti
městyse pojednáno v kap. 2.1.5.5 Kultura.

Obrázek 6: Zřícenina hradu Rýzmburk – stav k červenci 2018

Zdroj: vlastní průzkum

Volný čas lze trávit i navštěvováním akcí a událostí s různorodou tématikou (viz tato kapitola
a „Akce a události pořádané v městysi“), pro milovníky četby je v pátek v podvečerních hodinách
k dispozici místní knihovna.
Další možností, jak trávit volný čas, je sport. Obyvatelé mohou využít fotbalové hřiště či tělocvičnu
nacházející se nedaleko rozhledny. Blíže je o sportovní vybavenosti městyse pojednáno v kapitole
2.1.5.6 Sport a tělovýchova.

19

Zdroj a blíže viz Internetové stránky serveru Rozhledny ČR http://rozhledny.webzdarma.cz/zernov.htm
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Volný čas lze trávit i v místním kiosku. Lidé si zde mohou popovídat, sdělit své zážitky apod. Náplní
volného času může být i pobyt s dětmi na dětském hřišti.
V letním období může být náplní volného času koupání v požární nádrži. V zimním období je možné
v případě dobrých sněhových podmínek vyrazit na běžky. Volný čas lze trávit i procházkou
po městysi apod.

Informovanost občanů a její kvalita
Aktuální informace jsou v dnešní době velmi významné. Bez informací se obejde jen málokdo.
Poskytovat informace občanům z Úřadu městyse lze několika způsoby.
První možností je místní rozhlas. Informování prostřednictvím bezdrátového rozhlasu je v městysi
k dispozici.
Druhou možností jsou výlepové plochy. Jmenovat lze např. výlepovou plochu na budově hasičské
zbrojnice, dále výlepovou plochu poblíž budovy s č. p. 37 v místní části Žernov či výlepovou plochu
poblíž budovy s č. p. 5 v místní části Rýzmburk.
Další možností je zpravodaj městyse. Ten v městysi vydáván není.
Internet představuje další variantu, jak informovat. Městys Žernov má své internetové stránky,
na kterých mohou občané a další subjekty zjistit různorodé informace týkající se městyse20.
Další možností, jak získat informace, je prostřednictvím sociálních sítí. Prostřednictvím sociální sítě
Facebook (stránka „Žernováci“) jsou podávány informace týkající se dění v městysi.
Informovat lze i prostřednictvím emailu, např. formou přihlášení k odběru novinek. Tuto službu
městys neposkytuje.
Další možností je informování formou krátkých textových zpráv prostřednictvím mobilních telefonů.
Tuto službu městys poskytuje.
Informovat lze i prostřednictvím kabelové televize. Ta v městysi není vybudována.

2.1.3 Hospodářství
2.1.3.1 Ekonomická situace
Charakter hospodářství a charakteristika klíčových subjektů
Charakter hospodářství se v minulosti odvíjel především od zemědělské činnosti. Koncem 19. století
nacházela větší část zdejšího obyvatelstva obživu v řemeslné výrobě a službách a dále stále
v zemědělství. Koncem 19. století je prokazatelná i na tehdejší poměry velká zaměstnanost v tzv.
terciální sféře. Po roce 1991 je typický přechod od centrálně plánovaného hospodářství
na hospodářství tržní.

Následující tabulka 8 shrnuje podnikající společnosti, které mají sídlo na území městyse Žernov.
20

Blíže viz Internetové stránky městyse http://www.zernov.cz/
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Tabulka 8: Podnikatelské subjekty mající sídlo na území městyse Žernov (k listopadu 2019)
Název firmy

Hlavní předmět činnosti

Adresa

IČ

Počet
zaměstnanců

Internetové stránky

Zemědělské družstvo
Žernov

živočišná i rostlinná výroba

Žernov 95
552 03 Žernov

48171166

25 až 49

http://www.zd
zernov.cz/

Žernov 122
552 03 Žernov

27547116

1 až 5

https://karelnovak.cz/

Žernov 141
552 03 Žernov

07146396

neuvedeno

nemají

NOVÁK a NOVÁK eko
s.r.o.
Locapro s.r.o.

prodej zplynovacích kotlů,
akumulačních nádrží
a krbových kamen
Ostatní profesní, vědecké
a technické činnosti

Zdroje: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Internetové stránky jednotlivých podnikatelských subjektů

Z této tabulky vyplývá, že na území městyse Žernov měly k listopadu 2019 sídlo celkem 3 podnikající
společnosti. Hlavním předmětem činnosti jedné z nich je prodej zplynovacích kotlů, akumulačních
nádrží a krbových kamen, druhé z nich ostatní profesní, vědecké a technické činnosti. V případě
družstva se pak jedná především o živočišnou výrobu.
Co se týče počtu zaměstnanců, nejvíce zaměstnanců má Zemědělské družstvo Žernov (mezi 25 až 49
zaměstnanci).
Vyjma podnikajících společností lze však v městysi zmínit některé další subjekty. Jedná
se o podnikatele-fyzické osoby, které zaměstnávají několik osob. Jedná se o Ludmilu Berkovcovou
(1-5 zaměstnanců) podnikající v oblasti ekologického zemědělství, Petru Joudalovou
(1-5 zaměstnanců) podnikající v oblasti destilace, rektifikace a míchání lihovin a Karla Čapka
(1-5 zaměstnanců) podnikajícího v oblasti silniční nákladní dopravy.

Na území městyse Žernov není evidován žádný tzv. „brownfield“, který by byl veden v národní
databázi brownfieldů 21. Za chátrající objekt podobný brownfieldu lze ovšem považovat bývalý
zemědělský areál nacházející se severozápadně od hlavní návsi v městysi. Za další chátrající objekt lze
označit budovu bývalé školy (budova s č. p. 84 v místní části Žernov).

21

Brownfield definujeme jako nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívána,
zanedbána a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace.
Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity (zdroj a blíže viz
Internetové stránky Národní databáze brownfieldů http://www.brownfieldy.cz/).
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Podnikatelská aktivita a struktura podnikatelských subjektů
Na území městyse Žernov bylo k 31. 12. 2018 registrováno celkem 71 podnikatelských subjektů.
Podnikatelských subjektů, u kterých byla zjištěna aktivita, bylo k 31. 12. 2018 celkem 37. Následující
graf 7 znázorňuje podle procentuálního zastoupení strukturu podnikatelských subjektů na území
městyse Žernov, a to jednak z pohledu všech registrovaných subjektů, tak z pohledu subjektů,
u kterých byla zjištěna aktivita.

Graf 7: Struktura podnikatelských subjektů v městysi Žernov k 31. 12. 2018 (v %)
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Poznámka: V oblasti činností „Činnosti v oblasti nemovitostí“ a „Zdravotní a sociální péče“ žádný subjekt
nepodnikal, proto nejsou tyto činnosti v tabulce znázorněny.
Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/

Z tohoto grafu vyplývá, že největší množství podnikatelských subjektů mělo registrováno jako svoji
profesi průmysl (22,5 %). Následovala obchodní činnost a opravy a údržba motorových vozidel (19,7
%) a zemědělství, lesnictví, rybářství (16,9 %).
V případě subjektů, u kterých byla zjištěna aktivita, je oblast profesí stejná, ale pořadí a poměrové
zastoupení je odlišné. Největší množství podniků se aktivně věnovalo průmyslu (27 %). Na druhém
místě z pohledu procentuálního zastoupení bylo zemědělství, lesnictví, rybářství (24,3 %) a na třetím
místě obchodní činnost a opravy a údržba motorových vozidel (16,2 %).
Na druhé straně byla řada profesních činností zastoupena velmi nízkým podílem (4 % a méně).
Graf 8 znázorňuje strukturu podnikatelských subjektů podle právní formy, opět z pohledu všech
registrovaných podniků, tak z pohledu podniků, u kterých byla zjištěna aktivita.

Stránka 27 z 153

Program rozvoje městyse Žernov na období 2019-2025 – Analytická část
Graf 8: Struktura podnikatelských subjektů podle právní formy v městysi Žernov k 31. 12. 2018
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Poznámka: Žádný subjekt s právní formou „Akciová společnost“ v městysi k uvedenému datu nepůsobil, proto
není tato forma znázorněna.
Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/

Z tohoto grafu vyplývá, že v městysi dominují osoby podnikající podle živnostenského zákona neboli
živnostníci. Co se týče dalších forem, následují zemědělští podnikatelé a svobodná povolání22.
K 31. 12. 2018 bylo v městysi Žernov evidováno celkem 54 živnostníků. K tomuto datu tak připadalo
okolo 20 živnostníků na každých 100 obyvatel. Na základě tohoto zjištění by bylo možné konstatovat,
že přibližně každý pátý obyvatel Žernova aktivně podniká. Skutečnost však může být poněkud
odlišná, neboť uvedený oficiální počet živnostníků jednak obsahuje i živnostníky, kteří svou činnost
přerušili, a zároveň obsahuje i živnostníky, kteří již nepodnikají a pouze svou činnost oficiálně
neukončili. Pokud bychom vzali v potaz počet živnostníků, u kterých byla zjištěna aktivita
(24 osob), připadalo by na každých 100 obyvatel pouze přibližně 9 živnostníků.

Úroveň spolupráce mezi městysem a místními podnikatelskými subjekty je z pohledu městyse
vnímána jako průměrná a že záleží na lidském faktoru.
Volné plochy vhodné k podnikání jsou v městysi k dispozici. Konkrétně se jedná o brownfieldy (bývalý
zemědělský areál nacházející se severozápadně od hlavní návsi a budova bývalé školy).

22

Fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství.
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Poskytované komerční služby
Na území městyse Žernov jsou místním občanům či turistům k dispozici některé komerční služby.
Jedná se o kiosek s občerstvením. Kiosek je otevřen od května většinou do září (v závislosti
na počasí). V květnu, červnu a září je otevřeno ve čtvrtek a pátek od 17:00 do 21:00, v sobotu a neděli
od 15:00 do 21:00 hodin. V červenci a srpnu je otevřeno od čtvrtka do neděle od 15:00 do 21:00
hodin. Z dalších služeb lze využít místní zelinářství či pneuservis a autoservis.
Dále se jedná o Ekofarmu Rýzmburk, která nabízí jak ubytování, tak stravování (blíže viz kap. 2.1.3.3
Cestovní ruch).

2.1.3.2 Trh práce
Ekonomická aktivita obyvatelstva a zaměstnanost v jednotlivých sektorech hospodářství
Z informací ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 vyplynulo, že k tomuto roku bylo v městysi
Žernov celkem 121 ekonomicky aktivních obyvatel (EAO), což představovalo 48 % obyvatelstva
městyse. Z EAO bylo 73 mužů a 48 žen. U 13 osob se nepodařilo ekonomickou aktivitu zjistit (z toho u
7 mužů a 6 žen). Zbývající část obyvatel je ekonomicky neaktivní, kam se řadí např. nepracující lidé
v důchodovém věku, žáci, studenti apod.
Počet EAO se od roku 2001 do roku 2011 zvýšil o 18 lidí, což představuje přibližně nárůst o 15 %.
Informace o zaměstnanosti EAO v jednotlivých sektorech hospodářství shrnuje tabulka 9.
Tabulka 9: Zaměstnanost EAO v jednotlivých sektorech hospodářství v městysi Žernov v roce 2001
EAO
I.
II.
III.
I.
II.
III.
celkem
(v %)
(v %) (v %)
2001
103
12
50
41
11,7
48,5
39,8
Poznámky: Do priméru (I.) zařazeni EAO zaměstnaní v zemědělství, rybolovu a lesnictví, do sekundéru (II.) EAO
zaměstnaní v průmyslu a stavebnictví a do terciéru (III.) byli zařazeni EAO pracující ve službách (obchod,
doprava, školství, veřejná správa atd.).
Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Rok

Z této tabulky vyplývá, že v roce 2001 bylo nejvíce EAO zaměstnáno v sekundéru (téměř polovina
z celku). V terciéru bylo zaměstnáno okolo 40 % EAO z celku. Zbývající část, tj. přibližně jedna
desetina EAO, připadala na zaměstnané v zemědělství, lesnictví a rybářství.
Bylo by zajímavé sledovat i vývoj zaměstnanosti v jednotlivých sektorech hospodářství mezi lety 2001
až 2011. Bohužel sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 již tyto údaje nezjišťovalo, takže nejsou
k dispozici. Je však velmi pravděpodobné, že dochází k postupnému nárůstu zaměstnanosti EAO
v terciéru na úkor sekundéru.
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Míra registrované nezaměstnanosti
Míra registrované nezaměstnanosti vyjadřuje procentuálně poměr počtu nezaměstnaných
k celkovému počtu EAO23. Tento ukazatel de facto vyjadřuje nabídku pracovní síly v městysi Žernov,
ale i v jeho okolí. Výše míry registrované nezaměstnanosti závisí na aktuální situaci a dění na trhu
práce jak v městysi, tak v celém regionu. Míru registrované nezaměstnanosti v městysi Žernov
zachycuje graf 9. V našem případě je sledováno období od roku 2014 do roku 2018. Sledována
je průměrná hodnota míry registrované nezaměstnanosti v daném roce a také hodnota v měsíci
červenci a prosinci k příslušnému roku. Předpoklad je takový, že v zimním období nebude ukazatel
tolik ovlivněn sezonními pracemi.

Graf 9: Míra registrované nezaměstnanosti v městysi Žernov v období 2014-2018
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Poznámky: Průměrná hodnota v roce 2014 byla vypočítána jako průměr za měsíce březen až prosinec, neboť
za leden a únor tohoto roku nejsou statistiky k dispozici. Průměrná hodnota v roce 2018 byla vypočítána jako
průměr za měsíce leden až červenec. Za srpen až prosinec 2018 nebyla hodnota v době psaní tohoto
dokumentu ještě známa.
Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí https://portal.mpsv.cz

Z grafu 9 vyplývá, že průměrná míra registrované nezaměstnanosti se v městysi v celém sledovaném
období pohybovala pod hranicí 4 %. Jedná se o nízkou míru registrované nezaměstnanosti, která
odráží současnou fázi ekonomického cyklu v rámci celé České republiky, kdy dochází
k hospodářskému růstu.
Porovnáním míry registrované nezaměstnanosti v měsících červenec a prosinec v daných letech lze
vidět, že v roce 2014 a 2016 byla stejná. V roce 2015 a 2017 byla míra registrované nezaměstnanosti
významně vyšší v červenci než v prosinci. Z toho vyplývá, že vliv sezonních prací v letním období
se nepotvrdil.
Při porovnání hodnot registrované míry nezaměstnanosti za územní jednotky městys Žernov, okres
Náchod a Královéhradecký kraj (graf 10) lze vidět, že ve všech sledovaných letech byla v městysi
Žernov míra registrované nezaměstnanosti poměrně značně nižší než v případě okresu Náchod
či Královéhradeckého kraje jako celku.

23

Od ledna 2013 se míra registrované nezaměstnanosti měří ukazatelem „Podíl nezaměstnaných osob“ který
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.
(https://portal.mpsv.cz)
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Graf 10: Porovnání registrované míry nezaměstnanosti za územní jednotky městys Žernov, okres
Náchod a Královéhradecký kraj v období 2014-2018
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Poznámky: Průměrná hodnota v roce 2014 byla vypočítána jako průměr za měsíce březen až prosinec, neboť
za leden a únor tohoto roku nejsou statistiky k dispozici. Průměrná hodnota v roce 2018 byla vypočítána jako
průměr za měsíce leden až červenec. Za srpen až prosinec 2018 nebyla hodnota v době psaní tohoto
dokumentu ještě známa.
Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí https://portal.mpsv.cz

Vyjížďka do zaměstnání
Vyjížďka do zaměstnání představuje procento EAO, kteří vyjíždějí za prací z dané obce. Tabulka 10
obsahuje informace týkající se vyjížďky do zaměstnání z městyse Žernov.

Tabulka 10: Vyjížďka do zaměstnání v městysi Žernov v letech 2001 a 2011
2001
Rok

2011

celkem

z toho

celkem

muži

ženy

Počet EAO

103

121

73

48

Počet EAO vyjíždějících do zaměstnání
mimo území městyse

69

53

32

21

Vyjíždějící EAO v rámci okresu

63

41

24

17

Vyjíždějící EAO
do zaměstnání mimo území městyse (v %)

67

44

44

44

Vyjíždějící EAO v rámci okresu (v %)

91

77

75

81

Z toho

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
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Z tabulky 10 vyplývá, že mezi lety 2001 a 2011 poměrně značně klesl podíl EAO, kteří vyjíždějí
za prací mimo území městyse.
Mezi lety 2001 a 2011 klesl značně i podíl vyjíždějících EAO v rámci okresu. Z toho vyplývá, že mezi
těmito lety z vyjíždějících EAO do zaměstnání mimo území městyse narostl podíl osob, kteří za prací
vyjíždějí mimo území okresu Náchod.
Pokud bychom porovnali mezi sebou obě pohlaví v roce 2011, nejsou rozdíly mezi vyjíždějícími
ženami a muži za prací mimo území městyse nikterak významné.

2.1.3.3 Cestovní ruch
Atraktivity cestovního ruchu
Co se přírodních předpokladů týče, městys v západní části svého území disponuje atraktivním
přírodním prostředím – povodí řeky Úpy a její okolí, Babiččino údolí.
Z kulturně-historických předpokladů lze zmínit následující zajímavosti:
Kaple Panny Marie Sněžné
Římskokatolická kaple stojí na návsi v městysi Žernov. Původně barokní kaple stojí prý na místě
bývalého pivovaru. Stavba byla dokončena v roce 1780. Po opravách byla znovu otevřena
a při slavnostní bohoslužbě vysvěcena arcibiskupem Otčenáškem 25. září 2005. Půdorys byl původně
skoro čtvercový, s apsidovitým kněžištěm. Roku 1898 byla loď prodloužena o 6 metrů a byla
k ní přistavěna sakristie. Triumfální oblouk je segmentový. Stěny hladké, okna polokruhová, vížka
dřevěná. Bohoslužby se konají v neděli před slavností sv. Václava. Kaple je ve vlastnictví
Římskokatolické církve – farnosti Náchod. Počátky její existence sahají do období velikého
hladomoru, který vyvrcholil známým selským povstáním na Náchodsku v roce 1775.
Rozhledna Žernov
Stavba rozhledny byla zahájena v květnu 2014 a dokončena o šest měsíců později. Na stavbu bylo
použito více než 8 tun oceli a 30 m2 dřeva. Slavnostní otevření se uskutečnilo v neděli 30. listopadu
2014. Rozhledna stojí ve výšce 375 m n. m., vyhlídková plošina je ve výšce 18,5 m a při dobré
viditelnosti umožňuje výhled do nejvzdálenějšího okolí počínaje hřebenem Krkonoš, hraničního Boru,
Orlických hor, krajského města, komínů chvaletické elektrárny a Kunětické hory. Je dostupná jak
pro turisty a cykloturisty, tak i autem, neboť k ní vede nová komunikace budovaná státem v rámci
Komplexních pozemkových úprav. Projekt realizovala obec Žernov společně s Brankou, o.p.s.
Zřícenina hradu Rýzmburk a Rýzmburský altán
V západní části městyse Žernova nad řekou Úpou se nacházejí zbytky historicky významného hradu,
který byl v minulosti střediskem rozsáhlého rýzmburského panství. Hrad byl založen pravděpodobně
ve 14.století a během své existence prošel údobím rozkvětu i úpadku, až se nakonec v roce 1601 stal
součástí náchodského panství. K hradu se váže pověst o silném Ctiboru, kterou zpracovala Božena
Němcová jako jeden ze svých prvních literárních pokusů. V těsné blízkosti bývalého hradního areálu
se nachází altán, který nechal zbudovat v roce 1798 vévoda Petr Kuronský. Toto místo je zajímavé
nejenom svou architekturou a příhodnou polohou poskytující překrásnou vyhlídku, ale také tím,
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že právě sem spisovatelka Božena Němcová umístila setkání babičky a jejích vnoučat s paní kněžnou.
V roce 1995 byl Rýzmburský altán navrácen původním majitelům v restituci. V té době již budova
altánu několik let chátrala, zejména její statika byla ve velmi špatném stavu. Pro zachování kulturní
památky pro další generace zde v letech 2003–2009 probíhala rekonstrukce.
Červený most
Červený most je zajímavou technickou památkou Babiččina údolí. Překlenuje řeku Úpu pod
Rýzmburským altánem. Jde o dřevěný trámový most na kamenných pilířích, který je mořený
do výrazné rubínové barvy. Přes most vedou značené turistické trasy (červená a modrá).
Pohodelská lávka
„Před vánočními svátky roku 2008 se poblíž hájovny pod Bílým kopcem sešly nejméně dvě stovky lidí
ze Žernova a okolí, aby se zúčastnily za přítomnosti poslankyně PS Parlamentu ČR Mgr. Zdeňky
Horníkové slavnostního otevření nové lávky přes Úpu v lokalitě Pohodlí. Z časových a finančních
důvodů byla vyrobena podle projektu pana Ing. Haucka až v Rakousku. Jednotlivé díly byly přivezeny
a smontovány na břehu a celá konstrukce byla následně usazena na své místo pomocí velkého jeřábu.
Jejím předchůdcem byla lávka vzpěradlové konstrukce vybudovaná v letech 1943/44. Po více než 30
letech své existence se v únoru 1979, vinou pokračující hniloby, samovolně zřítila do vody. Ještě starší
lávka stávala pod bývalým splavem v místech nynějšího brodu. Byla dosti úzká a její konstrukci tvořily
neopracované souše, které byly neseny dvěma nebo třemi podpěrami zapuštěnými do dna řeky.
Ze stejného materiálu bylo i jednoduché zábradlí. Téměř po každé velké vodě bylo nutné provádět její
částečnou obnovu.“
Babiččino údolí
„Název údolí je odvozen z povídky Boženy Němcové Babička, jehož děj sem spisovatelka umístila.
Jedná se o údolí Úpy severně od České Skalice poblíž zámku v Ratibořicích. Tuto krajinu Babiččiným
údolím nazval poprvé roku 1878 spisovatel Otakar Jedlička působící ve Smiřicích jako lékař. Roku 1952
prohlásilo tehdejší Ministerstvo školství, věd a umění toto údolí za krajinnou a národní rezervaci, roku
1978 pak bylo prohlášeno národní kulturní památkou.
K nejnavštěvovanějším místům údolí patří Staré bělidlo, domek čp. 7 u Viktorčina splavu. Zde prožila
Božena Němcová roku 1844 prázdniny se svými dětmi a v povídce Babička sem přenesla
své vzpomínky z dětství prožitého s její babičkou Marií Magdalénou Novotnou na starém panském
bělidle pod zámkem v nedalekých Ratibořicích. Původní bělidlo nechala majitelka zámku Kateřina
Zaháňská zbořit roku 1830. Po 2. světové válce byl domek čp. 7 vybaven dobovým lidovým nábytkem
ze sbírek Muzea Boženy Němcové v České Skalici. Budova a okolí byly později dále upraveny roku
1970 při natáčení filmu Babička režiséra Antonína Moskalyka; jako připomínka povídky stojí
asi v polovině cesty mezi ratibořickým zámkem a Starým bělidlem také sousoší babičky s dětmi a psy.
Viktorčin splav za Starým bělidlem také v průběhu let změnil podobu i polohu; nejprve při stavbě
zavodňovacích soustav v letech 1842–1848 a 1874–1875, později v rámci regulace toku Úpy ve 20.
a 50. letech 20. století. Na místo původně dřevěného splavu bylo osazeno betonové a kamenné čelo –
to bylo roku 1970 při natáčení filmu z důvodu obnovení staršího vzhledu obloženo kmeny stromů.
Původní splav byl v místě současné cesty.
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Přibližně v polovině cesty mezi babiččiným pomníkem a Starým bělidlem je pod dubem kamenný
křížek s letopočtem 1866. Ten nemá nic společného s Viktorkou, jak se někteří lidé mylně domnívají,
ale jde o památku na padlého vojáka. Křížek byl původně uprostřed louky, na toto místo byl přemístěn
poté, co jej několikrát poškodili zemědělci při sekání trávy.“
Naučná stezka Jakuba Míly
„Jedná se o pěší turistický okruh se třinácti zastaveními, který navazuje na stávající naučnou stezku
v Babiččině údolí.
Vychází z Ratibořic od Panského hostince, pokračuje okolo mlýna přes Žernovskou lávku na Žernov,
dále na Rýzmburk, směřuje dolů k řece, kolem pramene Jakuba Míly – Merglu, na Pohodlí a přes Bílý
most zpět do Ratibořic. Okruh je 6 km dlouhý. Na jednotlivých zastaveních si může návštěvník
připomenout některá známá i méně známá místa, která mají spojitost s nejznámějším dílem Boženy
Němcové Babička nebo s její povídkou Dlouhá noc. Několika fotografiemi je připomenuta i historie
Čapkova rodu, ze kterého vzešly dvě známé postavy literárního a uměleckého světa.“
Jednou z dominant Žernova je dále i bývalá škola. Obec ji prodala v polovině 90. let, jelikož objekt
od roku 1963, kdy byl uzavřen, chátral.24

Turistická infrastruktura
Aby se cestovní ruch mohl dostatečně rozvíjet, je potřeba mít zajištěnu adekvátní infrastrukturu
související s cestovním ruchem. Jedná se především o ubytovací a stravovací kapacity. Přehled
ubytovacích kapacit na území městyse shrnuje tabulka 11.
Tabulka 11: Ubytovací kapacity v městysi Žernov (k listopadu 2019)
Název ubytovacího zařízení
Hotel Rýzmburk

Adresa
Rýzmburk 5
552 03 Žernov

Kapacita (lůžka)
38

Internetové stránky
http://ryzmburk.cz/

Zdroj: Internetové stránky hotelu Rýzmburk http://ryzmburk.cz/

Z této tabulky vyplývá, že na území městyse Žernov je k dispozici jeden objekt, kde se lze ubytovat.
Konkrétně se jedná o Hotel Rýzmburk (obrázek 7), jehož celková kapacita je 38 lůžek. Jedná se
celkem o 13 dvojlůžkových pokojů včetně dvou velkých apartmánů, jeden čtyřlůžkový pokoj a dva
jednolůžkové pokoje. V některých pokojích je možnost přistýlek. Pokoje jsou vybaveny koupelnou
a toaletou, televizí a internetovým připojením, které je zdarma. Hotel dále disponuje dvěma
konferenčními sály – jeden má kapacitu 80 osob, druhý 16 osob25. Objekt funguje i jako ekofarma.
Přehled stravovacích zařízení a zařízení souvisejících se stravováním a informace k nim shrnuje
tabulka 12.

24

Zdroje: Česko všemi smysly – Kladské pomezí Náchodsko a Broumovsko; Strategický plán obce Žernov 2015 –
2025
Poznámka: Texty kurzívou jsou převzaty ze Strategického plánu obce Žernov 2015 – 2025.
25
Internetové stránky hotelu Rýzmburk http://ryzmburk.cz/
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Tabulka 12: Stravovací zařízení a zařízení související se stravováním na území městyse Žernov
(k listopadu 2019)
Název
stravovacího
zařízení

Adresa

Kapacita
(místa)

Další informace

Internetové stránky

Hotel Rýzmburk

Rýzmburk 5
552 03 Žernov

80

Otevírací doba: Po, Út, St, Čt,
Ne 11-21, Pá a So 11-22
Dva konferenční sály

http://ryzmburk.cz/

Název zařízení
souvisejícího
se stravováním

Adresa

Kapacita
(místa)

Další informace

Internetové stránky

Kiosek u
Sokolovny

Budova bez č. p./č. e.
zeměpisné souřadnice:
50.4299000 N, 16.0508156 E

30

Otevírací doba: květen,
červen, září – Čt, Pá 17-21,
So, Ne 15-21; červenec,
srpen Čt, Pá, So, Ne 15-21

nemají

Zdroje: Internetové stránky hotelu Rýzmburk http://ryzmburk.cz/
Vlastní průzkum

Obrázek 7: Hotel Rýzmburk – stav k červenci 2018

Zdroj: vlastní průzkum

S turistickou infrastrukturou úzce souvisí i informační centrum, které v městysi návštěvníkům
k dispozici není. Nejbližší infocentrum se nachází v České Skalici, na třídě T. G. Masaryka č. p. 33.
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2.1.4 Infrastruktura
2.1.4.1 Dopravní infrastruktura
Silniční síť a její kvalita
Přes území městyse neprochází silnice I. ani II. třídy. Do území městyse zasahují dvě silnice III. třídy –
III/3048 a III/3049.
Silnice III/3048 propojuje Zlíč (místní část města Česká Skalice), Ratibořice (taktéž místní část města
Česká Skalice) a poblíž Světlé (místní část obce Lhota pod Hořičkami) zaúsťuje do II/304. Do území
městyse zasahuje pouze nepatrně v jeho jihovýchodní části na hranicích s městem Česká Skalice
a obcí Vestec. Silnice je celkově ve špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci.
Silnice III/3049 zajišťuje propojení z města Česká Skalice (zde zaúsťuje do silnice I/33), přes městys
Žernov, obec Červenou Horu a na území Olešnice (místní část města Červený Kostelec) zaúsťuje
do III/3036. Jedná se o páteřní komunikaci procházející územím městyse. Silnice je na území městyse
v některých úsecích v přijatelném stavu, v některých naopak ve špatném stavu a vyžaduje
rekonstrukci.
Vlastníkem těchto komunikací je Královéhradecký kraj a hospodařit s tímto majetkem je pověřena
Správa silnic Královéhradeckého kraje (dále SS KHK).
Městysem dále prochází řada místních komunikací, které jsou ve správě městyse. Kvalita těchto
komunikací je různá.
Tabulka 13 zobrazuje dostupné informace k silnicím III. třídy procházejícím přes území městyse
Žernov. Intenzita dopravy26 byla zjišťována pouze u silnice III/3049. U silnice III/3048 a jejích úseků
nebyla intenzita dopravy zjišťována.

Tabulka 13: Silnice III. třídy procházející městysem Žernov a informace k nim (k listopadu 2019)
Číslo
silnice

III/3049

III/3048

Celková
délka
komunikace
(km)

Všechna
Jednostopá Osobní a
Těžká
Rok
motorová
Měřený úsek
motorová dodávková motorová
měření vozidla
vozidla
vozidla
vozidla
celkem
2005
4 824
42
3 731
1 051
Červená Hora, vyústění
9,604 silnice III/30411 – začátek
2010
2 955
58
2 445
452
zástavby města Česká Skalice
2016
4 389
65
3 468
856
3,536

Intenzita dopravy nebyla na této silnici v rámci území městyse zjišťována.

Vysvětlivky: Jednostopá motorová vozidla = např. motocykly, mopedy, Těžká motorová vozidla = vozidla nad
3,5 tuny
Zdroje: Webová mapová aplikace Silniční a dálniční síť ČR https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2016 http://scitani2016.rsd.cz/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2010 http://scitani2010.rsd.cz/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2005 https://www.rsd.cz/vysledky-csd-2005/

26

Intenzita dopravy = celoroční průměrný počet vozidel, která projedou daným úsekem za 24 hodin.
(http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx)
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Z tabulky 13 vyplývá, že celková intenzita dopravy na měřeném úseku silnice III/3049 procházejícím
mj. územím městyse Žernov má v čase nejprve klesající tendenci (mezi lety 2005 a 2010 klesla
o 39 %), která je následně vystřídána stoupající tendencí (mezi lety 2010 a 2016 stoupla o 49 %). Mezi
lety 2005 a 2016 dle výsledků v tabulce 13 poklesla intenzita dopravy o 9 %. Uvedená zjištění je nutné
brát s rezervou z důvodu rozdílu metodického výpočtu při sčítání do roku 2005 a v letech novějších.
Zatímco v případě sčítání v roce 2005 a starších byla nákladní vozidla s přívěsy a tahače s návěsy
počítána jako dvě vozidla, od sčítání v roce 2010 jsou počítána za jedno vozidlo27. Z toho vyplývá,
že hodnoty počtu vozidel v roce 2005 by byly v případě metodiky použité při novějších sčítáních
podstatně nižší. Další celostátní sčítání dopravy se uskuteční v roce 2020. Vzhledem ke stále
narůstajícímu automobilismu lze předpokládat, že se intenzita dopravy bude zvyšovat.
Se silniční sítí souvisí i parkování. V městysi Žernov není na žádném místě parkování zpoplatněno.
V městysi se nacházejí tři účelové parkovací plochy – jedna z nich je v oblasti zástavby při příjezdu
z obce Červená Hora, druhá z nich u budovy s č. p. 108 a třetí u hřbitova. Další parkovací plochy, kde
je možné zaparkovat několik aut, se vyskytují na několika místech a vznikly spontánně,
ne organizovaně pod záštitou městyse. Přesto lze konstatovat, že parkovací kapacity jsou na území
městyse mnohdy dostatečné.
K nejbližšímu nájezdu na dálnici (u místní části Kukleny v Hradci Králové) je to z městyse Žernov
přibližně 40 km.
Městys nemá zpracován pasport místních komunikací. K jeho zpracování dojde v rámci projektu
„Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka“.
Se silniční sítí souvisí i doprovodná infrastruktura v podobě chodníků pro pěší. Ty se v městysi
nacházejí podél silnice III/3049 (obrázek 8) a to téměř po celé její délce v rámci zastavěného území
městyse. Nepatrný kus chodníku se nachází ještě před budovou úřadu městyse.

Obrázek 8: Chodník podél silnice III/3049 – stav k červenci 2018

Zdroj: vlastní průzkum

27

Zdroj a blíže viz: http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx
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Železniční síť a její kvalita
Na území městyse Žernov není železniční síť vybudována.

Cykloturistická síť
Cykloturistická síť je tvořena cyklostezkami a cyklotrasami. Cyklostezka je taková pozemní
komunikace (případně její jízdní pás), která je přímo určena pro cyklistickou dopravu a je označena
dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Cyklotrasa je trasa pro cyklisty označená orientačním
dopravním nebo turistickým značením. Může být vedena jak po stezkách pro cyklisty,
tak po vhodných pozemních komunikacích, kde probíhá silniční doprava28.
Cyklostezky prozatím územím městyse Žernov neprocházejí. Přes území městyse prochází dvě
cyklotrasy, konkrétně cyklotrasa č. 4018 a cyklotrasa č. 4057 (tabulka 14). Cyklotrasa č. 4018
má charakter regionální, cyklotrasa č. 4057 charakter lokální.

Tabulka 14: Cyklotrasy procházející územím městyse Žernov a informace k nim (k listopadu 2019)
Číslo
cyklotrasy

Propojení lokalit/okruh

Délka
(km)

Podrobná trasa

4018

Okruh Boženy Němcové

35

Studnice-Zlíč-Česká Skalice-Ratibořice-Bílý mostHavlovice-Slatinský mlýn-Havlovice-Vízmburk-Červený
Kostelec-Řešetova Lhota-Studnice

4057

Bílý most-Studnice

4,5

Bílý most-Rýzmburk-Žernov-Třtice-Studnice

Zdroje: Internetové stránky serveru Cyklotrasy.cz http://cyklotrasy.cz/
Internetový mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/

2.1.4.2 Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost byla zjišťována pomocí počtu spojů, které je možné v městysi využít. Obslužnost
byla sledována podle nejnovějších jízdních řádů, které platí od 9. 12. 2018. Městys Žernov je zapojen
do integrovaného regionálního systému dopravy IREDO, který funguje po celém území
Královéhradeckého a Pardubického kraje. Organizátorem regionální dopravy je společnost OREDO
s.r.o. se sídlem v Hradci Králové.

Dopravní obslužnost autobusovou dopravou
Dopravní obslužnost městyse autobusovými spoji shrnuje tabulka 15.

28

Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/
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Tabulka 15: Dopravní obslužnost městyse Žernov autobusovými spoji podle jízdních řádů platných
od 9. 12. 2018
Pracovní den
Číslo
linky
640081
640320
640349
640374
640377

Trasa spoje

Sobota

Neděle

Počet
spojů
TAM

Počet
spojů
ZPĚT

Počet
spojů
TAM

Počet
spojů
ZPĚT

1

1

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

3

3

2

3

1

1

1

2

0

0

0

0

5

2

0

0

0

0

12

10

2

3

1

1

(IREDO 320) Červený Kostelec-Červená Hora-Česká
Skalice
(IREDO 320) Červená Hora-Žernov-Česká Skalice
(IREDO 349) Červený Kostelec-Česká SkaliceKvasiny,,Škoda Auto-Rychnov n.Kněž.
(IREDO 320) Červený Kostelec-Červená Hora-Česká
Skalice
(IREDO 320) Náchod-Kramolna/Česká SkaliceStudnice-Řešetova Lhota-Červená Hora-Česká
Skalice
Celkem

Počet Počet
spojů spojů
TAM ZPĚT

Vysvětlivky: IREDO = integrovaná regionální doprava
Zdroj: Internetový jízdní řád IDOS https://idos.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

Z tabulky 15 vyplývá, že dopravní obslužnost městyse zajišťuje celkem 5 linek. Obslužnost městyse
autobusovými spoji je zajišťována celkem třemi dopravními společnostmi. Po dvou linkách provozují
společnosti CDS s.r.o. (č. 640320 a č. 640349) a ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. (č. 640374 a č. 640377).
Zbývající linku provozuje společnost ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. (č. 640081).
K některým linkám je nutné uvést ještě podrobnosti. Co se týče spoje linky č. 640081, nejede
v období vánočních svátků a letních prázdnin. Jeden spoj linky č. 640320 jede pouze ve vybrané dny
v roce a v období letních prázdnin, druhý naopak jede mimo tyto dny a vyjíždí či jede jen do Žernova.
V případě linky č. 640374 vyjíždí jeden spoj z Červené Hory a jede do České Skalice, v opačném směru
oba spoje vyjíždí z České Skalice, přičemž jeden končí v Červené Hoře, druhý v Červeném Kostelci.
V pracovní dny mohou občané městyse či turisté využít okolo 10 spojů v jednom či druhém směru.
Co se týče dopravní obslužnosti městyse autobusovou dopravou o víkendech, je četnost spojů
výrazně nižší (v sobotu se jedná o 2 spoje ve směru na Českou Skalici a o 3 spoje ve směru na Červený
Kostelec; v neděli se jedná dokonce pouze o jeden spoj jedním či druhým směrem).
Časovou dostupnost některých měst autobusovou dopravou shrnuje následující tabulka 16.

Tabulka 16: Časová dostupnost vybraných měst autobusovou dopravou z městyse Žernov podle
jízdních řádů platných od 9. 12. 2018
Město
Červený Kostelec
Česká Skalice
Náchod
Jaroměř
Hradec Králové
Praha

Časová dostupnost
11 minut (přímý spoj)
8 až 11 minut (přímý spoj)
36 min a více (podle přestupů a čekací doby na přípoj)
1 hod 1 min a více (podle přestupů a čekací doby na přípoj)
1 hod 29 min a více (podle přestupů a čekací doby na přípoj)
3 hod 33 min a více (podle přestupů a čekací doby na přípoj)

Zdroj: Internetový jízdní řád IDOS https://idos.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
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Dopravní obslužnost pro cykloturistiku
Autobusové spoje, které zajišťují dopravní obslužnost městyse Žernov, nenabízí možnost převozu
jízdních kol.

2.1.4.3 Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturou je myšlena různorodá síť inženýrských sítí. Do této části je zařazen
i systém nakládání s odpady.

Vodovodní síť
Městys Žernov má vybudovaný veřejný vodovod. Veřejný vodovod je součástí Skupinového
vodovodu Červený Kostelec. Vodovod je ve vlastnictví městysu Žernov a jeho provozovatelem
je společnost Voda Červený Kostelec, s.r.o. Vodovod je zásobován vodou z vrtů S1, S2 a Větrník
prostřednictvím vodojemu Mstětín, ze kterého je voda zásobními řady následně dodávána přímo
ke spotřebitelům. Zbylá část trvale i přechodně bydlících obyvatel je zásobena pitnou vodou
ze soukromých studní.
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
Současný stav vodovodních řadů odpovídá různorodým platným normám po stránce technického
uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav (jedná se o běžnou provozní
rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě ročně) nejsou navrhovány žádné
změny. Dále je navrhováno rozšíření vodovodní sítě o rozváděcí řad v délce 1,2 km, díky kterému
by došlo k připojení dosud nenapojených trvale bydlících obyvatel29.

Kanalizační síť
Na území městyse Žernov je v ZSJ Žernov vybudována veřejná kanalizace. Vlastníkem
a provozovatelem této kanalizace je městys Žernov. Odpadní vody jsou do kanalizace svedeny přes
septiky a domácí čistírny odpadních vod u jednotlivých nemovitostí. Celkem je na tuto síť napojeno
okolo 160 trvale bydlících obyvatel městyse a 20 rekreantů. Odpadní vody jsou z kanalizace odváděny
7 výustěmi přímo do příkopu silnice nebo na louky. Dále je využíváno i systémů příkopů, struh
a propustků.
Co se týče čištění odpadních vod, v městysi není vybudována čistička odpadních vod (ČOV).
Ze septiků a domácích ČOV jsou odpadní vody odváděny do řeky Úpy.
Do budoucna je v městysi navrhováno vybudování nové splaškové kanalizace, ze které by byly
odpadní vody převedeny na ČOV do České Skalice30.

29

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/
Zdroj a blíže viz: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje http://mapy.kr-kralovehradec
ky.cz/vak/
30
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Plynofikace a zásobování teplem
Plynovodní ani teplovodní soustava není na území městyse vybudována.

Další sítě technické infrastruktury
Vlastníkem soustavy elektrické energie je společnost ČEZ Distribuce a.s. Distribuce elektřiny probíhá
prostřednictvím sítě napěťového systému velmi vysokého napětí 110 kV. Z rozvoden velmi vysokého
napětí je proud přenášen nadzemním vedením vysokého napětí 35kV do trafostanic, ze kterých
je elektřina distribuována do jednotlivých domácností. Rozvodna na území městyse není (nejbližší
rozvodnou je rozvodna v Červeném Kostelci), trafostanice je na území městyse tři31. Distribuci
elektřiny v roce 2018 zajišťuje společnost ČEZ Distribuce a.s., která ji bude zajišťovat
i v roce 2019.
Území městyse Žernov je plně pokryto signálem pro rozhlasové a televizní vysílání. Signál je zajištěn
z vysílače na Černé hoře.
Území městyse je dále plně pokryto mobilním telefonním signálem a signálem pro připojení
k internetové síti. Na území městyse poskytuje připojení k internetu prostřednictvím wi-fi například
společnost Zdeněk Kudrnáč.

Odpadové hospodářství a systém nakládání s odpady
V městysi Žernov je k listopadu 2019 zaveden známkový systém poplatků za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování směsných komunálních odpadů.
Občané a vlastníci objektů, které jsou určeny k individuální rekreaci, mohou volit frekvenci svozu
z několika variant – každý týden, 42x za rok, každý sudý týden (26x za rok), 21x za rok či 13x za rok32.
Tříděný odpad mohou lidé umísťovat do kontejnerů k tomu určených, které jsou umístěny na třech
místech v městysi – na velké návsi, U Šíchů a U hřbitova. Občané zde naleznou sběrné nádoby na
plast a PET lahve (žluté), na sklo (zelené), na papír (modré) a na kovy (velkoobjemový kovový
kontejner).
Biologický odpad rostlinného původu se odkládá do kontejnerů umístěných na stanovišti na parcele
KN 312/3 – za hřbitovem.
Sběr a svoz nebezpečného odpadu (např. oleje, tuky, barvy, ředidla, akumulátory, zářivky apod.)
je zajištěn dvakrát ročně na předem určených přechodných stanovištích, kam je možné tento odpad
odevzdat do zvláštních sběrných nádob k tomu určených.
Sběr a svoz objemného odpadu (např. koberce, matrace, nábytek apod.) je zajišťován
prostřednictvím firmy Marius Pedersen a. s. na základě smlouvy s městysem. V průběhu svozu jsou
předem určena přechodná stanoviště, kde je možné tento odpad odevzdat do zvláštních sběrných
nádob k tomu určených.

31

Zdroj: Územně analytické podklady pro SO ORP Náchod https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uap/
default.asp
32
Zdroj: Kalendář svozů komunálního odpadu na rok 2020, dostupný z:
http://www.zernov.cz/index.php/uredni-deska/798-kalendar-svozu-komunalniho-odpadu-2020
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Na území městyse není umístěn kontejner na šatstvo a obuv ani kontejner či sběrný box na drobná
elektrozařízení a baterie.
Likvidaci stavebních sutí, zemin a dalších odpadů a jejich odvoz si individuálně zajišťuje zájemce
o odvoz tohoto odpadu33.
Podnikatelské subjekty si musí zajistit likvidaci a odvoz odpadů, který vznikne prostřednictvím jejich
činnosti, sami, či na základě dohody se svozovou společností.

2.1.5 Vybavenost městyse
2.1.5.1 Bydlení
Tabulky 17 a 18 podávají informace o domovním a bytovém fondu v městysi Žernov v letech 2001
a 2011. Výsledky za jednotlivé roky jsou ve dvou tabulkách z toho důvodu, že ve sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2001 a 2011 byl použit odlišný způsob zjišťování dat. V roce 2001 bylo zjišťováno
rozdělení obydlených domů na „rodinné domy“ a „bytové domy“ a rozdělení obydlených bytů
„v rodinných domech“ a „v bytových domech“. V roce 2011 bylo zjišťováno rozdělení všech domů
na „rodinné domy“, „bytové domy“ a „ostatní budovy“ a rozdělení všech bytů v rámci daných druhů
domů. Dalším zásadním rozdílem je fakt, že v roce 2001 byla obydlenost domů i bytů zjišťována
na základě trvalého pobytu, zatímco v roce 2011 na základě obvyklého pobytu. Z toho důvodu
je nutné brát porovnání hodnot mezi jednotlivými lety s rezervou.

Tabulka 17: Informace o domovním a bytovém fondu v městysi Žernov v roce 2001
Domovní fond
Z toho
Domy
Domy
Domy
Podíl neobydlených domů
Rok
Rodinné
Bytové
úhrnem obydlené
neobydlené
z celkového počtu domů (v %)
domy
domy
2001
108
63
62
1
45
42
Bytový fond
Z toho
Byty
Byty
Byty
Podíl neobydlených bytů
Rok
Rodinné
Bytové
úhrnem obydlené
neobydlené
z celkového počtu bytů (v %)
domy
domy
2001
120
73
68
5
47
39
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index

33

Zdroj: Obecně závazná vyhláška městyse Žernov č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nakládání se stavebním odpadem vznikajících
na katastrálním území městyse Žernov, dostupná z:
http://www.zernov.cz/index.php/uredni-deska/808-obecne-zavazna-vyhlaska-c-2-2019-o-stanoveni-systemushromazdovani-sberu-prepravy-ptrideni-vyuzivan-a-odstranovani-komunalnich-odpadu-na-uzemi-mestysezernov
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Tabulka 18: Informace o domovním a bytovém fondu v městysi Žernov v roce 2011
Domovní fond
Rok
2011

Domy
úhrnem Rodinné
domy
114
113

Z toho

Domy
Domy
Bytové Ostatní obydlené neobydlené
domy
budovy
1
0
71
43
Bytový fond

Podíl neobydlených domů
z celkového počtu domů (v %)
38

Z toho
Byty
Byty
Byty
Podíl neobydlených bytů
Rodinné
Bytové
Ostatní
úhrnem
obydlené neobydlené z celkového počtu bytů (v %)
domy
domy
budovy
2011
129
123
6
0
84
45
35
Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
Rok

Co se týče vývoje počtu domů, mezi lety 2001 a 2011 došlo k drobnému nárůstu celkového počtu
domů (o 5,6 %). Počet obydlených domů mezi sledovanými lety také vzrostl (o 12,7 %). Podíl
neobydlených domů z celkového počtu domů klesl mezi sledovanými lety o 4 % ze 42 % v roce 2001
na 38 % v roce 2011. Tyto domy z převážné části představují rekreační objekty.
Co se týče vývoje počtu bytů, mezi lety 2001 a 2011 došlo k drobnému nárůstu celkového počtu bytů
(o 7,5 %). I počet obydlených bytů mezi sledovanými lety vzrostl (o 15 %). Podíl neobydlených bytů
z celkového počtu bytů klesl mezi sledovanými lety o 4 % z 39 % v roce 2001 na 35 % v roce 2011.
Z toho vyplývá, že přibližně každý třetí byt nebyl v městysi v roce 2011 obydlen. Tyto byty z převážné
části představují byty v rekreačních objektech či byty v domech, které jsou obydleny pouze
přechodně.
Z pohledu právního důvodu užívání bytu byla situace v roce 2011 následující: 48,1 % bytů z celkového
počtu bytů představovaly byty ve vlastním domě, 3,9 % představovaly byty družstevní a 2,3 %
představovaly byty nájemní. U zbývajících bytů nebyl právní důvod užívání uveden.
Zastavitelné plochy, jejichž součástí jsou i lokality, u kterých je požadován způsob využití „plochy
smíšené obytné – venkovské“ (konkrétně např. výstavba rodinných domů venkovského typu,
výstavba objektů pro rodinnou rekreaci apod.) jsou vymezeny v Územním plánu Žernov, změně č. 1
z roku 2017. Blíže je o územně plánovací činnosti v městysi pojednáno v kap. 2.4.2 Návaznost na jiné
strategické a územní dokumenty.
Zájemců o informace týkající se stavby rodinného domu bývá ročně okolo 10 až 15.
Městys Žernov nevlastní k listopadu 2019 žádný objekt k bydlení, ani bytový dům.

2.1.5.2 Školství a vzdělávání
V městysi Žernov není k listopadu 2019 zřízeno žádné vzdělávací zařízení, které by bylo vedeno
v Rejstříku škol a školských zařízení.
Nejbližší mateřská škola se nachází v obci Červená Hora a ve městě Česká Skalice.
Nejbližší základní škola se nachází v České Skalici a v Červeném Kostelci.
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2.1.5.3 Zdravotnictví
Na území městysu není zřízeno žádné zdravotnické zařízení.
Nejbližší ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
a ordinace stomatologa se nachází v Červeném Kostelci či České Skalici.
Na území městysu není lékárna. Nejbližší lékárny, které lidé můžou navštívit, jsou v Červeném
Kostelci či České Skalici.
Nejbližší nemocnice a jí poskytované služby jsou lidem k dispozici v Náchodě.
Na území městysu není dům s pečovatelskou službou. Nejbližší dům s pečovatelskou službou
je v Červeném Kostelci.

2.1.5.4 Sociální služby
Městys Žernov nemá zpracovaný komunitní plán sociálních služeb pro území městyse.
Na území městyse se nenachází žádné zařízení sociálních služeb. Terénní pečovatelskou službu
pro zájemce z řad obyvatel městyse zajišťuje organizace Charitní pečovatelská služba Červený
Kostelec, která je součástí organizace Oblastní charita Červený Kostelec. Jedná se např. o zajištění
pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti apod. K listopadu 2019 nevykonává městys ze zákona
činnost veřejného opatrovníka pro žádnou osobu, která má omezenou právní způsobilost.
Nejbližší domov pro seniory je v České Skalici, který je od centra městyse vzdálen přibližně 5 km.
Pokud chtějí obyvatelé městyse využít služeb dalších zařízení (vyjma pečovatelské služby a osobní
asistence), která poskytují sociální služby, musí navštívit okolní města, např. Červený Kostelec
(tísňová péče, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby), Českou Skalici (domovy pro osoby
se zdravotním postižením) či Náchod (sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, azylový dům, Dům na půl cesty aj.).

2.1.5.5 Kultura
Kultura a kulturní činnost je pro městys významnou záležitostí. V městysi je během kalendářního roku
pořádána řada kulturních akcí, např. Adventní koncert, Živý Betlém atd. Popis a přehled akcí
pořádaných v městysi, včetně těch kulturních, je již poměrně detailně popsán v kap. 2.1.2.3 Život
v městysi – akce a události pořádané v městysi.
Městys je znám hlavně ze slavné knihy Boženy Němcové Babička. Na návsi můžeme obdivovat
barokně klasicistní kapli P. Marie Sněžné z r. 1780, kříž z r. 1865 a pomník obětem padlým
v 1.světové válce. V městysi jsou dochovány stavby lidové architektury, zděné i roubené domy.
V místní části Rýzmburk se nachází zřícenina hradu Rýzmburk. Do dnešních dnů se dochovaly pouze
zbytky brány, hradeb a valeně klenutých sklepů. Hradní zříceniny jsou veřejnosti volně přístupné.
Hrad byl založen ve 2. polovině 14. století. První písemná zmínka pochází z roku 1319. V roce 1544
koupil Rýzmburk Bernard Žehušický z Nestajova a učinil z něj centrum celého panství. Na rozhraní
16. a 17. století byl hrad opuštěn, v roce 1634 jej vyplenilo císařské vojsko a v roce 1641 Švédové.
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Na konci 17. století byl kámen z Rýzmburku používán jako stavební materiál, poté zůstal Rýzmburk
zříceninou. V těsné blízkosti bývalého hradního areálu se nachází Rýzmburský altán.
Opomenout nelze ani rozhlednu, která je dostupná jak pro turisty, cykloturisty tak i autem.

V městysi funguje místní knihovna, která se nachází v budově úřadu městyse a je otevřena každý
pátek od 16:30 do 19:00 hodin.
Seznam objektů, které jsou vedeny jako nemovité kulturní památky v rámci ústředního seznamu
kulturních památek České republiky, shrnuje tabulka 19.

Tabulka 19: Seznam nemovitých kulturních památek na území městyse Žernov (k listopadu 2019)
Název památky
Hrad Rýzmburk
Kaple Panny Marie Sněžné
Červený most

Lokalizace
parcely KN st. 94/3 a KN 582/4
parcela KN st. 14
parcely KN 881 a KN 1963/1

Katastrální území
Žernov u České Skalice
Žernov u České Skalice
Žernov u České Skalice

Památkou od:
3. 5. 1958
3. 5. 1958
27. 8. 2018

Zdroj: Systém evidence památek Památkový katalog https://www.pamatkovykatalog.cz/

Z tabulky 19 vyplývá, že na území městyse jsou v rámci ústředního seznamu kulturních památek
České republiky vedeny celkem 3 nemovité kulturní památky. Dvě z nich byly do tohoto seznamu
zapsány již 3. 5. 1958, jedna, konkrétně „Červený most“, byla zapsána teprve nedávno, konkrétně
27. 8. 2018.
Do území městyse zasahuje i ochranné pásmo pro národní kulturní památku Babiččino údolí
v Ratibořicích a Zámek Ratibořice s areálem Babiččina údolí34.

Na území městyse je hřbitov, který se nachází východně od areálu Zemědělského družstva, konkrétně
na parcelách KN st. 132 a KN 312/3.

2.1.5.6 Sport a tělovýchova
V městysi se nachází několik sportovních zařízení – u rozhledny je fotbalové hřiště, dětské hřiště
a sokolovna. Vedle budovy s č. p. 78 se nachází štěrkové hřiště (obrázek 9), které v zimních měsících
v případě dobrých klimatických podmínek funguje i jako kluziště. O provoz sportovních zařízení se
stará TJ Sokol Žernov, z.s., který v městysi působí od roku 1995.
Poblíž budovy s č. p. 48 se nachází požární nádrž, která je v letním období využívána i ke koupání,
ale jen na vlastní nebezpečí.

34

Zdroj: Systém evidence památek Památkový katalog https://www.pamatkovykatalog.cz/
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Obrázek 9: Hřiště poblíž budovy s č. p. 78 – stav k červenci 2018

Zdroj: vlastní průzkum

V městysi působí Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1883. Kromě požární ochrany
v městysi se hasiči podílejí ve spolupráci s městysem na jarním úklidu příkopů, čištění požární nádrže,
požárním zajištění při pořádání pálení čarodějnic, spolupracují při organizaci Žernovského Bajku
a Sousedské veselice, podílí se na sběru železného šrotu, stavbě mantinelů kluziště apod.
Dále zde působí Český kynologický svaz ZKO Žernov – Rýzmburk – 622, který byl založen 20. 4. 1998.
Je určen nejen příznivcům sportovní kynologie a agility, ale také majitelům psů, kteří mají svého psa
jen jako kamaráda.
Přes území městyse prochází dvě cyklotrasy – č. 4018 a č. 4057. Bližší informace k cyklotrasám jsou
uvedeny v kap. 2.1.4.1 Dopravní infrastruktura – cykloturistická síť.
Přes území městyse dále prochází několik turistických tras – červeně značená č. 0410, zeleně
značená č. 4224, modře značená č. 1839, žlutě značená č. 7271 a zeleně značené naučné stezky
„Babiččino údolí“, „Po stopách erbu zlatého třmene“ a „Jakuba Míly“35.

35

Zdroj: Plánovač tras KČT http://trasy.kct.cz/
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2.1.6 Životní prostředí
2.1.6.1 Současný stav životního prostředí
Na území městyse se nachází tři plošná potenciální sesuvná území (objekt č. 5051 – území svahu
severně od zříceniny hradu Rýzmburk; objekt č. 5052 – nacházející se nedaleko objektu č. 5051
severovýchodním směrem; objekt č. 5089 – území v oblasti místně zažitého názvu „Na račanech“
a jižně od něj)36.
Do území městyse Žernov nezasahuje chráněná oblast přirozené akumulace vod. Do území městyse
nezasahují ani ochranná pásma vodních zdrojů 37.
Na území městyse se nenacházejí důlní díla a nezasahují do něj ani poddolované plochy.
Na území městyse Žernov není evidována lokalita považovaná za starou ekologickou zátěž38.
Jak již bylo uvedeno v kap. 2.1.3.1 Ekonomická situace – charakter hospodářství a charakteristika
klíčových subjektů, na území městyse Žernov není evidován žádný tzv. „brownfield“, který by byl
veden v národní databázi brownfieldů.

Zemědělský půdní fond a jeho ochrana
Zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované (orná půda, chmelnice,
vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky
obhospodařována, ale dočasně obdělávána není39. Následující tabulka 20 obsahuje informace týkající
se zastoupení ZPF a nezemědělské půdy v městysi Žernov.

Tabulka 20: Zastoupení ZPF a nezemědělské půdy v městysi Žernov (k 22. 7. 2018)
Výměra v ha
ZPF
Nezemědělská půda

283,6
186,6

Procentuální podíl zastoupení
ZPF
60,3
Nezemědělská půda
39,7

Poznámky: Do ZPF byly zařazeny druhy pozemků: orná půda, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost.
Zařazen by byl i druh pozemku „chmelnice a vinice“, ten se však na území městyse Žernov nevyskytuje.
Do nezemědělské půdy byly zařazeny druhy pozemků: lesní pozemek, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří
a ostatní plocha.
Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Z této tabulky vyplývá, že k červenci 2018 bylo v městysi zastoupení ZPF ku nezemědělské půdě
značně ve prospěch ZPF – v poměru 60 % ku 40 %
Pro přehlednost rozdělení zemědělské a nezemědělské půdy na území městyse Žernov podle
procentuálního zastoupení jednotlivých druhů pozemků znázorňují grafy 11 a 12.

36

Zdroj a blíže: Mapový server České geologické služby http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/
38
Zdroj: Systém evidence kontaminovaných míst, dostupné z https://www.sekm.cz/
39
Zdroj a blíže viz § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
37
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Graf 11: Zemědělská půda na území městyse Žernov podle zastoupení jednotlivých druhů pozemků
(v %)

trvalý travní
porost
20,5%

ovocný sad
2,7%
zahrada
4,9%

orná půda
71,9%

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Graf 12: Nezemědělská půda na území městyse Žernov podle zastoupení jednotlivých druhů
pozemků (v %)

zastavěná plocha a
nádvoří
3,6%

ostatní plocha
17,9%

vodní plocha
6,3%
lesní pozemek
72,2%

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Z těchto grafů vyplývá, že téměř ¾ zemědělské půdy na území městyse Žernov je tvořeno ornou
půdou. Více jak 70 % nezemědělské půdy je na území městyse tvořeno lesními pozemky.
Ochrana ZPF souvisí s hodnocením kvality půd, která se hodnotí pomocí tzv. bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ)40. Ochrana půd se dělí celkem do pěti tříd41. Na území městyse Žernov
se nacházejí půdy se všemi třídami ochrany (obrázek 10). Nejvíce chráněné půdy (vyznačeny
červenou a béžovou barvou) se vyskytují nejvíce v severovýchodní části území městyse. Půdy těchto
dvou tříd jsou kvalitou nejcennější.

Obrázek 10: Ochrana ZPF na území městyse Žernov (k září 2018)

Zdroj: Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/

40

BPEJ je pětimístný číselný kód charakterizující zemědělské pozemky. Jednotlivé číselné hodnoty vyjadřují
hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické
ohodnocení (zdroj: https://bpej.vumop.cz/).
41
Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu. Do 2. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Do 3. třídy jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají průměrnou produkční schopnost, do 4. třídy zemědělské
půdy, které mají podprůměrnou produkční schopnost a do 5. třídy zemědělské půdy, které jsou velmi málo
produkční (zdroj: ÚAP ORP Náchod, dostupné z: https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uap/default.asp
Internetové stránky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy https://www.vumop.cz/).
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Ohroženost půd vodní erozí na území městyse Žernov je znázorněna na obrázku 11. Z tohoto obrázku
vyplývá, že silně erozně ohrožené půdy se na území městyse nevyskytují. Mírně erozně ohrožené
půdy jsou zastoupeny lokálně po území městyse. Převážná část půd na území městyse není vodní
erozí ohrožena (zelená a bílá barva).

Obrázek 11: Ohroženost půd vodní erozí na území městyse Žernov (k září 2018)

Poznámka: v horní části je ohroženost půd vodní erozí znázorněna na slepé mapě, v dolní části na ortofoto
mapě.
Zdroj: Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/; upraveno

Potencionální ohroženost ZPF větrnou erozí na území městyse znázorňuje obrázek 12.
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Obrázek 12: Potencionální ohroženost ZPF větrnou erozí na území městyse Žernov (k září 2018)

Poznámka: Půdy s mírou ohrožení uvedené v legendě a nezachycené na obrázku graficky, jsou uvedeny
z důvodu přehlednosti, jak je potencionální ohroženost půd členěna.
Zdroj: Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/; upraveno

Z obrázku 12 je patrné, že větrnou erozí není městys Žernov ohrožen.

V k.ú. Žernov u České Skalice byly mezi lety 2006 až 2011 realizovány komplexní pozemkové
úpravy42.

Kvalita ovzduší
Znečištění ovzduší představuje problém, jehož důsledky jsou široké. Jedná se např. o přímé negativní
účinky látek znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu či materiály, dále vliv
na strukturu a funkci ekosystémů atd.
Na úvod je nutné vysvětlit dva pojmy – emise a imise. Emise v oblasti ekologie a životního prostředí
vyjadřuje uvolňování znečišťujících látek do ovzduší. Imise jsou emise, které se dostaly do styku
se životním prostředím a jsou nahromaděny např. ve vodě, půdě, organizmech. Imise jsou následkem

42

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo
dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky
pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň
se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.
Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání
diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního
prostředí, ochraně a zúrodnění půdního fondu, lesního hospodářství a vodního hospodářství zejména v oblasti
snižování nepříznivých účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické
stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný
podklad pro územní plánování. Zdroj a blíže viz: §2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech
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emisí43. Jen velmi málo uvolněných znečišťujících látek si zachovává stále svou chemickou identitu
po vstupu do ovzduší. Proto se pro účely hodnocení znečištění ovzduší měří imisní hodnoty.
Látek znečišťujících ovzduší, u kterých se sleduje překročení imisních limitů, je řada, např. oxid siřičitý
(SO2), suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů (PM10), oxid dusičitý (NO2), benzen
atd.44
Následující obrázek 13 znázorňuje, jak na tom byl městys Žernov z hlediska množství polétavého
prachu o velikosti 10 mikrometrů v ovzduší v roce 2016.

Obrázek 13: Roční průměrná imisní koncentrace PM10 v ovzduší na území městyse Žernov v roce
2016

Vysvětlivky: PM10 = suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů; µg/m3 = mikrogramy na metr
krychlový
Poznámky: Výsledky měření byly prováděny v lokalitách o velikosti 1x1 km. Pro většinu území městyse Žernov
platí interval „> 20 - 28“. Pouze v severozápadním výběžku území městyse platí interval „> 10 - 20“. Z důvodu
viditelnosti území byla nastavena průhlednost vrstvy znázorňující suspendované částice PM10.
Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/

Z tohoto obrázku vyplývá, že na většině území městyse byla v roce 2016 roční průměrná koncentrace
PM10 v ovzduší v rozmezí 20-28 µg/m3, pouze v severozápadním výběžku území městyse byla v roce
2016 roční průměrná koncentrace PM10 v ovzduší v rozmezí 10-20 µg/m3. Imisní limit za jeden
kalendářní rok pro tyto částice v ovzduší je 40 µg/m3. Z toho vyplývá, že roční limit pro látku PM10 byl
v roce 2016 dodržen.
43

Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/
Imisní limity znečišťujících látek a jejich povolený počet překročení za kalendářní rok jsou definovány v příloze
1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
44
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Obrázek 14 znázorňuje, jak na tom byl městys Žernov z hlediska množství oxidu dusičitého v ovzduší
v roce 2016.

Obrázek 14: Roční průměrná imisní koncentrace NO2 v ovzduší na území městyse Žernov v roce
2016

Vysvětlivky: NO2 = oxid dusičitý
Poznámky: Výsledky měření byly prováděny v lokalitách o velikosti 1x1 km. Pro celé území městyse Žernov platí
interval „<= 13“. Z důvodu viditelnosti území byla nastavena průhlednost vrstvy znázorňující koncentraci NO2.
Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/

Z obrázku 14 vyplývá, že na celém území městyse byla v roce 2016 roční průměrná koncentrace NO2
v ovzduší rovna či menší než 13 µg/m3. Imisní limit za jeden kalendářní rok pro tuto látku v ovzduší
je 40 µg/m3. Z toho vyplývá, že roční limit pro látku NO2 byl v roce 2016 dodržen.

2.1.6.2 Ochrana životního prostředí
Území městyse Žernov nespadá do velkoplošného zvláště chráněného území (národní park,
chráněná krajinná oblast).
Na území městyse, konkrétně v jeho jihovýchodní části podél řeky Úpy, se rozkládá převážná část
evropsky významné lokality Babiččino údolí – Rýzmburk, která je součástí soustavy Natura 200045.

45

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů
přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým
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Do značné části území městyse, podél celého toku řeky Úpy na území městyse, zasahuje
maloplošné zvláště chráněné území, konkrétně národní přírodní památka Babiččino údolí46.
Na území městyse Žernov se nachází několik prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).
Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky47. Podle biogeografického
významu se dělí na nadregionální, regionální a lokální ÚSES.
Obrázek 15: Zásah územních systémů ekologické stability nadregionálního a regionálního významu
do území městyse Žernov (k září 2018)

Vysvětlivky: RBC = regionální biocentrum, RBK = regionální biokoridor
Zdroj: Mapový portál Královéhradeckého kraje http://gis.kr-kralovehradecky.cz/

Z obrázku 15 vyplývá, že do území městyse nezasahuje žádný ÚSES nadregionálního významu.
Do území městyse zasahují v současné době dva prvky ÚSES regionálního významu:
RBK č. 769 – propojuje RBC 525 Špinka a RBC 526 Babiččino údolí (do území městyse zasahuje v jeho
jihovýchodní části – viz obrázek 15).
RBC č. 526 Babiččino údolí – do území městyse zasahuje významnou měrou v jeho západní
a jihozápadní části. Cílovými ekosystémy jsou mezofilní bučinné, mezofilní hájové, vodní
a nivní48.

výskytem jen na určitou oblast (zdroj: Internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
http://www.ochranaprirody.cz/).
46
Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/
47
Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou
existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak
umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních
skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to
interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky
(vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).
(zdroj: Portál Územních systémů ekologické stability http://uses.cz/)
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Dále se na území městyse nachází řada lokálních ÚSES. Jedná se o menší ekologicky významné
krajinné celky.

Rovnováhu a vyváženost krajiny lze hodnotit pomocí tzv. koeficientu ekologické stability (KES)49.
Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat
rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů. V podstatě se systém
brání změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího
činitele k normálnímu stavu50. K 22. 7. 2018 byla hodnota KES pro území městyse Žernov 0,93. Jedná
se tedy o území mírně stabilní, které je charakterizováno jako běžná kulturní krajina (technické
objekty jsou v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků).

Na území městyse se k listopadu 2019 nenachází žádný památný strom 51.

2.1.7 Správa městyse
2.1.7.1 Úřad městyse a kompetence městyse
V komunálních volbách, které proběhly v roce 2018, bylo zvoleno celkem 9 zastupitelů (z toho 6 žen
a 3 muži). Zastupitelstvo zvolilo z řad svých členů starostou Mgr. Libora Mojžíše a místostarostkou
paní Mgr. Olgu Mařáčkovou. Starosta i místostarostka jsou v městysi Žernov pro výkon své funkce
neuvolněni52. Funkce tajemníka není v městysi Žernov zřízena.
Zastupitelstvo má řadu různorodých pravomocí53. Zastupitelé se schází dle potřeby, nejméně však
jednou za 3 měsíce. Zasedání je vždy veřejné a svolává jej starosta městyse. Na zasedání
zastupitelstva jsou probírány a diskutovány věci týkající se městyse a v případě nutnosti dochází také
k hlasování. Výkonná moc v oblasti samostatné působnosti přísluší radě městyse, avšak ta není
v městysi zřízena, neboť zastupitelstvo městyse je složeno z méně než 15 členů. Pravomoci
příslušející radě městyse jsou rozděleny mezi zastupitelstvo a starostu městyse.

48

Zdroj: Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro území
Královéhradeckého kraje, dostupné z:
http://gis.kr-kralovehradecky.cz/assets/GIS/projekty/ziv-prostredi/Plan_USES_KHK.pdf
49
Koeficient ekologické stability je vypočítán jako poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných
prvků ve zkoumaném území. Mezi ekologicky stabilní plochy patří: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné
sady, rybníky, ostatní vodní plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. Mezi ekologicky nestabilní
ploch se řadí orná půda, chmelnice, zastavěné plochy a ostatní plochy. Klasifikace území podle hodnoty KES:
Krajinný typ A (krajina zcela přeměněná člověkem): KES do 0,39 – území nestabilní, KES 0,4-0,89 – území málo
stabilní. Krajinný typ B (krajina intermediální): KES 0,9-2,99 – území mírně stabilní. Krajinný typ C (krajina
relativně přírodní): KES 3,0-6,29 – území stabilní, KES nad 6,3 – území relativně přírodní. Zdroj: Rozbor
udržitelného rozvoje území Královéhradeckého kraje, dostupné z:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/4--Uplna-aktulizace-UAP-KHK--textova-cast---PRURU-a-RURU.pdf
50
Zdroj: ÚAP ORP Náchod https://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/uap/default.asp
51
Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody, dostupné z: https://drusop.nature.cz/portal/
52
Neuvolněný znamená, že kromě povinností souvisejících s pozicí starosty a místostarosty, vykonává dotyčná
osoba ještě své civilní zaměstnání. (Internetové stránky Veřejné správy online http://denik.obce.cz/).
53
Konkrétní pravomoci jsou uvedeny v §84 a §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Stránka 55 z 153

Program rozvoje městyse Žernov na období 2019-2025 – Analytická část
V městysi jsou k listopadu 2019 zřízeny celkem tři výbory: finanční, kontrolní a stavební. Prvně dva
jmenované výbory musí městys zřídit vždy54. Finanční výbor je jednak kontrolním orgánem
zastupitelstva městyse, ale také současně iniciačním orgánem. Má především za úkol kontrolovat
hospodaření s majetkem a finančními prostředky městyse, zároveň však může iniciativně navrhovat
vhodné čerpání finančních prostředků. Kontrolní výbor převážně provádí kontrolu plnění usnesení
zastupitelstva městyse. Stavební výbor funguje především jako poradní orgán v oblasti řešení
různých činností souvisejících se stavební činností na území městyse. Všechny výbory jsou v městysi
složeny ze tří členů.
Při městysi dále funguje a je zřízena povodňová komise, která má celkem 5 členů. Podřízenou
organizační složkou této komise je „Povodňová a hlídková služba“.
Městys Žernov k listopadu 2019 nezřizuje žádnou příspěvkovou organizaci.

2.1.7.2 Hospodaření a majetek městyse
Rozpočet městyse je podrobný finanční plán na jeden kalendářní rok. V městysi Žernov je rozpočet
na daný rok schvalován někdy na začátku daného roku, jindy na konci roku předcházejícího. Rozpočet
na rok 2019 byl schválen na jaře roku 2019). Sestavený rozpočet musí být předložen zastupitelstvu
městyse, které jej schvaluje. Rozpočet tvoří příjmová a výdajová část. Sestavený rozpočet musí být
dlouhodobě vyrovnaný, to znamená příjmy = výdaje. Když se následně hodnotí rozpočet za uplynulý
rok, skutečnost může být odlišná, tedy že příjmy byly větší než výdaje nebo naopak. Příjmovou a
výdajovou stranu rozpočtu tvoří celá řada kapitol55.
Rozpočet městyse Žernov na rok 2019 je plánovaný jako přebytkový, kde předpokládané příjmy jsou
5 318 100,- Kč, předpokládané výdaje 4 777 180,- Kč. Tabulka 21 znázorňuje informace o tom, jak se
plánovaný rozpočet liší se skutečností. Uvedeny jsou dále informace o struktuře příjmů a výdajů
v procentuálním vyjádření.

Tabulka 21: Vývoj plánovaného a skutečného rozpočtu městyse Žernov v letech 2015 až 2018

z toho (v %)

z toho (v %)

rok
plán-příjmy (v mil. Kč)
plán-výdaje (v mil. Kč)
skutečnost-příjmy (v mil. Kč)
daňové příjmy
nedaňové příjmy
dotace
kapitálové příjmy
skutečnost-výdaje (v mil. Kč)
výdaje na činnost a provoz
investiční výdaje

2015
3,153
2,842
4,262
63,3
17,1
13,1
6,6
3,310
73,0
27,0

2016
3,232
2,947
3,726
86,2
9,1
4,2
0,5
3,578
72,6
27,4

2017
3,412
2,731
4,186
79,4
12,2
4,4
3,9
3,806
80,1
19,9

2018
5,070
3,978
6,246
58,9
8,7
32,4
0,0
6,082
45,8
54,2

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/
54

§ 117, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Příjmy a výdaje rozpočtu obce tvoří zejména: příjmy viz §7 zákona č. 250/2000 Sb., výdaje viz §9 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
55
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Z tabulky 21 vyplývá, že naprostou většinu příjmů ve sledovaných letech představovaly daňové
příjmy. Z tabulky dále vyplývá, že investiční aktivita v městysi byla v posledních letech značná. Většina
investic směřovala do oprav místních komunikací, oprav vodovodního potrubí či do péče o sportovní
zařízení v majetku městyse.
Následující graf 13 pro přehled demonstruje, jak se plánovaný rozpočet na daný rok může lišit
se skutečností. Že se plán a skutečnost liší, je logické, neboť v průběhu roku dochází k aktualizaci
rozpočtu vlivem rozpočtových opatření. Souvisí to jednak s investiční aktivitou v městysi v daných
letech, případně se mohou objevit neočekávané situace, které je potřeba okamžitě vyřešit.

Graf 13: Srovnání plánovaného a skutečného rozpočtu na příjmové a výdajové stránce v městysi
Žernov v období 2013-2018 (v milionech Kč)
7
6

miliony Kč

5
4
3
2
1
0
2013
plán-příjmy

2014

2015

plán-výdaje

2016

skutečnost-příjmy

2017

2 018

skutečnost-výdaje

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/

Zdroje financování a investiční aktivita
Co se týče financování investičních aktivit týkajících se rozvoje městyse, lze využít řadu zdrojů
financování. Tyto zdroje lze rozdělit do tří základních skupin56:
1) vlastní prostředky rozpočtu městyse – jedná se o část rozpočtu městyse, která zbude po odečtení
těch výdajů obecního rozpočtu, které musí městys vynaložit pro splnění svých základních funkcí
2) prostředky partnerů rozvoje v městysi
prostředky podnikatelských subjektů – podnikatelský subjekt se podílí na spolufinancování některých
aktivit, činností (jak podnikatel, tak městys má ze vzájemného spolufinancování v konečném
důsledku užitek)

56

Zdroj: Internetové stránky portálu na podporu rozvoje obcí https://www.rozvojobci.cz/news/financovanirozvoje-obce-souhrn/
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prostředky spolků, občanských sdružení a dalších neziskových organizací v městysi – tyto subjekty
zajišťují a pořádají řadu aktivit v městysi, přičemž financování těchto aktivit lze někdy zajišťovat
pouze za pomoci zdrojů, které jsou určené právě jen pro neziskové organizace
prostředky občanů – jedná se o formu příspěvku občanů na nějakou konkrétní aktivitu (např. sbírka
na ohňostroj)
příjmy ze sdružování prostředků – např. obce sdružují své prostředky na společné zajišťování a
financování dohodnutých aktivit, na které by jedna obec neměla dostatečné zdroje, resp. financování
samostatně by bylo neefektivní
3) cizí zdroje
účelové dotace – mají přesně vymezený účel použití, jedná se zejména o dotace státní, krajské,
dotace ze Strukturálních fondů EU – dotační zdroje představují většinou určitý podíl financování
konkrétní aktivity, část dané aktivity musí obce financovat sami z vlastního rozpočtu
úvěr od banky, půjčky a finanční výpomoc od jiných subjektů, příjmy z vydání dluhopisů
a dalších cenných papírů – u těchto příjmů vzniká městysi dluh, se kterým musí do budoucna počítat
(včetně úroků)

Následující tabulka 22 uvádí některé investiční akce, které proběhly v městysi Žernov v nedávných
letech.

Tabulka 22: Příklady investičních akcí, které proběhly v městysi Žernov v období let 2014-2018
Investiční akce
Posílení sběru tříděného odpadu
v městysi Žernov
Ochranná síť u kluziště

Období
realizace
2018
2017

Prodloužení vodovodu Rýzmburk

2016

Chodník podél silnice III/3049

2015

Nový územní plán obce

2014

Celkové výdaje
Hrazeno z dotace Poskytovatel
projektu včetně DPH
(v %, v Kč)
dotace
62 %
1 558 043,- Kč
EU – OP ŽP
(973 264,- Kč)
105 076,- Kč
----60 %
497 577,- Kč
KHK kraj
(300 000,- Kč)
29 %
687 090,- Kč
KHK kraj
(200 000,- Kč)
13 %
302 300,- Kč
KHK kraj
(39 000,- Kč)
Operační program Životní prostředí 2014-2020, KHK kraj =

Vysvětlivky: EU = Evropská unie, OP ŽP =
Královéhradecký kraj
Zdroje: Údaje poskytnuté Úřadem městyse Žernov

Největší investiční akcí, která proběhla v městysi v nedávném období, byla akce Posílení sběru
tříděného odpadu v městysi Žernov. V rámci této akce byly pořízeny kontejnery a štěpkovač a
provedeny stavební úpravy dvou sběrných míst.
Výčet investičních akcí uvedených v tabulce 22 není konečný a v daném období proběhla i řada
dalších investičních akcí (např. pořízení malotraktoru, vybudování vodovodní přípojky u požární
nádrže apod.).
V dalších letech je v městysi plánována také řada investičních akcí, např. revitalizace velké návsi.
Majetek městyse
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Majetek ve vlastnictví obce můžeme podle povahy rozdělit na movitý a nemovitý. Do movitého
majetku patří různé předměty, např. dopravní prostředky, zařízení, materiál apod. Nemovitý majetek
představují pozemky, budovy a další vlastněné prostory57.
K listopadu 2019 městys Žernov vlastnil řadu movitých věcí, např. osobní automobil, štěpkovač,
mikrobus, dva ridery, vlek za auto atd.

K listopadu 2019 vlastnil městys Žernov celkem 4 stavby. Informace k těmto stavbám jsou uvedeny
v tabulce 23.

Tabulka 23: Stavby ve vlastnictví městyse Žernov (k listopadu 2019)
Číslo parcely, kde
stavba stojí
budova bez č.p./č. e. (márnice)
st. 132
budova bez č.p./č. e. (budova hasičské zbrojnice)
st. 136
budova s č. p. 112 (budova úřadu městyse)
st. 142
budova bez č.p./č. e. (budova sokolovny)
st. 146
Informace ke stavbám

Typ stavby
stavba občanského vybavení
stavba občanského vybavení
stavba občanského vybavení
objekt občanské vybavenosti

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Z tabulky 23 vyplývá, že městys Žernov k září 2018 vlastnil tři stavby občanského vybavení a jeden
objekt občanské vybavenosti.
Dále je vhodné zmínit ještě stavbu, která se nachází na parcele KN 2032 (k.ú. Olešnice u Červeného
Kostelce). Parcela je z 9/10 ve vlastnictví městyse. Co se týče stavby, jedná se o budovu bez č.p./č. e.,
konkrétně o vodojem. Stavba není k září 2018 zapsána na žádném listu vlastnictví.

2.1.7.3 Bezpečnost
Území městyse Žernov spadá z hlediska zajišťování bezpečnosti pod obvodní oddělení Česká Skalice
Policie České republiky58. Tj. strážníci, kteří pracují na tomto obvodním oddělení, mají dohlížet
na bezpečnost a pořádek v městysi.
Obecní policie není v městysi Žernov zřízena.
V rámci bezpečnosti je důležitým prvkem i protipožární ochrana. V městysi Žernov funguje jednotka
sboru dobrovolných hasičů. Sdružení je zahrnuto do jednotek požární ochrany kategorie V59.
Jednotka nezasahuje pouze u událostí týkajících se požárů, ale i u řady dalších událostí – např.
zajištění protipožární ochrany při akcích konaných v městysi, udržování požární techniky v dobrém
stavu atd. Městys Žernov nemá zpracovaný Požární řád formou obecně závazné vyhlášky60.

57

Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/
Zdroj: Internetové stránky Policie České republiky https://www.policie.cz/
59
Zdroj a blíže viz: Internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky https://www.hzscr.cz/
60
Jedná se o povinnost obce, která pro ni vyplývá z § 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně
58
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V okrese Náchod se nachází celkem tři stanice Hasičského záchranného sboru České republiky,
přičemž nejbližší (jak podle počtu kilometrů, tak podle časové dojezdovosti) k městysi Žernov
je stanice v Jaroměři (v ulici Na Valech č. p. 170)61.
Městys Žernov má zpracovaný Povodňový plán. Záplavové území je na území městyse Žernov
vyhlášeno, konkrétně podél řeky Úpy. Jeho rozsah je součástí Povodňového plánu, který
je k nahlédnutí na Úřadě městyse v Žernově, případně prostřednictvím vzdáleného přístupu
na internetu62.
Výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby v městysi není, nejbližší je v Náchodě (ulice
B. Němcové č. p. 738)63.
Varovný informační systém v městysi je zajišťován prostřednictvím sirény a systému bezdrátových
hlásičů s reproduktory.
Co se týče bezpečnosti spojené s automobilovou dopravou, v městysi není instalován radar
na měření rychlosti automobilů. V letních měsících roku 2018 byl při příjezdu do městyse po silnici
III/3049 ze směru od Červené Hory vytvořen zpomalovací ostrůvek. Podél hlavní páteřní komunikace
procházející městysem, silnice III/3049, je u budovy s č. p. 52 umístěno dopravní zrcadlo, které
přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu při příjezdu z místní komunikace naproti budově s č. p. 52
na silnici III/3049. Z pohledu bezpečnosti hraje roli i kvalita komunikací. Jak je konstatováno již
v kapitole 2.1.4.1 Dopravní infrastruktura, silnice III/3049 je na území městyse v některých úsecích
v přijatelném stavu, v některých naopak ve špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci.

2.1.7.4 Partnerství městyse
Partnerstvím je myšleno jednak zapojení městyse Žernov do organizací, sdružení, svazků obcí apod.,
dále spolupráce se subjekty v rámci městyse i mimo území městyse.

Spolupráce se subjekty v rámci městyse
Městys spolupracuje se zájmovými spolky, podnikatelskými subjekty a dalšími subjekty, které
v městysi působí a vyvíjí činnost. Městys dané subjekty podporuje jak finančně, tak morálně.

Spolupráce se subjekty mimo městys
Městys Žernov nemá partnerskou obec v České republice, ani v zahraničí. Neznamená to však,
že by nespolupracoval s jinými obcemi. Spolupráce probíhá např. formou dobrovolného svazku obcí
(DSO), viz tato kapitola, část Členství v zájmových sdruženích a organizacích.
Členství v zájmových sdruženích a organizacích
Městys Žernov je členem DSO Svazek obcí "ÚPA". Cílem svazku je ochrana a prosazování společných
zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče
o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu64.
61

Zdroj: Internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky https://www.hzscr.cz/
Zdroj a blíže viz: Povodňový informační systém http://www.povis.cz/
63
Zdroj: Internetové stránky Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje https://www.zzskhk.cz/
62
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Městys Žernov je dále členem DSO "SVAZEK OBCÍ 1866". Cílem svazku je ochrana společných zájmů
členských obcí, zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem
a významem každou účastnickou obec a společná realizace dílčích akcí a aktivit, naplňujících základní
poslání svazku – přispět k dalšímu příznivému rozvoji jeho zájmového území ve prospěch všech
občanů členských obcí a návštěvníků tohoto mikroregionu65.
Městys je dále členem Sdružení místních samospráv České republiky. Smyslem Sdružení je hájení
zájmů obcí a měst České republiky. Činnost Sdružení je založena na šesti principech – „právo
na samosprávu“, „zákaz diskriminace“, „finanční soběstačnost“, „princip spolurozhodování“,
„systémovost dělení daňových výnosů“ a „princip spolupráce“66.
Městys je též členem Spolku pro obnovu venkova, jehož cílem je přispívat k rehabilitaci venkova,
k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské
stability a prosperity venkova67.
Městys je členem i Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí. Hlavní činností tohoto svazu je zajišťovat
rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Kladské pomezí (severovýchodní Čechy, přibližně
se jedná o území od Jaroměře po Broumov). S tím souvisí i členství obce v neziskové organizaci
BRANKA, o.p.s., jejímž zakladatelem je výše zmiňovaný Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí.
Organizace má za cíl podporovat trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území regionu Kladské
pomezí68.
Od roku 2012 je městys členem Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion
Glacensis. Hlavním cílem euroregionu je rozvoj spolupráce české a polské části euroregionu, např.
spolupráce v oblasti hospodářství a obchodu, spolupráce v oblasti školství, kultury a sportu,
spolupráce v sociální oblasti atd.69
Městys sice není členem Místní akční skupiny (MAS) Mezi Úpou a Metují, z. s., nicméně územní
působnost MAS území městyse Žernov pokrývá. Účelem MAS je komunitně vedený místní rozvoj
uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, vzdělávací aktivity,
všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje území působnosti, uplatňování nových forem
zhodnocení přírodního a kulturního dědictví, vytváření a naplňování rozvojových koncepcí a strategií
a rozvoj mezisektorové spolupráce70.

2.2 Zhodnocení dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření bylo realizováno v průběhu září a října 2018. Občané a subjekty působící
v městysi měli k dispozici dvě varianty, jak dotazník vyplnit – dotazník byl v papírové podobě

64

Zdroj: STANOVY SVAZKU OBCÍ "ÚPA"; bližší informace o svazku lze dále nalézt na internetových stránkách
svazku http://www.mikroregionupa.cz/
65
Zdroj: STANOVY SVAZKU OBCÍ 1866; bližší informace o svazku lze dále nalézt na internetových stránkách
svazku http://www.svazekobci1866.cz/
66
Zdroj a blíže viz: Internetové stránky Sdružení místních samospráv České republiky https://www.smscr.cz/
67
Zdroj: Internetové stránky Spolku pro obnovu venkova http://www.spov.org/o-spolku-pro-obnovuvenkova.aspx
68
Zdroj: Internetové stránky turistického regionu Kladské pomezí https://www.kladskepomezi.cz/
69
Zdroj a více informací: Internetové stránky Euroregionu Glacensis https://www.euro-glacensis.cz/
70
Zdroj: Stanovy spolku Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.; bližší informace o MAS lze nalézt na
jejích internetových stránkách http://www.masmum.cz/
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distribuován do schránek jednotlivých domácností a dotazník bylo možné vyplnit on-line přímo na
internetových stránkách. Dotazník obsahoval celkem 18 otázek:
1) Jak se Vám v městysi žije?
2) Co se Vám na Vašem městysi nejvíce líbí?
3) Co se Vám na Vašem městysi nelíbí?
4) Jaké služby Vám v městysi nejvíce chybí?
5) Pokuste se zhodnotit městys z hlediska níže uvedených podmínek (v každém řádku zakroužkujte
číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti)
6) Mezilidské vztahy v městysi považujete za:
7) Myslíte si, že obyvatelé městyse mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
8) Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
9) Sledujete informace o dění v městysi na webových stránkách?
10) Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého městyse?
11) Pokud ano, jak se můžete zapojit?
12) Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků městyse. Na co byste
je přednostně využil/a?
13) Obecné informace o respondentovi
14) Věk
15) Vaše vzdělání
16) Jak dlouho v městysi žijete/působíte?
17) Typ Vaší domácnosti
18) Vaše další náměty, připomínky, komentáře
Kompletní znění dotazníku je náplní přílohy 2.
Celkem bylo odevzdáno 57 vyplněných dotazníků. Městys Žernov měl k 31. 12. 2018 celkem 275
obyvatel. Když připočteme různorodé subjekty, které v městysi působí a které měly možnost dotazník
také vyplnit, číslo počtu celkově možných vyplněných dotazníků bude ještě vyšší. Návratnost se tak
pohybuje okolo 20 %. Není reálné, aby dotazník vyplnil každý, přesto je uvedená návratnost na velmi
dobré úrovni. Výsledky z dotazníkového šetření mohou být považovány jako názor reprezentativního
vzorku či jako názor významného počtu lidí.
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Výsledky
Otázka č. 1: Jak se Vám v městysi žije?
Graf 14: Výsledky odpovědí u otázky č. 1
velmi špatně; 0;
0,0%

spíše špatně; 2;
3,6%

ani dobře ani
špatně; 6;
10,9%
velmi dobře; 20;
36,4%

spíše dobře; 27;
49,1%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 55 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Okolo 85 % respondentů v dotazníku uvedlo, že se jim v městysi žije velmi dobře (36 %) či spíše dobře
(49 %). 11 % respondentů se v městysi nežije ani dobře, ani špatně. Spíše špatně se v městysi žije
dvěma respondentům. Možnost „velmi špatně“ nebyla označena ani jednou.
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Otázka č. 2: Co se Vám na Vašem městysi nejvíce líbí?
Tabulka 24: Výsledky odpovědí u otázky č. 2
Odpověď

Responzí

klidný život
dobré mezilidské vztahy
příznivé životní prostředí a zeleň
blízkost přírody
dostupnost pracovních příležitostí
dobrá dopravní dostupnost
kulturní a společenský život
spolková činnost
sportovní vyžití
vzhled městyse

34
16
21
41
2
1
15
4
0
10

Podíl
61,8 %
29,1 %
38,2 %
74,5 %
3,6 %
1,8 %
27,3 %
7,3 %
0%
18,2 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 55 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Nejvíce respondentům se na jejich městysi líbí blízkost přírody (74,5 % respondentů). Dále byl
vyzdvihnut klidný život (61,8 %) a příznivé životní prostředí a zeleň (38,2 %).
Možnost „Jiné“ nebyla uvedena ani jednou.

Otázka č. 3: Co se Vám na Vašem městysi nelíbí?
Tabulka 25: Výsledky odpovědí u otázky č. 3
Odpověď
špatné vztahy mezi lidmi
nezájem lidí o městys
málo kvalitní životní prostředí včetně zeleně
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
nedostatečný kulturní a společenský život
nedostatečná spolková činnost
absence lékaře
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v městysi
špatné podmínky pro podnikání

Responzí
6
17
0
6
31
9
4
8
18
3
4
0

Podíl
11,3 %
32,1 %
0%
11,3 %
58,5 %
17 %
7,5 %
15,1 %
34 %
5,7 %
7,5 %
0%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 53 krát, nezodpovězena
4 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Na otázku, co se obyvatelům na jejich městysi nelíbí, byl nejčastěji zmiňován nedostatek či špatná
dostupnost obchodů a služeb (58,5 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). Dále byla
často zmiňována nevyhovující veřejná doprava (34 %) a nezájem lidí o městys (32,1 %).
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Možnost „Jiné“ byla zaškrtnuta celkem jedenáctkrát. Konkrétně bylo zmiňováno:
lidé mají prokoplé septiky do vsaku
špatný stav silnic ve vlastnictví kraje
absence cyklostezky = chybí bezpečná dostupnost podél hlavní komunikace
toulající se psi a jejich výkaly
malá účast starosty při akcích spolků (přímo nezájem)
Popelnice před bytovým domem u Moskalyku
chybějící kanalizace
absence péče o seniory, sportoviště pro mladistvé
nová zástavba
příčné prahy
nic

Otázka č. 4: Jaké služby Vám v městysi nejvíce chybí?
(zodpovězena 27 krát, nezodpovězena 29 krát)

Na otázku, jaké služby obyvatelům v městysi chybí, odpověděli respondenti následovně (číslo
vyjadřuje, kolikrát byla daná služba zmíněna):
obchod s potravinami – 19x (z toho: 1x malý obchod se základními potravinami, i pojízdná prodejna
by stačila, především přes prázdniny; 1x alespoň malý obchůdek; 1x hodil by se krámek, ale většina
lidí si asi nakoupí ve městě po práci; 1x malý obchod s potravinami, alespoň pojízdná pekárna s
pečivem Marta)
hospoda či pohostinství – 7x (z toho: 1x pořádná hospoda; 1x kvalitní restaurace)
kanalizace – 2x (z toho: 1x „z dlouhodobého hlediska nám správná likvidace zlepší životní prostředí –
spíše řečeno ochrání před problémem. Dnes "nikdo" neřeší, jaké chemikálie používá a jaký dopad
mají na naše životy. Použité chemikálie v myčkách, čistící prostředky, mikroplasty, hormony atd. –
tohle všechno si pouštíme pod sebe a vesele si kupujeme vypěstované plodiny na Žernově v
domnění, že jsou OK“)
školka – 2x
služby všeobecně – 1x
pravidelný aktivní úklid v okolí kontejnerů na odpad – 1x
svoz nebezpečných odpadů – 1x
hasičský sbor – 1x
veřejná doprava – 1x
lékař – 1x
dostupná pečovatelská služba – obecní pečovatelka – 1x
sportoviště pro mladistvé – nejen pro děti – Urampa nebo horolezecká stěna, lanový park apod. – 1x
dům pro seniory – 1x
zajistit autobusovou dopravu pro děti do školek a škol, a to jak do České Skalice, tak do Červeného
Kostelce – 1x
Dále 2 respondenti uvedli obecné konstatování, že jim nic nechybí.

Otázka č. 5: Pokuste se zhodnotit městys z hlediska níže uvedených podmínek
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Tabulka 26: Výsledky odpovědí u otázky č. 5
Odpověď
Bydlení
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Spolková činnost
Životní prostředí a zeleň
Řešení odpadového hospodářství
Péče městyse o své prostředí
Podmínky pro podnikání
Rozvoj městyse
Informovanost o dění v městysi

Velmi
Spíše
Spíše
Velmi
Je mi to
spokojen spokojen nespokojen nespokojen lhostejné
21
31
2
1
0
(38,2 %) (56,4 %)
(3,6 %)
(1,8 %)
1
14
25
11
3
(1,9 %)
(25,9 %)
(46,3 %)
(20,4 %)
(5,6 %)
14
19
15
3
3
(25,9 %) (35,2 %)
(27,8 %)
(5,6 %)
(5,6 %)
6
23
15
4
5
(11,3 %) (43,4 %)
(28,3 %)
(7,5 %)
(9,4 %)
7
28
11
2
2
(14 %)
(56 %)
(22 %)
(4 %)
(4 %)
20
28
4
1
0
(37,7 %) (52,8 %)
(7,5 %)
(1,9 %)
5
20
19
8
1
(9,4 %)
(37,7 %)
(35,8 %)
(15,1 %)
(1,9 %)
11
32
10
1
0
(20,4 %) (59,3 %)
(18,5 %)
(1,9 %)
4
15
12
4
14
(8,2 %)
(30,6 %)
(24,5 %)
(8,2 %)
(28,6 %)
6
33
13
3
0
(10,9 %)
(60 %)
(23,6 %)
(5,5 %)
11
21
14
5
2
(20,8 %) (39,6 %)
(26,4 %)
(9,4 %)
(3,8 %)

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 55 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Spokojenost nebo spíše spokojenost byla téměř u všech hodnocených oblastí (vyjma oblastí „veřejná
doprava“ a „řešení odpadového hospodářství“) vyjádřena četností více než spíše nespokojenost a
nespokojenost. Nejvíce byla spokojenost či spíše spokojenost vyjádřena s bydlením, s kvalitou
životního prostředí a zeleně a s péčí městyse o své prostředí.
Naopak největší nespokojenost je spatřována v oblasti veřejné dopravy, v řešení odpadového
hospodářství a v informování o dění v městysi.
Co se týče odpovědi číslo 5 „Je mi to lhostejné“, zaškrtnuta byla nejčastěji u oblasti „podmínky pro
podnikání“. Dále byla tato možnost častěji označena u oblasti „sportovní vyžití“.
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Otázka č. 6: Mezilidské vztahy v městysi považujete za:
Graf 15: Výsledky odpovědí u otázky č. 6
nedovedu posoudit;
4; 7%

špatné; 1; 2%

velmi dobré; 10;
18%
ne moc dobré; 10;
18%

docela dobré; 31;
55%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 56 krát, nezodpovězena
1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Více jak ½ respondentů považuje mezilidské vztahy v městysi za docela dobré. Významná část
respondentů (necelých 20 %) uvedla, že mezilidské vztahy v městysi považuje za velmi dobré, zároveň
ale také stejné procento respondentů je považuje za ne moc dobré. Čtyři respondenti označili
možnost, že mezilidské vztahy v městysi nedokáží posoudit.
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Otázka č. 7: Myslíte si, že obyvatelé městyse mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
Graf 16: Výsledky odpovědí u otázky č. 7
nedovedu
posoudit; 4; 7%
rozhodně ne;
4; 7%

rozhodně ano;
15; 27%
spíše ne; 10; 18%

spíše ano; 23;
41%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 56 krát, nezodpovězena
1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

41 % respondentů si myslí, že obyvatelé městyse mají spíše dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům, 27 % respondentů se domnívá, že obyvatelé městyse mají rozhodně
dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům. 18 % respondentů si myslí, že těchto
příležitostí je spíše nedostatek, 7 % si myslí, že jich je rozhodně nedostatek. Čtyři respondenti označili
možnost, že nedokáží posoudit, jestli mají obyvatelé městyse dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům či nikoliv.
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Otázka č. 8: Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
Graf 17: Výsledky odpovědí u otázky č. 8

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 55 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Co se týče komunikačních kanálů, nejčastěji respondentům vyhovuje informování skrze SMS (61,8 %
všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli), dále skrze místní rozhlas (52,7 %) a internetové
stránky městyse (45,5 %). Dohromady tyto tři odpovědi představují téměř 70 % odpovědí na tuto
otázku (viz křivka v grafu). Informování prostřednictvím dalších komunikačních kanálů bylo četností
zastoupeno již o něco méně.
Možnost „Jiné“ byla zaškrtnuta dvakrát. Nejednalo se však o typ jiného komunikačního kanálu,
ale obecná konstatování: „webové stránky – kdyby byly aktualizovány“ a „tento dotazník je za mě
super, takže v zásadních věcech fakt good“.
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Otázka č. 9: Sledujete informace o dění v městysi na webových stránkách?
Graf 18: Výsledky odpovědí u otázky č. 9
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Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 56 krát, nezodpovězena
1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

30 respondentů (53,6 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli) v dotazníku uvedlo,
že informace o dění v městysi na internetových stránkách sleduje občas. Pravidelně dění
na internetových stránkách sleduje necelá jedna pětina respondentů. Přibližně jedna čtvrtina
respondentů nesleduje informace o dění skrze webové stránky vůbec. 2 respondenti (3,6 %) uvedli,
že nemají internet.

Otázka č. 10: Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého městyse?
Graf 19: Výsledky odpovědí u otázky č. 10

rozhodně ne; 0;
0%

nedovedu
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Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 55 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.
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Téměř ½ respondentů v dotazníku uvedla, že je spíše ochotna udělat něco pro rozvoj městyse.
Rozhodně ano je ochotna udělat něco pro rozvoj městyse nepatrně více než ¼ respondentů. Možnost
spíše ne uvedl jeden respondent, možnost rozhodně ne neoznačil žádný respondent. 22 %
respondentů nedovede posoudit, zda je ochotno udělat něco pro rozvoj svého městyse.

Otázka č. 11: Pokud ano, jak se můžete zapojit?
(zodpovězena 23 krát, nezodpovězena 34 krát)

Pokud respondenti v předcházející otázce uvedli, že jsou ochotni udělat něco pro rozvoj svého
městyse, mohli v této otázce uvést, jak konkrétně se můžou do rozvoje městyse zapojit. Respondenti
odpovídali následovně (číslo vyjadřuje, kolikrát byla daná možnost zmíněna):
pomoc při organizování a pořádání akcí – 8x
brigáda – 4x
jakkoliv/dle potřeby – 3x
spolkovou činností – 2x
úklid městyse – 2x
sbírání odpadků – 1x
prostřednictvím dění v kultuře a sportu – 1x
pomocné venkovní práce (údržba zeleně) – 1x
finanční/materiální pomoc – 1x
zkušenosti v oblasti sociální geografie a regionálního rozvoje, zkušenost v účasti
na výzkumech a zpracování dat kvantitativního a kvalitativního charakteru – 1x
Pokud městys bude organizovat nějakou společnou činnost pro zvelebení našeho městyse, ráda se
budu podílet. (1x)
Dále dva respondenti uvedli, že neví, jak konkrétně se můžou zapojit. Jeden respondent uvedl obecně
„myslím, že více snad už nemohu“ a jedním respondentem (vyplňováno pravděpodobně za rodinu)
bylo zmíněno, že „jsou již zapojeni“.

Otázka č. 12: Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků městyse.
Na co byste je přednostně využil/a?
Tabulka 27: Výsledky odpovědí u otázky č. 12
Odpověď
zlepšení podmínek pro podnikání
podpora bytové výstavby
častější spoje veřejné dopravy
zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v městysi
nákup hasičské techniky
rekonstrukce místních komunikací
podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
péče o veřejnou zeleň a prostředí v městysi
opravy památek v městysi
jiné

Responzí
0
8
15
32
7
20
27
16
10
9

Podíl
0%
14,5 %
27,3 %
58,2 %
12,7 %
36,4 %
49,1 %
29,1 %
18,2 %
16,4 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 55 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.
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V této otázce mohli respondenti zaškrtnout až 3 možnosti, na co by přednostně využili finanční
prostředky městyse, kdyby mohli rozhodnout o jejich využití. Nejvíce respondentů by tyto prostředky
přednostně využilo na zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v městysi (58,2 % všech
respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli), na podporu kulturních, společenských a sportovních
aktivit (49,1 %) a na rekonstrukci místních komunikací (36,4 %).
Možnost „jiné“ byla zaškrtnuta celkem devětkrát. Konkrétně bylo uvedeno:
Sokolovna je pro sportovní aktivity téměř nepoužitelná. Je dobrá akorát na alkoholové akce.
Čas pro jednotku požární ochrany, hospoda
Rekonstrukce budovy bývalé školy/školky + rozumně se starat o památky, ať to tu máme hezké
Péče o seniory – pečovatelská služba
Zařízení návaznosti spojů ze/na Žernov a vlaků z/do České Skalice
Lávka na Kamenné podlaze
Rekonstrukce brownfieldu, buď bývalé školy nebo areálu kravína
Zřízení tenisového kurtu
Chybí lepší spojení pro kolo a pěšky do Zlíče a Červené Hory = cyklostezka

Otázka č. 13: Obecné informace o respondentovi
Tabulka 28: Výsledky odpovědí u otázky č. 13
Odpověď
žena
muž
název subjektu/instituce

Responzí
22
34
0

Podíl
39,3 %
60,7 %
0%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 56 krát, nezodpovězena
1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Poměr počtu žen a mužů byl 61 % mužů ku 39 % žen. Dotazník nevyplnila žádná instituce.
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Otázka č. 14: Věk
Graf 20: Výsledky odpovědí u otázky č. 14
do 18 let; 1; 2%

65 a více let; 19 - 29 let; 8;
8; 14%
14%
50 - 64 let; 8;
14%
30 - 49 let; 31; 56%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 56 krát, nezodpovězena
1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Nejvíce odpovídajících bylo ve věku 30-49 let (56 % všech respondentů, kteří tuto otázku
zodpověděli). Zastoupení dalších věkových kategorií bylo vyrovnané, vyjma věkové kategorie
do 18 let, neboť v této věkové kategorii vyplnil dotazník pouze jeden respondent.

Otázka č. 15: Vaše vzdělání
Graf 21: Výsledky odpovědí u otázky č. 15
základní; 2; 3%

vysokoškolské;
18; 33%

vyšší odborné;
2; 4%

střední
odborné; 6;
11%

střední odborné
s maturitou; 27;
49%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 55 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.
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Nejčastěji dotazník vyplnili respondenti s dokončeným středním odborným vzděláním s maturitou
(49 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). Druhou nejčastější skupinou byli
respondenti s dokončeným vysokoškolským vzděláním (33 %).

Otázka č. 16: Jak dlouho v městysi žijete/působíte?
Tabulka 29: Výsledky odpovědí u otázky č. 16
Odpověď
do 1 roku
1 až 5 let
6 až 10 let
11 až 20 let
21 až 30 let
31 a více let

Responzí
1
6
7
12
6
24

Podíl
1,8 %
10,7 %
12,5 %
21,4 %
10,7 %
42,9 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 56 krát, nezodpovězena
1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

43 % odpovídajících žije či působí v městysi 31 a více let. Pouze jeden respondent naopak v městysi
žije či působí méně než jeden rok.

Otázka č. 17: Typ Vaší domácnosti
Tabulka 30: Výsledky odpovědí u otázky č. 17
Odpověď
Responzí
domácnost bez dětí
21
domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
25
jiné
2

Podíl
43,8 %
52,1 %
4,2 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 48 krát, nezodpovězena
9 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Největší procento respondentů uvedlo, že typ jejich domácnosti je domácnost s nezaopatřenými
dětmi do 18 let (52,1 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). Čtyřmi respondenty méně
(43,8 %) byla zaškrtnuta možnost, že se v jejich případě jedná o domácnost bez dětí.
Celkem dvakrát (podíl 4,2 %) byla uvedena možnost „jiné“. Jednou byla jmenována domácnost
s občasnou přítomností dětí, jednou domácnost s dětmi do 27 let.
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Otázka č. 18: Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
(zodpovězena 18 krát, nezodpovězena 39 krát)

V poslední otázce dotazníku mohli respondenti vypsat jejich další náměty, připomínky či komentáře.
Tyto komentáře byly v rámci možností shrnuty do tematických celků, nicméně důraz byl kladen
na to ponechat co největší autentičnost těchto komentářů. Konstatováno bylo následující (číslo
vyjadřuje, kolikrát byl daný námět/názor/komentář zmíněn):
Názory k fungování zastupitelstva městyse – 6x – z toho 2x pozitivní, 4 negativní
pozitivní:
Dosavadnímu vedení obce díky za dobře konanou práci, která je při pohledu okolo vidět!
Poděkování úřadu (starostovi, zastupitelstvu, paní účetní atd.) za skvělou práci, vycházení vstříc
každým
podnětům
a
snahu
společensky,
kulturně
i technicky pozdvihnout náš městys nad rámec každého rozpočtu (dotace)
a celkovou další snahu.
negativní:
Dotyčnému respondentovi vadí neúčast (některých) zastupitelů včetně starosty na společenských
akcích
Dotyčnému
respondentovi
vadí,
že
někteří
zastupitelé
nejsou,
jak
se
říká
"k
lidem".
Neúčastní
se
obecních
akcí
a
své
voliče
často
zapomínají
i pozdravit.
Nespokojenost s fungováním zastupitelstva jako celku. Až na výjimky nejsou zastupitelé připraveni na
konkrétní problematiku, mnozí jsou v zastupitelstvu pouze do počtu, bez projevu vlastního názoru,
popřípadě argumentují primitivně, což odpovídá právě jejich nepřipravenosti.
Dotyčnému
respondentovi
vadí
nedostatečná
komunikace
zastupitelstva
s občany. Pokud se plánují úpravy určité části městyse, které nadlouho změní vzhled oblasti, měl by
se v první řadě udělat kvalitativní výzkum, což znamená oslovit občany a získat jejich názory. Dotazník
je daleko méně vhodná forma při množství obyvatel městyse. Předem připravené dotazy daleko lépe
vystihnou názory a vize občanů. Teprve na základě názorů občanů vypracovat projekt a ten potom
veřejně diskutovat.
Oblast související s automobilovou dopravou – 3x
bylo by fajn, kdyby se opravila silnice ze Zlíče na Žernov + zpomalit dopravu
od Červené Hory....aktuální stavební úprava nic neřeší. Napadlo mě, že se na cestu dá namalovat
optické zvýšení vozovky...ve skutečnosti je vozovka rovná...psychologická hra s řidičem...co třeba
nějaké takové řešení...je to jen namalovat něco na cestu.
Omezení zvýšení hlučnosti komunikace Česká Skalice-Červený Kostelec z důvodu narůstající intenzity
dopravy.
Prosím o zvážení odstranění retardérů ve vesnici. Místní lidé jezdí pomalu a ničí si svá auta –
podloženo
vlastní
zkušeností.
Myslím,
že
stačí
díry
na
komunikacích,
po kterých musíme jezdit (ne zde). Kdo chce po vesnici jezdit rychle, jezdí stejně, rozjede to za
retardérem.
Jsou
nepříjemné
i
pro
jízdu
na
kole
či
motorce.
A mimochodem retardér u Šubrtů není ani vidět a včera při cestě volit jsem přes něj upadla.
Vybudování cyklostezky – 3x

Otázka společenských akcí a souvislost s hudbou – 2x
Při společenských akcích pořádaných po širým nebem nevhodně zvolený styl hudby. Je škoda, když
obyvatelé městyse přijdou za účelem zábavy, tance a po hodině odcházejí domů, protože styl hudby
byl jednotný a spíše k poslechu u sklenky whisky než k tanci. Bohužel nevhodně zvolená hudba se na
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Žernově za posledních pár let stala tradicí a lidí, kteří se pravidelně účastnili, ubývá. škoda....
doporučuji Rock, Disco, Country, které jistě osloví větší okruh občanů. A samozřejmě kvalitní
zpěváky/ačky. Tam vidím úspěch, kdy nebudou občani utíkat do sousedních obcí, aby si zatančili.
Oceňuji rozvoj spolkových aktivit, sportovních a jiných sousedských setkáni – ALE: moc prosím o
zvážení nějaké regulace hlasité hudební produkce (zřejmě u Sokolovny) po 22 hodině, zejména v
pátek a sobotu. Ano, je fajn, že lidé mají kam jít za zábavou, ale muset poslouchat dlouho po půlnoci
hity 80. let může člověka rychle dohnat k šílenství... (nehledě na to, ze noční klid se upravuje v § 34
zákona
č.
258/2000
Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a obecně platí ve všech větších městech, tak proč ne zde? Nechápu, jak to
můžou vydržet lidé z "bytovek" vedle Sokolovny....
Oblast péče o prostředí a krajinu – 2x
Větší péče o krajinu/lesy v katastru, lepší propojení s okolní přírodou – místa
pro zastavení na procházkách, péče o vodu, vytvoření přírodních vodních ploch, kašny na návsi.
Je fajn, když se obecně bude v městysi udržovat maximum zeleně – v horkých
a suchých létech to pozitivně pocítíme (stín, nižší teplota) + je to hezké – i když je mi jasné, že jsou s
tím spojeny náklady na údržbu. Další věc jsou nekonečné kilometry asfaltu...věřím, že dobře udělaná
prašná či dlážděná cesta splní svůj účel dobře – pokud se bude zvažovat nějaká nová cesta, nová
cyklostezka,
oprava
cesty,
tak si prosím položme otázku, jestli se to musí řešit asfaltem, nebo by to šlo udělat trochu šetrněji k
přírodě...Fakt
si
nemyslím,
že
cyklisti
musí
jezdit
po asfaltu...štěrková cesta je také good. Zachování rázu vesnice a nebýt tu jako
ve městě...konkrétní příklad je parkování na malé návsi. Chápu, že otázka parkování je důležitá a je
potřeba ji řešit, ale myslím, že by to šlo udělat chytřeji – minimálně bez svislých dopravních značek.
Věnovat větší pozornost seniorům – například sociální služby, obědy apod. – 1x
Vybudování víceúčelového sportovního hřiště – 1x
Rekonstrukce brownfieldu – areál zemědělského družstva, popřípadě budova bývalé školy – 1x
Sníh v zimě vyhrnutý před šestou hodinou ranní – 1x
Postavit slušně vypadající navazující dřevostavbu k obecní sokolovně, sloužící jako hospoda
s občerstvením a místo pro setkávání občanů, spolků apod. – 1x
Kamenný most – zajištění, most na kamenné podlaze – přímé zpřístupnění Ratibořic mimo hlavní
cestu, údržba a přístup k památníkům – např. památník u vojáka. – 1x
Omezit pachové znečištění prostředí společností Provena. – 1x

Dále se jeden respondent/respondentka vyjádřil/a obecně formulací: „Žernov je prostě nej“.
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2.3 Výsledky veřejného projednávání
Veřejné projednávání se uskutečnilo v pohostinství U Čapků v Žernově dne 22. 5. 2019 od 18:00
hodin. Byla projednávána následující témata: OBČANSKÁ VYBAVENOST, INFRASTRUKTURA,
SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a PODNIKÁNÍ.
Projednávání se zúčastnili starosta a místostarostka městyse Žernov, zpracovatelé projektu, občané
městyse a zástupci organizací působících v městysi.
Moderováním veřejného projednávání byl pověřen Mgr. Karel Turek, který se tak zároveň stal
i facilitátorem diskuse. Program veřejného projednávání byl následující:
Význam a tvorba dokumentu
Struktura dokumentu a proces jeho tvorby
Zhodnocení výsledků dotazníkového šetření
Klíčové oblasti rozvoje
Práce ve skupinách
Diskuze

Přítomní občané a zástupci organizací byli seznámeni s postupem tvorby strategického dokumentu,
jeho strukturou, se zjištěnými poznatky z provedeného dotazníkového šetření. Dále byli přítomní
obeznámeni s prioritními oblastmi rozvoje, které vytipovala pracovní skupina.
Následoval nejdůležitější bod programu – práce ve skupinách. Aktivita byla přenesena na přítomné,
kteří se v rámci dvou pracovních skupinek měli vyjádřit k jednotlivým klíčovým oblastem rozvoje –
napsat, jaké spatřují klady a zápory v městysi Žernov z pohledu diskutovaných oblastí, a následně
navrhnout projektové záměry, které by měly být v městysi v následujícím období realizovány.
Na definování kladů, záporů a projektových záměrů měli přítomní přibližně půl hodiny času.
Po uplynutí vymezené doby přečetli zpracovatelé projektu výsledky skupinové práce a zahájili diskusi.
Na závěr setkání měli občané možnost vybrat tři projektové záměry v rámci probíraných témat, které
ze svého pohledu považují za nejdůležitější, a udělit jim preferenční hlasy.

Výsledky za téma OBČANSKÁ VYBAVENOST
Klady
rozhledna

Zápory
absence restaurace
absence spolkové místnosti
v městysi není obchod
parkovací kapacity
málo obecních pozemků

Projektové záměry (v závorce uveden počet preferenčních hlasů)
Poblíž fotbalového hřiště vybudovat komunitní místo pro potřeby scházení spolků a zároveň zajistit
existenci restaurace v městysi (8)
Usilovat o existenci obchodu s potravinami v městysi (2)
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Usilovat o existenci pečovatelského domu v městysi (1)
Odkoupit některé pozemky do vlastnictví městyse (1)
Renovovat studny ve vlastnictví obce (0)
Vybudovat workoutové hřiště (0)
Vytvořit naučnou stezku v okolí městyse (0)
Renovovat požární nádrž (0)

Výsledky za téma INFRASTRUKTURA
Klady

Zápory

postupná oprava všech komunikací
chodníky

špatný stav komunikace „šraňky“
stav dešťové kanalizace
absence značení – zavedení jednosměrky
k rozhledně
velký provoz automobilů v městysi
stav lávky Na Pohodlí
chybějící lávka na kamenné podlaze
parkování mimo pozemky městyse

zastávka autobusu

Projektové záměry (v závorce uveden počet preferenčních hlasů)
Vybudovat cyklostezku propojující lokality Zlíč – Žernov – Červená Hora (3)
Dořešit vyústění dešťové kanalizace (1)
Vybudovat lávku na kamenné podlaze (1)
Umístit v zimním období bedny s posypovým materiálem do lokalit „starák“ a „U koruny“ (1)
Omezit průjezd městysem na „starák“ (1)
Usilovat, aby se parkovalo pouze tam, kde se má (0)

Výsledky za téma SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST
Klady

Zápory

spolupráce městyse se spolky
časté kulturní akce
knihovna
možnost koupání v požární nádrži
možnost bruslení v zimě na hřišti na návsi

malé využití fotbalového hřiště
chátrající Rýzmburský altán
neúčast místních na kulturních akcích

Projektové záměry (v závorce uveden počet preferenčních hlasů)
Vytvořit sportoviště pro potřeby větších dětí (např. něco ve smyslu lanové centrum, dopravní hřiště,
U-rampa apod.) (3)
Vybudovat dětské hřiště (0)
Rekonstruovat občerstvení u rozhledny (0)
Výsledky za téma ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Klady
zeleň

Zápory
nedodržování odpadového hospodářství
neexistence sběrného dvora
absence splaškové kanalizace
kůrovec v lesích městyse

Projektové záměry (v závorce uveden počet preferenčních hlasů)
Vybudovat na území městyse sběrný dvůr (8)
Vybudovat splaškovou kanalizaci a řešit i dešťovou (4)
Pořídit kontejner na elektroodpad (0)
Zvýšit osvětu v oblasti odpadového hospodářství (0)
Pořídit kompostéry (0)

Výsledky za téma PODNIKÁNÍ
Klady

Zápory

podzimní prodej zeleniny

absence obchodu s potravinami

Projektové záměry (v závorce uveden počet preferenčních hlasů)
Podporovat místní produkci potravin a služeb (1)

Ukázky z uskutečněného veřejného projednávání podávají obrázky 16, 17 a 18.
Obrázek 16: Veřejné projednávání k Programu rozvoje městyse Žernov na období let 2019-2025 –
1. ukázka

Zdroj: Fotodokumentace z veřejného projednávání
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Obrázek 17: Veřejné projednávání k Programu rozvoje městyse Žernov na období let 2019-2025 –
2. ukázka

Zdroj: Fotodokumentace z veřejného projednávání

Obrázek 18: Veřejné projednávání k Programu rozvoje městyse Žernov na období let 2019-2025 –
3. ukázka

Zdroj: Fotodokumentace z veřejného projednávání

Informace získané z veřejného projednávání představují důležitý podklad pro zpracování strategické
části dokumentu. Díky těmto informacím byly jednak potvrzeny závěry z analytické části dokumentu
a zároveň byly získány nové náměty, které mají pro rozvoj městyse Žernov značný význam.
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2.4 Východiska pro návrhovou část
Zpracováním analytické části, informací z dotazníkového šetření a informací z provedeného
veřejného projednávání byly zjištěny zásadní poznatky, na které je vhodné se zaměřit v rámci
návrhové části a při definici potenciálu městyse Žernov. Pracovní skupina vydefinovala celkem
5 klíčových oblastí rozvoje. Vzhledem k finálnímu počtu projektových záměrů byly nakonec
ustanoveny 4 klíčové oblasti rozvoje, přičemž SPOLKOVÁ A KULTURNÍ ČINNOST byla přiřazena pod
OBČANSKOU VYBAVENOST. Jedná se tedy o následující klíčové oblasti rozvoje:

OBČANSKÁ VYBAVENOST
INFRASTRUKTURA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PODNIKÁNÍ

2.4.1 Potenciál vyplývající z analýzy současného stavu
Klíčová oblast rozvoje 1: OBČANSKÁ VYBAVENOST
Městys Žernov disponuje určitou základní občanskou vybaveností. Potenciál městyse v této oblasti
spočívá v podpoře a snaze o určité rozšíření dostupných služeb občanské vybavenosti. Jedná se např.
o potenciál v oblasti variability dostupných volnočasových aktivit, dále o zabezpečení podmínek pro
potřeby rozvoje činnosti zájmových spolků apod.
Opomenout nelze ani potenciál v oblasti správy a péče o památky a zajímavosti, které se na území
městyse nacházejí a jejichž stav není vyhovující.
Klíčová oblast rozvoje 2: INFRASTRUKTURA
Síť prvků dopravní infrastruktury je na území městyse značná. S tím ovšem souvisí i potřeba péče o ni,
což vzhledem k velkému rozsahu je poměrně náročné. Potenciál v této oblasti má městys
v postupném pokračujícím zlepšování stavu prvků dopravní infrastruktury, ať se jedná o silnice,
místní komunikace, chodníky, parkovací plochy aj.
Městys vlastní i řadu studní, dále požární nádrž. Jejich stavu by prospělo také zlepšení a v případě
studní se jedná i o potenciál jejich využití, tj. obnovení jejich funkce.
Městys v současné době nevlastní pozemky, které jsou v územním plánu vedeny jako plochy
zastavitelné se způsobem využití plochy smíšené obytné. Potenciál má městys v odkoupení určitých
pozemků do svého vlastnictví, díky čemuž by mohl podpořit více předpoklady rozvoje bydlení.
Opomenout nelze ani infrastrukturu určenou především pro potřeby cyklistů. Potenciál představuje
vybudování cyklostezky mezi městy Česká Skalice a Červený Kostelec procházející přes městys
Žernov, díky čemuž by došlo k odklonu cyklistů ze silnice III/3049 na tuto cyklostezku a tím pádem i
ke zvýšení jejich bezpečnosti.

Klíčová oblast rozvoje 3: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Značná část území městyse je tvořena přírodními plochami či veřejnými prostranstvími majícími
charakter zeleně. Potenciál městyse spočívá v intenzivnější údržbě veřejných prostranství a zároveň
v zabezpečení optimální skladebnosti prvků zeleně, které se na těchto plochách nachází.
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Potenciál má dále městys i v oblasti odpadového hospodářství. Jedná se např. o vybudování
splaškové kanalizace, dořešení kanalizace dešťové či možný potenciál spočívající ve vybudování
sběrného dvora. Opomenout nelze ani potenciál spočívající ve zvýšení variability dostupných
samostatně tříděných druhů odpadu v městysi.
Klíčová oblast rozvoje 4: PODNIKÁNÍ
Na území městyse vyvíjí podnikatelskou činnost řada podnikatelských subjektů. Potenciál představuje
vztahy mezi městysem a těmito podnikatelskými subjekty udržovat na co možná nejlepší úrovni, což
bude prospěšné pro obě strany.
Potenciál v této oblasti má dále městys v podpoře rozvoje potenciálních dostupných komerčních
služeb, které byly obyvateli v dotazníkovém šetření a na veřejném projednávání městyse označeny
jako potřebné a uvítali by jejich existenci v městysi.
V neposlední řadě má potenciál v této oblasti i využití či zlepšení stavu v současné době chátrajících
ploch a budov.

2.4.2 Návaznost na jiné strategické a územní dokumenty
PRM Žernov není izolovaný dokument, ale respektuje a akceptuje další strategické a územní
dokumenty. Strategická část a v ní definované cíle, opatření a aktivity jsou navrženy tak, aby nedošlo
k rozporu s těmito základními strategickými a územními dokumenty. Dokumenty shrnuje tabulka 31.
Tabulka 31: Přehled strategických a územních dokumentů
Nadnárodní úroveň
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020
Národní úroveň
Politika územního rozvoje České republiky 2008, ve znění Aktualizace č. 1 (z dubna 2015)
Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014-2020
Regionální úroveň
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje 2011, ve znění Aktualizace č. 1 (listopad 2015)
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020
Záměr rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v Královéhradeckém kraji 2014
Lokální úroveň
Územní plán Žernov z roku 2014, ve znění změny č. 1 z roku 2017
Strategický plán obce Žernov 2015 – 2025
Plán společných zařízení pro k.ú. Žernov u České Skalice
Povodňový plán obce Žernov
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014 - 2020
Zdroj: Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/
Portál územního plánování Ústavu územního rozvoje http://portal.uur.cz/
Internetové stránky Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Internetové stránky MAS Mezi Úpou a Metují, z. s. http://www.masmum.cz/
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Aby mohly být některé aktivity realizovány, bude nutné v budoucnosti provést určité změny
územního plánu, které budou spočívat ve změně funkčního využití některých ploch, které jsou
danými aktivitami dotčeny a u nichž je změna funkce nutnou podmínkou k realizaci. Současný
Územní plán Žernov nabyl účinnosti 9. 7. 2014. V roce 2016 bylo schváleno pořízení změny č. 1
územního plánu, která nabyla účinnosti 3. 1. 201871.
Při aktualizacích se vychází z platného územního plánu a jsou respektovány jeho hlavní principy. Díky
změnám územního plánu dochází k jeho aktualizaci a k pozměnění funkčního využití určitého území.
Např. dosavadní způsob využití „plochy zemědělské“ se změní na způsob využití „plochy smíšené
obytné“, dosavadní způsob využití „plochy občanského vybavení“ se změní na způsob využití „plochy
veřejných prostranství“, apod. Tyto změny vycházejí z potřeb městyse a jeho obyvatel, přičemž
odborný zpracovatel musí respektovat nadřazené dokumenty a zákony v oblasti územního plánování.

2.4.3 Limity rozvoje
Limity rozvoje představují faktory, které může městys jen obtížně ovlivnit a které musí respektovat
při plánování rozvoje. Limitů rozvoje je celá řada. Jedná se např. o ochranná pásma dopravní
a technické infrastruktury (pozemní komunikace72, elektrické vedení73, vodovodní a kanalizační sítě74,
komunikační vedení a rádiové zařízení75), o ochranu ZPF76 či ochranu nemovitých kulturních
památek77.
Dále musí být všeobecně respektován zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a celá řada dalších
nařízení.

2.4.4 SWOT analýza
Analýza SWOT představuje shrnutí a zhodnocení výsledků dosažených v dílčích analýzách. SWOT je
zkratkou pro jednotlivá hodnocení: S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky),
O – Opportunities (příležitosti) a T – Threats (hrozby). Silné a slabé stránky tvoří tzv. vnitřní analýzu
(analýzu vnitřních podmínek), příležitosti a hrozby tzv. analýzu vnější78. Jednotlivé části SWOT analýzy
jsou znázorněny v následujících rámečcích.

71

Zdroj: Evidence územně plánovací činnosti obcí – Lokální aktualizační systém – iLAS http://www.uur.cz/iLAS/
iLAS.asp
72
Blíže viz § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
73
Blíže viz § 46 a § 68 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
74
Blíže viz § 23 zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích)
75
Blíže viz § 102 a § 103 zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích)
76
Blíže viz zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
77
Blíže viz § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
78
Zdroj: PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105
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Klíčová oblast rozvoje 1: OBČANSKÁ VYBAVENOST

Silné stránky
Existence Sokolovny
Existence knihovny městyse + její současné fungování
Všechny spolky v městysi fungují (hasiči, sokol, pejskaři, důchodci) + jejich aktivita
Pořádání akcí ze strany městyse + podpora ze strany městyse na akce spolků
Rozhledna
Existence krizového bytu v budově úřadu městyse
Existence automobilu-minibusu ve vlastnictví městyse
Fungující občerstvení v letním období u sokolovny
Možnost koupání v požární nádrži
Existence hasičské zbrojnice
Existence všesportovního areálu u sokolovny + hřiště u velké návsi (v zimě se i bruslí)
Hřbitov
Sběrná místa odpadů + fakt, že lidé třídí odpad

Slabé stránky
Absence obchodu
Absence spolkové místnosti
Málo obecních pozemků
Malá hasičská zbrojnice
Nedostatek parkovacích míst
Chybí hřiště pro děti (pro malé děti, ale i zájmové činnosti pro větší děti)
Často plné kontejnery na tříděný odpad (především v lokalitě u hřbitova)
Neúčast místních na některých kulturních akcích + na bohoslužbách
Stav hasičského auta
Absence pohostinství v průběhu celého roku
Parkovací kapacity
Malé využití fotbalového hřiště
Chátrající Rýzmburský altán

Příležitosti
Pořízení dalších kontejnerů na tříděný odpad
Existence větší spolkové místnosti
Lepší provázanost informovanosti mezi spolky a městysem
Zapojení lidí, kteří se přistěhovali, do činnosti spolků
Odkoupení budovy bývalé školy
Osvěta v třídění odpadu
Existence volných pozemků u sokolovny → možnost umístění další občanské vybavenosti
Osvěta v oblasti veřejné dopravy (jak často jezdí spoje a kdy apod.)
Vybudování hřiště pro děti ve školním věku (typy: U-rampa, lanová dráha, posilovací stroje)
Vytvoření databáze kontaktů na obyvatele
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Hrozby
Postupný úbytek členů v rámci jednotlivých spolků
Nutnost rozšíření hasičské zbrojnice
Nedostatečný prostor pro kontejnerová stání
Klíčová oblast rozvoje 2: INFRASTRUKTURA

Silné stránky
Vodovod
Místní komunikace nejsou výrazně podfinancovány
Varovný a vyrozumívací systém
Postupná oprava všech komunikací
Existence chodníků
Zastávka autobusu

Slabé stránky
Složité řešení kanalizace + její stav (dešťová)
Horší slyšitelnost varovného a vyrozumívacího systému v některých lokalitách
Některé úseky místních komunikací jsou v nevyhovujícím stavu
Mnoho osob nemá profil na Facebooku (na jednu stranu dobře, na druhou špatně)
Responsivní web
Místní komunikace podél aleje Šraňka a její stav
Chybějící alternativní propojení z Žernova do České Skalice
Velký provoz automobilů v městysi
Stav lávky Na Pohodlí
Chybějící lávka na kamenné podlaze
Parkování mimo pozemky městyse

Příležitosti
Rekonstrukce velké návsi včetně vytvoření parkovacích stání
Existence mobilního rozhlasu
Pořízení bedýnek se štěrkem do lokalit s prudkým sklonem → pro využití v zimním období
Opravit kamenný most v Šibeniční rokli
Obnova a doplnění stávajících laviček a stolů
Vytvoření naučné stezky
Vznik nových herních prvků
Cyklostezka Žernov – Česká Skalice
Vymahatelnost dodržování pravidel (např. při parkování)

Hrozby
Nutnost rekonstrukce vodovodu a jeho průběžné rozšiřování
Nutnost rekonstrukce stávající kanalizace
Stále více aut → nedostatek parkovacích míst v centru městyse
Intenzivní doprava přes městys k sokolovně
Zkracování cesty přes městys v ranní špičce
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Klíčová oblast rozvoje 3: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Silné stránky
Hotové komplexní pozemkové úpravy + z velké části i realizovaná opatření
Národní přírodní památka – hodnota území
Existence studní městyse
Sběrná místa odpadů + fakt, že lidé třídí odpad

Slabé stránky
Absence splaškové kanalizace
Zdroje vody (nejsou ve vlastnictví městyse, není žádná vodní plocha)
Neexistence sběrného dvora
Národní přírodní památka – omezení
Stav přírodní památky „Pod Rýzmburkem“
Alej Šraňka a její stav (blízko u silnice apod.)
Nedodržování odpadového hospodářství některými občany
Kůrovec v lesích městyse

Příležitosti
Využití studní městyse jako zdrojů vody
Odbahnění rybníku v oblasti lokality přírodní památky
Hospodaření s vodou všeobecně
Dotační titul ze strany obce na pořízení např. kompostérů – podpora individuálního
kompostování
Obnova a údržba stromořadí
Pořízení dalších kontejnerů na tříděný odpad
Vybudovat na území městyse sběrný dvůr
Vybudovat splaškovou kanalizaci a řešit i dešťovou
Pořídit kontejner na elektroodpad
Osvěta v třídění odpadu

Hrozby
Nedostatek vody do budoucna
Vysychání rybníka
Přestárlé stromy podél silnic
Vodní eroze
Klíčová oblast rozvoje 4: PODNIKÁNÍ

Silné stránky
Existence dvou pneuservisů
Existence řady živností
Cestovní ruch – např. fungující kiosek přes letní období
Existence areálu bývalého zemědělského družstva
Podzimní prodej zeleniny
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Slabé stránky
Absence obchodu s potravinami
Cestovní ruch → velký provoz aut
Existence brownfieldů

Příležitosti
Areál bývalého zemědělského družstva a jeho využití
Podporovat místní produkci potravin a služeb
Lepší stánek u sokolovny → např. formou dřevěné přístavby (mohlo by fungovat i pro potřeby
schůzí či i jako hospoda městyse) → zkulturnění kiosku a jeho okolí
Podpora městyse pro potřeby fungování kiosku
Pořízení dalekohledu na rozhlednu
Drobné zpoplatnění vstupu na rozhlednu či zavést vstupné dobrovolné
Úprava ohniště/tábořiště v lokalitě na Pohodlí

Hrozby
Turisté – z hlediska parkování a průjezdu městysem
Nevychovanost turistů
Nákladná údržba rozhledny
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3 Strategická část
Další částí PRM Žernov na období let 2019-2025 je strategická část. Nejprve je formulována vize.
Ta byla zformulována na základě získaných informací z veřejného projednávání, rozhovorů
s představiteli městyse, informací získaných ze setkání pracovní skupiny, informací z dotazníkového
šetření a dalších informací zjištěných v analytické části dokumentu. Následně byly definovány klíčové
oblasti rozvoje a v rámci těchto klíčových oblastí zformulovány jednotlivé strategické cíle. Strategické
cíle obsahují konkrétní opatření a aktivity, jejichž postupnou realizací dojde k naplnění jednotlivých
cílů a tím zároveň i k naplnění definované vize.
V úvodu každé klíčové oblasti rozvoje je přehledové schéma, které graficky znázorňuje strategické
cíle, opatření a aktivity dané oblasti rozvoje. Vyznačeny jsou i vazby mezi jednotlivými úrovněmi.
Každá aktivita obsahuje základní popis. Podrobná specifikace aktivit bude provedena v rámci Akčního
plánu (kapitola 4) a Zásobníku projektových záměrů (příloha 1), kde budou u každé aktivity uvedeny
informace typu – žadatel, zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse, předpokládané náklady, možné
zdroje financování atd.

Na úvod této části je potřeba zmínit číslování kapitol. Hlavní kapitoly jsou číslovány 3.1 (Vize),
3.2 (Klíčové oblasti rozvoje) a 3.3 (Podpora realizace Programu rozvoje).
Kapitola 3.2 je číslována následujícím způsobem:
Číslování klíčových oblastí rozvoje je postupné (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 atd.).
Číslování strategických cílů v rámci jednotlivých klíčových oblastí je takové, že první číslo označuje
příslušnost ke klíčové oblasti, druhé číslo pořadí cíle v rámci dané klíčové oblasti rozvoje.
Opatření jsou číslována v podobném duchu jako strategické cíle. První dvě čísla vyjadřují příslušnost
ke klíčové oblasti a strategickému cíli, třetí číslo vyjadřuje pořadí opatření v rámci daného
strategického cíle.

Obecnou strukturu strategické části včetně výše popsaného jejího číslování graficky zobrazuje
schéma 2.
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Schéma 2: Obecná struktura strategické části PRM Žernov na období let 2019-2025
Opatření 1.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření 1.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření 1.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření 1.2.2

Konkrétní aktivity

Opatření 2.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření 2.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření 2.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření 2.2.2

Konkrétní aktivity

Opatření n.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření n.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření n.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření n.2.2

Konkrétní aktivity

Strategický cíl 1.1

VIZE ROZVOJE MĚSTYSE

Klíčová oblast
rozvoje 1
Strategický cíl 1.2

Strategický cíl 2.1
Klíčová oblast
rozvoje 2
Strategický cíl 2.2

Strategický cíl n.1
Klíčová oblast
rozvoje "n"
Strategický cíl n.2

Poznámky: Za písmeno „n“ se dosazuje číslo klíčové oblasti rozvoje.
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3.1 Vize
Vize představuje dlouhodobý obraz žádoucího budoucího stavu obce, tedy jak by obec měla vypadat
v budoucnosti. Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje79.
Městys Žernov disponuje adekvátní občanskou vybaveností v širokém slova smyslu.
V kombinaci s kvalitní infrastrukturou, propracovaným systémem péče o životní prostředí
a dobrými vztahy mezi lidmi je vyhledávaným místem pro život i pro trávení volného času.

3.2 Klíčové oblasti rozvoje
Na základě informací ze zpracované analytické části, informací z dotazníkového šetření, informací
z provedeného veřejného projednávání a na základě VIZE byly definovány celkem čtyři klíčové oblasti
rozvoje:
Klíčová oblast rozvoje 1: Občanská vybavenost
Klíčová oblast rozvoje 2: Infrastruktura
Klíčová oblast rozvoje 3: Životní prostředí
Klíčová oblast rozvoje 4: Podnikání

Definované klíčové oblasti rozvoje nejsou izolovanými celky, nýbrž se vzájemně prolínají, doplňují
a ovlivňují. Mezi cíli, které jsou definovány v rámci těchto klíčových oblastí rozvoje, a mezi opatřeními
definovanými v rámci jednotlivých cílů, existuje v mnoha případech určitá provázanost. Naplnění
některých konkrétních aktivit jednoho opatření napomůže i k naplnění opatření dalšího a následně
i k naplnění jednotlivých cílů, klíčových oblastí rozvoje i naplňování vize. Naplnění některých aktivit
bude možné v horizontu jednoho či dvou let, naopak naplnění některých aktivit bude mít dlouhodobý
charakter přesahující období, na které je tento PRM zpracováván. Jinými slovy v mnoha případech
bude využito synergických efektů jednotlivých opatření a aktivit.
Aby nedocházelo k duplicitě dat, je každá aktivita uvedena pouze jednou, pod jedním daným
opatřením a cílem, ačkoliv by mohla být uvedena i v rámci jiného opatření či cíle (viz výše zmiňovaná
provázanost).
Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření znázorňuje tabulka 32.

79

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s.
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Tabulka 32: Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření
Klíčová oblast
rozvoje

Strategický cíl

Opatření
Podpořit aktivity v oblasti zdravotnictví,
sociálních služeb a dopravní obslužnosti

Podpořit rozvoj dostupných služeb,
památek a zajímavostí
na území městyse
OBČANSKÁ
VYBAVENOST

Zvýšit variabilitu dostupných
volnočasových aktivit a zlepšit
podmínky a komunikaci
ve vztahu k zájmovým spolkům

Podpořit rozvoj dopravní
infrastruktury a aktivit s ní
spojených

Usilovat o zlepšení stavu památek
a dalších zajímavostí na území městyse
Zlepšit komunikaci a podmínky
ve vztahu ke spolkům a podpořit variabilitu
volnočasových aktivit pro obyvatele
různorodého věku
Zvýšit variabilitu dostupných volnočasových
aktivit a prvků sloužících pro potřeby
dětí a mládeže
Rekonstruovat prvky dopravní infrastruktury
sloužící pro potřeby motorové dopravy
a nadále usilovat o zvyšování bezpečnosti
s dopravou související
Realizovat a podporovat aktivity související
s infrastrukturou pro potřeby pěších
a dopravy v klidu

INFRASTRUKTURA
Zlepšit stav vybraných dalších prvků
infrastruktury a podpořit aktivity
vedoucí k potenciálnímu rozvoji
bydlení

Zkvalitnit stav vybraných prvků infrastruktury
na území městyse
Usilovat o realizaci aktivit vedoucích
k potenciálnímu rozvoji bydlení
Usilovat o minimalizaci negativních vlivů
odpadů na životní prostředí a přírodu

Rozvíjet systém
odpadového hospodářství

Zvýšit variabilitu tříděných druhů
odpadu v městysi

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Zlepšit stav ploch souvisejících s životním
prostředím a přírodou na území městyse

Zkvalitnit systém péče
a údržby související se stavem
životního prostředí

Podpořit rozvoj a zkvalitnění prvků zeleně
na území městyse
Snažit se o zvýšení počtu dostupných
komerčních služeb

Podpořit rozvoj podnikatelské
činnosti na území městyse

Rozvíjet a posilovat vztahy a vzájemnou
spolupráci městys-podnikatelé

PODNIKÁNÍ
Usilovat o revitalizaci chátrajících
budov a ploch vhodných pro
podnikatelskou i jinou činnost

Usilovat o větší využití současně nevyužívaných
ploch a budov

Stránka 91 z 153

Program rozvoje městyse Žernov na období let 2019-2025 – Strategická část

3.2.1 Klíčová oblast rozvoje OBČANSKÁ VYBAVENOST
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Strategický cíl 1.1

Strategický cíl 1.2

Podpořit rozvoj dostupných služeb, památek
a zajímavostí na území městyse

Zvýšit variabilitu dostupných volnočasových aktivit
a zlepšit podmínky a komunikaci ve vztahu k zájmovým spolkům

Podpořit aktivity v oblasti
zdravotnictví, sociálních služeb
a dopravní obslužnosti

Usilovat o zlepšení stavu památek
a dalších zajímavostí na území městyse

Zlepšit komunikaci a podmínky
ve vztahu ke spolkům a podpořit
variabilitu volnočasových aktivit
pro obyvatele různorodého věku

Zvýšit variabilitu dostupných
volnočasových aktivit a prvků
sloužících pro potřeby dětí a mládeže

Uvažovat o vybudování domu
s pečovatelskou službou

Usilovat o zlepšení údržby
Rýzmburského altánu

Vybudovat komunitní centrum
u sokolovny nebo na Velké návsi

Vytvořit v městysi sportoviště
pro potřeby větších dětí

Provést osvětu v oblasti
možnosti využití pečovatelské
služby na území městyse

Lépe zpřístupnit a zlepšit stav
hrobu obětí války z roku 1866

Pořídit nové vybavení pro SDH
Žernov včetně nového
zásahového automobilu

Posílit vybavenost
dětských hřišť

Provést osvětu v oblasti
možností využití veřejné dopravy

Zpřístupnit a zlepšit stav
Kamenného mostu v Šibeniční rokli

Vybudovat workoutové hřiště

Průběžně udržovat rozhlednu

Zlepšit provázanost
informovanosti mezi spolky
a městysem

Usilovat o zabezpečení
návaznosti autobusových spojů
ze Žernova a na Žernov
a vlakových spojů v České Skalici

Obnovit a doplnit lavičky a stoly
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V městysi je k dispozici určitá občanská vybavenost (např. knihovna, sokolovna apod.). Určitá
občanská vybavenost je v městysi postrádána, respektive o ní obyvatelé moc nevědí. Městys
disponuje i množstvím památek a zajímavostí, které jsou zajímavé z pohledu návštěvy i jako možný cíl
turistů. Jejich stav či přístupnost je ovšem buď nevyhovující nebo postupně chátrají. Městys nabízí
značný výběr aktivit, jak trávit volný čas (sport, kultura, posezení s přáteli apod.). Potenciál městys
má i v rozšíření nabídky dostupných volnočasových aktivit, a to jednak pro potřeby dětí a mládeže,
tak pro potřeby seniorů. Zároveň nejsou opomenuty ani potřeby zájmových spolků v městysi. Na výše
uvedené aktivity se zaměřuje tato klíčová oblast rozvoje.

Cíl 1.1: Podpořit rozvoj dostupných služeb, památek a zajímavostí na území městyse
Strategický cíl je zaměřen na jednak na rozvoj již vytipovaných existujících služeb na území městyse,
ale i na jejich potenciální rozšíření. Dále se cíl zaměřuje na vybrané památky a zajímavosti, které lze
na území městyse nalézt a kterým by zároveň prospělo zlepšení jejich údržby či lepší přístupnosti.

Opatření 1.1.1: Podpořit aktivity v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a dopravní obslužnosti
Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizací dojde ke zvýšení dostupných zdravotnických služeb, dále
k lepšímu povědomí o sociálních službách a v neposlední řadě k optimálnější dopravní obslužnosti.

Uvažovat o vybudování domu s pečovatelskou službou
Na veřejném projednávání i v dotazníkovém šetření bylo zmíněno, že by bylo dobré, kdyby se
podařilo v městysi vybudovat dům s pečovatelskou službou. Ačkoliv z analytické části vyplynulo, že
v městysi ke konci roku 2018 převažuje předproduktivní složka populace nad poproduktivní, do
budoucna lze spíše očekávat, že počet lidí v důchodovém věku bude přibývat.
Z toho důvodu je mít tento fakt na paměti a do budoucna o vybudování domu s pečovatelskou
službou uvažovat.

Provést osvětu v oblasti možnosti využití pečovatelské služby na území městyse
V analytické části v kap. 2.1.5.4 Sociální služby bylo konstatováno, že terénní pečovatelskou službu
pro zájemce z řad obyvatel městyse zajišťuje organizace Charitní pečovatelská služba Červený
Kostelec, která je součástí organizace Oblastní charita Červený Kostelec.
V dotazníkovém šetření zazněl názor, že by bylo dobré, kdyby v obci byla dostupná pečovatelská
služba a byla k dispozici tzv. obecní pečovatelka. Vzhledem k faktu, že možnost využití terénní
pečovatelské služby v městysi je, není potřeba zabezpečení nové pečovatelské služby řešit, pokud je
městys s podmínkami stávající organizace, která ji zajišťuje, spokojen.
Je ovšem doporučeno obyvatele pravidelně informovat o možnosti využití služeb dané pečovatelské
služby, tj. připomenout jim, že tuto službu mohou již v současné době po předchozí domluvě
s Charitní pečovatelskou službou z Červeného Kostelce v městysi využít.
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Provést osvětu v oblasti možností využití veřejné dopravy
Na pracovní skupině bylo konstatováno, že by bylo dobré, kdyby lidé využívali více veřejnou dopravu
na úkor individuální osobní dopravy. Z toho důvodu je doporučeno formou určité osvěty výhody
veřejné dopravy propagovat, především ve vztahu k životnímu prostředí. Otázku ovšem zůstává fakt,
zdali aktivita bude mít nějaký reálný dopad.

Usilovat o zabezpečení návaznosti autobusových spojů ze Žernova a na Žernov a vlakových spojů
v České Skalici
V rámci dotazníkového šetření bylo zmíněno, že by bylo dobré zařídit návaznost spojů veřejné
dopravy souvisejících s obslužností městyse. Konkrétně bylo zmiňována návaznost autobusových
spojů jedoucích ze Žernova do České Skalice s vlakovými spoji vyjíždějícími z České Skalice na Hradec
Králové a Trutnov. To samé se týká i opačného směru, tj. návaznost autobusových spojů z České
Skalice ve směru na Žernov na vlakové spoje přijíždějící do České Skalice od Hradce Králové a
Trutnova.
Otázkou ovšem zůstává, zdali je tento záměr z pohledu městyse reálný a pokud ano, kolik by to
městys stálo. Z toho důvodu realizace aktivity spočívá především v komunikaci s dotyčnými
dopravními společnostmi za účelem prověření možností realizace daného záměru.

Opatření 1.1.2: Usilovat o zlepšení stavu památek a dalších zajímavostí na území městyse
Aktivity, které jsou obsaženy v rámci tohoto opatření, se zaměřují na památky a další zajímavosti,
které se na území městyse nacházejí. Konkrétně na zlepšení jejich stavu, přístupnosti či jsou
všeobecně zaměřeny na jejich údržbu.

Usilovat o zlepšení údržby Rýzmburského altánu
Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že Rýzmburský altán postupně chátrá. Altán je
součástí nemovité kulturní památky „Hrad Rýzmburk“ vedené v rámci ústředního seznamu kulturních
památek České republiky.
Vzhledem k tomu, že Rýzmburský altán je součástí parcely KN st. 94/3 (k. ú. Žernov u České Skalice),
která je v podílovém soukromém vlastnictví dvou fyzických osob, je role městyse velmi omezená
a spočívá v podstatě pouze v intenzivní komunikaci s vlastníky, aby altán udržovali.

Lépe zpřístupnit a zlepšit stav hrobu obětí války z roku 1866
V dotazníkovém šetření bylo zmíněno, že by bylo dobré zlepšit stav hrobu obětí války z roku 1866
(obrázek 19). Hrob je součástí parcely KN 1060 (k.ú. Žernov u České Skalice), která je ve vlastnictví
městyse. Dále bylo konstatováno, že by bylo dobré hrob lépe zpřístupnit. Je doporučeno zmíněné
činnosti provést.
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Obrázek 19: Hrob obětí války z roku 1866 – stav k listopadu 2019

Zdroj: Vlastní průzkum

Zpřístupnit a zlepšit stav Kamenného mostu v Šibeniční rokli
Na 1. setkání pracovní skupiny bylo konstatováno i v dotazníkovém šetření bylo uvedeno, že
kamenný most, který se nachází v Šibeniční rokli, by měl být opraven a lépe zpřístupněn, v čemž
spočívá i realizace této aktivity.

Průběžně udržovat rozhlednu
Rozhledna představuje výraznou dominantu městyse. K jejímu vybudování došlo v roce 2014.
Postupem času bude potřebovat rozhlednu udržovat a je potřeba to mít na paměti. Zmínit lze např.
provedení nového nátěru rozhledny či zabezpečit jednou ročně revizní prohlídku aj.
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Cíl 1.2: Zvýšit variabilitu dostupných volnočasových aktivit a zlepšit podmínky
a komunikaci ve vztahu k zájmovým spolkům
Smyslem strategického cíle je zvýšení počtu volnočasových možností, které mají místní obyvatelé, ale
i návštěvníci v obci k dispozici. Díky tomuto navýšení budou mít obyvatelé obce i turisté větší výběr,
jak a zároveň kde trávit volný čas.

Opatření 1.2.1: Zlepšit komunikaci a podmínky ve vztahu ke spolkům a podpořit variabilitu
volnočasových aktivit pro obyvatele různorodého věku
Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizací dojde ke zlepšení možností scházení se a podmínek
pro činnost zájmových spolků, dále i k posílení vyžití v oblasti volného času, které je využitelné
pro obyvatele všech věkových kategorií. Dále by díky naplnění opatření měla být zlepšena i vzájemná
provázanost informovanosti mezi městysem a zájmovými spolky.

Vybudovat komunitní centrum u sokolovny nebo na Velké návsi
Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že slabou stránkou městyse je absence spolkové
místnosti. Na základě diskuze bylo navrženo, že by komunitní místo pro potřeby scházení spolků
mohlo vzniknout poblíž fotbalového hřiště nebo na velké návsi. Tento záměr byl na veřejném
projednávání řadou přítomných i prioritizován.

Pořídit nové vybavení pro SDH Žernov včetně nového zásahového automobilu
V rámci předchozího strategického dokumentu bylo již uvedeno, že je záhodné pořídit nové vybavení
pro potřeby SDH Žernov. Zároveň současné hasičské auto není již v odpovídajícím stavu a vybavení,
tj. součástí by mělo být i pořízení nového zásahového automobilu. V uvedených činnostech spočívá
i realizace této aktivity.

Vybudovat workoutové hřiště
Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že by bylo dobré, kdyby bylo v městysi k dispozici tzv.
workoutové hřiště.
Workoutové hřiště je venkovní hřiště, které je tvořeno různorodými prvky, které slouží k procvičování
a posilování základních svalových skupin. Součástí hřiště by mohly být i některé doprovodné prvky
(např. lavičky pro posezení a odpočinek). Využití workoutového hřiště je vhodné pro všechny věkové
kategorie obyvatel, tj. jak pro děti a mládež, dospělé i seniory.
Hřiště by mohlo vzniknout buď v centru městyse s využitím volného prostoru na parcele KN 793/1 či
vedle fotbalového hřiště, kde by bylo využito prostoru na parcele KN 1260. Obě zmiňované parcely
jsou v k.ú. Žernov u České Skalice a jsou ve vlastnictví městyse.
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Zlepšit provázanost informovanosti mezi spolky a městysem
Na pracovní skupině zaznělo, že by bylo dobré zlepšit provázanost informovanosti mezi zájmovými
spolky a městysem. Jedná se např. o provázanost v oblasti společenských akcích, tj. aby např. v jeden
den nepořádal akci městys a zároveň i určitý zájmový spolek. Realizace aktivity tedy spočívá
v průběžné komunikaci mezi vedením městyse a zástupci zájmových spolků, přičemž je žádoucí vždy
na začátku kalendářního roku se sejít a rozvrhnout si kalendář akcí na rok, aby k překryvu
nedocházelo.

Obnovit a doplnit lavičky a stoly
Na jednání pracovní skupiny bylo konstatováno, že některé stávající lavičky s posezením jsou již
na hraně své životnosti a z toho důvodu by jim prospěla jejich obnova. Realizace aktivity tak spočívá
v obměně toho mobiliáře, který je již ve špatném stavu a zároveň podle potřeby doplnit lavičky či
stoly do některých míst dle zvážení vedení městyse.

Opatření 1.2.2: Zvýšit variabilitu dostupných volnočasových aktivit a prvků sloužících pro potřeby
dětí a mládeže
Aktivity, které jsou obsaženy v rámci tohoto opatření, se zaměřují na děti a mládež, konkrétně na
zvýšení možností trávení volného času pro tuto věkovou skupinu.

Vytvořit v městysi sportoviště pro potřeby větších dětí
Na veřejném projednávání bylo konstatováno a několika přítomnými i prioritizováno, že by bylo
dobré mít v městysi k dispozici sportoviště, které by sloužilo i pro potřeby větších dětí. Nemuselo by
se jednat o nic složitého. Částečně by tuto potřebu mohlo naplnit vybudování workoutového hřiště.
Dále lze zmínit např. umístění U-rampy či něčeho podobného. Vhodným místem vzniku je opět část
parcely KN 1260.

Posílit vybavenost dětských hřišť
Na veřejném projednávání zaznělo, že by mohlo dojít k oživení dětských hřišť prostřednictvím zvýšení
jejich vybavenosti, a to jak v případě hřiště na velké návsi, tak v případě hřiště u sokolovny. Je
doporučeno vybavení dětských hřišť rozšířit o nové prvky, např. o trampolínu či o klasické větší
houpačky.
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3.2.2 Klíčová oblast rozvoje INFRASTRUKTURA
INFRASTRUKTURA

Strategický cíl 2.2

Strategický cíl 2.1

Zlepšit stav vybraných dalších prvků infrastruktury a podpořit aktivity
vedoucí k potenciálnímu rozvoji bydlení

Podpořit rozvoj dopravní infrastruktury a aktivit s ní spojených

Rekonstruovat prvky dopravní
infrastruktury sloužící pro potřeby
motorové dopravy a nadále usilovat
o zvyšování bezpečnosti
s dopravou související

Realizovat a podporovat aktivity
související s infrastrukturou pro potřeby
pěších a dopravy v klidu

Zkvalitnit stav vybraných prvků
infrastruktury na území městyse

Usilovat o rekonstrukci
silnice III/3049

Pokračovat v rekonstrukci chodníků
a podle potřeby síť chodníků
doplňovat

Revitalizovat velkou náves včetně
vytvoření parkovacích stání

Pokračovat v rekonstrukci
místních komunikací

Usilovat, aby se parkovalo pouze
tam, kde se má

Revitalizovat požární nádrž

Usilovat o zavedení úsekového
měření rychlosti

Zprůchodnit cestu z kamenné
podlahy po Žernovskou lávku
po levé straně proudu řeky

Umístit v zimním období bedny
s posypovým materiálem do
lokalit „Starý kopec“ a „U Koruny“

Renovovat studny
ve vlastnictví městyse
Usilovat o zlepšení stavu
Pohodelské lávky
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Městys disponuje poměrně rozsáhlou sítí prvků dopravní infrastruktury spočívající jednak v silnicích,
místních komunikacích, chodníků aj. Stav těchto prvků je různorodý a klíčová oblast rozvoje
se zaměřuje na zlepšení a rozvoj jejich stavu. Dále se klíčová oblast rozvoje zaměřuje i na další
specifické typy infrastruktury, které v současné době buď chátrají nebo jsou nevyužité. V souvislosti
s infrastrukturou není opomenut ani potenciální rozvoj bydlení.

Cíl 2.1: Podpořit rozvoj dopravní infrastruktury a aktivit s ní spojených
Strategický cíl je zaměřen na celkové zkvalitnění dopravní infrastruktury a prvků s ní souvisejících. Cíl
je zaměřen jak na dopravu v pohybu, tak v klidu.

Opatření 2.1.1: Rekonstruovat prvky dopravní infrastruktury sloužících pro potřeby motorové
dopravy a nadále usilovat o zvyšování bezpečnosti s dopravou související
Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizací dojde ke zlepšení stavu dopravní infrastruktury sloužící
pro potřeby motorových vozidel. Opomenuta není ani bezpečnost spojená s automobilovou
dopravou.

Usilovat o rekonstrukci silnice III/3049
Jak již bylo konstatováno v rámci analytické části, v kap. 2.1.4.1 Dopravní infrastruktura, silnice
III/3049 je na území městyse v některých úsecích v přijatelném stavu, v některých naopak ve špatném
stavu a vyžaduje rekonstrukci. Jedná se o páteřní komunikaci procházející územím městyse.
Vzhledem k faktu, že silnice je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a právo hospodařit s tímto
majetkem má Správa silnic Královéhradeckého kraje (dále jen SS KHK), realizace této aktivity se bude
odvíjet od dohody městyse s touto organizací.

Pokračovat v rekonstrukci místních komunikací
V městysi dochází k postupným opravám místních komunikací, což je bezpochyby pozitivní. Četnost
oprav se odvíjí především od úspěšnosti městyse v získávání dotací určených na rekonstrukci
místních komunikací.
Stále je však řada místních komunikací, které rekonstruovány nebyly a jejich stav rekonstrukci
vyžaduje. Jako příklad lze zmínit např. místní komunikaci vedoucí podél aleje Šraňka či místní
komunikaci Na Račanech. Z toho důvodu je doporučeno v postupné rekonstrukci místních
komunikací pokračovat.

Usilovat o zavedení úsekového měření rychlosti
Vzhledem k tomu, že řada jedoucích vozidel nerespektuje povolenou rychlost jízdy v městysi a při
příjezdu do městyse od Červené Hory ji mnohdy překračuje výrazným způsobem, je doporučeno
bezpečnost spojenou s automobilovou dopravou nadále řešit. Městysi se již určitá preventivní
opatření na zpomalení rychlosti projíždějících vozidel podařilo zrealizovat – existence zpomalovacích
pruhů při příjezdu do městyse od Červené Hory a ostrůvek uprostřed komunikace při příjezdu do
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městyse ve stejné lokalitě. Bohužel tato opatření ke kýženému efektu moc nepomohla a řada řidičů
stále nedodržuje požadovanou rychlost. Z toho důvodu je doporučeno uvažovat o opatření zavedení
úsekového měření rychlosti, tzv. průjezdového radaru. V řadě obcí podobné velikosti se toto opatření
osvědčilo a donutilo řidiče k respektování pravidel rychlosti jízdy. Samotná realizace se však bude
odvíjet především od stanoviska dotčeného správního orgánu.

Umístit v zimním období bedny s posypovým materiálem do lokalit „Starý kopec“ a „U Koruny“
Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že by bylo dobré, kdyby v průběhu zimního období
byly umístěny bedny s posypovým materiálem do lokalit „Starý kopec“ a „U Koruny“. Díky existenci
těchto beden by údržba okolních místních komunikací byla v zimě efektivnější a flexibilnější. Z toho
důvodu je doporučeno bedny s posypovým materiálem do zmíněných lokalit umístit.

Opatření 2.1.2: Realizovat a podporovat aktivity související s infrastrukturou pro potřeby pěších
a dopravy v klidu
Toto opatření obsahuje aktivity, jejichž realizací dojde ke zlepšení stavu dopravní infrastruktury
sloužící pro potřeby pěších. Zároveň se zabývá i dopravou v klidu

Pokračovat v rekonstrukci chodníků a podle potřeby síť chodníků doplňovat
Obdobně jako v případě místních komunikací, dochází v současné době v městysi i k postupné
rekonstrukci chodníků. Je žádoucí v uvedeném trendu pokračovat a postupně síť chodníků v městysi
renovovat a podle potřeby i doplňovat. Rychlost a množství renovovaných chodníků se bude opět
odvíjet především od finančních možností městyse a též v úspěšnosti získávání dotací na jejich
rekonstrukci.

Usilovat, aby se parkovalo pouze tam, kde se má
Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že řada lidí (místní či návštěvníci) parkuje v místech,
kde se parkovat nemá a z toho důvodu by městys měl usilovat o to, aby se parkovalo pouze v místech
k tomu určených.
Městys může samozřejmě určitým způsobem informovat o tom, kde se smí parkovat a kde ne. Na
řadě míst v městysi jsou již umístěny značky označující parkoviště. Všeobecně jsou možnosti městyse
ohledně zabezpečení, aby se parkovalo pouze tam, kde se má, velmi omezené a celá problematika je
těžko ovlivnitelná. Naplnění aktivity by mohlo spočívat např. v tom, že by byla provedena anketa
mezi obyvateli, v kterých místech jim vadí, že se parkuje, přičemž zaparkované automobily tam
nemají co dělat. Pokud dojde k vytipování jedné či více lokalit, která bude označena značným počtem
obyvatel, lze pak uvažovat o dalších krocích, jak možnému parkování zabránit, např. informováním,
že v případě parkování na daném místě může být auto odtaženo apod. Dále lze zmínit ještě možnost
zapracování regulativu do územního plánu, že v případě výstavby nového domu je podmínkou mít
vybudované i parkovací místo.
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Zprůchodnit cestu z kamenné podlahy po Žernovskou lávku po levé straně proudu řeky
V dotazníkovém šetření i na veřejném projednávání zazněl názor, že by mohlo dojít ke zprůchodnění
cesty z kamenné podlahy po Žernovskou lávku po levé straně proudu řeky a zároveň usilovat o
přesunutí turistického značení. Vzhledem k lokalitě a její ochraně je otázkou, jak moc je uvedená
aktivita reálná či nikoliv. Role městyse je také velmi omezená a spočívá prakticky pouze v aktivním
komunikačním prosazování.

Cíl 2.2: Zlepšit stav vybraných dalších prvků infrastruktury a podpořit aktivity vedoucí
k potenciálnímu rozvoji bydlení
Smyslem tohoto strategického cíle je zlepšení stavu vytipovaných ploch na území městyse a též
zatraktivnění městyse z pohledu bydlení.

Opatření 2.2.1: Zkvalitnit stav vybraných prvků infrastruktury na území městyse
Opatření je zaměřeno na realizaci aktivit, které se týkají různorodých typů infrastruktury, a které
všeobecně napomůžou ke zlepšení stavu daných prvků.

Revitalizovat velkou náves včetně vytvoření parkovacích stání
Na jednání pracovní skupiny bylo konstatováno, že velké návsi by prospěla komplexní revitalizace.
Jednalo by se jak o plochy dopravní infrastruktury včetně vytvoření parkovacích stání, dále o plochy
zeleně a jejich revitalizace, související mobiliář apod. Je doporučeno revitalizaci velké návsi
uskutečnit.

Revitalizovat požární nádrž
Potřeba této aktivity byla zmíněna na veřejném projednávání. Požární nádrž je součástí parcely KN
1/2 (k. ú. Žernov u České Skalice). Vyjma jejího hlavního účelu je využívána i ke koupání na vlastní
nebezpečí. Stav požární nádrže a jejího okolí je zachovalý, nicméně určitá revitalizace by jí prospěla.
V tom spočívá i realizace této aktivity, jejíž úspěšnost se bude odvíjet od finančních možností
městyse.

Renovovat studny ve vlastnictví městyse
Na veřejném projednávání bylo zmíněno, že by bylo dobré, kdyby došlo k renovaci studen, které jsou
ve vlastnictví městyse, neboť jsou v současné době zchátralé. Konkrétně se jedná celkem o 9 studní,
které se nacházejí v následujících lokalitách: hřbitov, u bývalé pastoušky, malá náves, a po dvou vždy
na velké návsi, v lokalitě Rýzmburk-pod Sokolovnou a na Račanech. Je doporučeno uvedené studny
renovovat.
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Usilovat o zlepšení stavu Pohodelské lávky
Jako slabá stránka byl na veřejném projednávání zmíněn stav Pohodelské lávky. Lávka není
v odpovídajícím stavu a prospěla by jí rekonstrukce. Lávka je součástí parcely KN 879/1 (k. ú. Žernov
u České Skalice), která je ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s majetkem státu má
Povodí Labe, s. p. Z toho důvodu se bude realizace aktivity odvíjet především od komunikace vedení
městyse s daným podnikem, za jakých podmínek by mohla být rekonstrukce lávky docílena.

Opatření 2.2.2: Usilovat o realizaci aktivit vedoucích k potenciálnímu rozvoji bydlení
Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizace může přispět k potenciálnímu rozvoji bydlení na území
městyse a tím pádem i k potenciálnímu zvyšujícímu se zájmu o bydlení v městysi.

Usilovat o odkoupení nemovitostí do vlastnictví městyse
Na veřejném projednávání bylo přítomnými konstatováno, že záporem městyse je, že nedisponuje
dostatečným počtem nemovitostí ve svém vlastnictví. Jedná se o nemovitosti, které jsou v územním
plánu vedeny jako plochy zastavitelné se způsobem využití plochy smíšené obytné. Tyto nemovitosti
jsou v podstatě výhradně v soukromém vlastnictví. Dále se jedná i o nemovitosti v již zastavěném
území městyse. V tomto směru městys vlastní především nemovitosti, které jsou místními
komunikacemi, dále několik budov. Nemovitostí s jiným způsobem využití vlastní městys
v zastavěném území pouze několik.
Z pohledu rozvoje městyse je vlastnictví vhodných nemovitostí jedním z klíčových předpokladů
úspěšné realizace zamýšlených rozvojových aktivit. Z toho důvodu je doporučeno pokusit se odkoupit
do vlastnictví městyse některé parcely vhodné k rozvojovým aktivitám.

Usilovat o vybudování cyklostezky propojující Českou Skalici a Červený Kostelec
Potřeba vybudování cyklostezky propojující Českou Skalici a Červený Kostelec přes lokality Zlíč,
Žernov a Červená Hora byla identifikována jak v dotazníkovém šetření, tak na veřejném projednávání,
kde byla řadou přítomných osob i prioritizována. Účelem vybudování cyklostezky je především
zvýšení bezpečnosti cyklistů dojíždějících za prací.
Nad danou problematikou proběhlo v minulosti již několik jednání, prozatím však nedošlo
k významnému posunu dále. Z toho důvodu je doporučeno v jednáních s dotčenými subjekty
pokračovat a pokusit se celý proces posunout dále. Prvním bodem by mohlo být např. vytvoření
studie možné realizace.
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3.2.3 Klíčová oblast rozvoje ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategický cíl 3.1

Strategický cíl 3.2

Rozvíjet systém odpadového hospodářství

Zkvalitnit systém péče a údržby související se stavem životního prostředí

Usilovat o minimalizaci negativních vlivů
odpadů na životní prostředí a přírodu

Uvažovat o vybudování sběrného
dvora na území městyse
Usilovat o vybudování splaškové
kanalizace a dořešit vyústění dešťové
kanalizace

Zvýšit variabilitu
tříděných druhů odpadu v městysi

Zlepšit stav ploch souvisejících s životním
prostředím a přírodou na území městyse

Pokusit se zintenzivnit údržbu
veřejných prostranství

Uvažovat o pořízení sběrného
boxu na drobná elektrozařízení
a baterie

Uvažovat o pořízení kompostérů

Zintenzivnit údržbu příkopů podél
místních komunikací
Pokusit se zlepšit péči o lesy
ve vlastnictví městyse

Zvýšit osvětu v oblasti
odpadového hospodářství

Usilovat o komplexní revitalizaci
lokality přírodní památky
„Pod Rýzmburkem“
Usilovat o sanaci rokle nacházející
se jihozápadně od budovy s č. p. 34

Stránka 103 z 153

Podpořit rozvoj a zkvalitnění prvků
zeleně na území městyse

Postupně zrealizovat navržené
změny popsané ve Strategii
rozvoje zeleně městyse Žernov

Průběžně obnovovat a udržovat
stromořadí

Program rozvoje městyse Žernov na období let 2019-2025 – Strategická část
Městys disponuje kvalitním životním prostředím a taktéž množstvím přírodních ploch. Aby tomu tak
bylo i nadále, je nutné o životní prostředí a různé přírodní plochy nadále pečovat a zároveň pokusit se
předcházet výskytu možných negativních vlivů na životní prostředí a přírodu. Klíčová oblast rozvoje je
zaměřena právě na tuto problematiku.

Cíl 3.1: Rozvíjet systém odpadového hospodářství
Strategický cíl se zaměřuje na rozvoj systému odpadového hospodářství a jeho dílčích částí v městysi
v širokém slova smyslu.

Opatření 3.1.1: Usilovat o minimalizaci negativních vlivů odpadů na životní prostředí a přírodu
Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizace napomůže předejít potenciálním ohrožením, která jsou
způsobena přírodními činiteli i činiteli antropogenního původu (způsobeny lidmi a jejich činností).
Jedná se jak o činnosti stavebního charakteru, tak osvětovou činnost.

Uvažovat o vybudování sběrného dvora na území městyse
Na veřejném projednávání bylo konstatováno a značným množstvím přítomných i prioritizováno, že
by bylo dobré, kdyby v městysi byl vybudován sběrný dvůr. Vzhledem k velikosti městyse vyvstává
otázka, zdali by se sběrný dvůr opravdu vyplatil, pokud vezmeme v potaz další fakta jako např.
nutnost zabezpečení jeho obsluhy, údržby apod. Dále se jeví jako problematická i jeho případná
potenciální lokalizace z důvodu omezených možností městyse z pohledu jím vlastněných parcel.
Je na zvážení zastupitelstva městyse, zda vybudování sběrného dvora schválí či nikoliv. Vzhledem
k významné preferenci občanů je však důležité mít tuto informaci na paměti.

Usilovat o vybudování splaškové kanalizace a dořešit vyústění dešťové kanalizace
Jak je již konstatováno v analytické části v kap. 2.1.4.3 Technická infrastruktura, na území městyse je
v ZSJ Žernov vybudována veřejná jednotná kanalizace. Vzhledem k jejímu stáří, technickému stavu a
nevhodně řešeným odvodem odpadních vod z pohledu dnešních předpisů, je potřeba problematiku
kanalizace řešit. Problematika kanalizace byla zmiňována jak na veřejném projednávání, tak
na pracovní skupině i v dotazníkovém šetření.
Co se týče splaškové kanalizace, mělo by dojít k vybudování nové splaškové kanalizace v městysi.
Odpadní vody by byly díky existenci tří čerpacích stanic a výtlačných řadů odvedeny na ČOV do České
Skalice80.
Dešťové vody budou i nadále odváděny současným systémem jednotné kanalizace, příkopů
a propustků, přičemž je potřeba dořešit její vyústění.

80

Zdroj a blíže viz: Textová část Územního plánu Žernov
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Zvýšit osvětu v oblasti odpadového hospodářství
Aktivita a její realizace spočívá v pravidelném a neustálém informování obyvatel, jehož smyslem
je předání aktuálních informací v oblasti ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství
(jak správně třídit odpad, jeho opětovné materiálové či energetické využití, informace o době
rozkladu jednotlivých druhů odpadů v přírodě) apod. Informování by mohlo být provedeno např.
uskutečněním tematické přednášky v městysi, vytvořením informativního letáku apod.

Opatření 3.1.2: Zvýšit variabilitu tříděných druhů odpadu v městysi
Smyslem tohoto opatření je nadále rozvíjet systém odpadového hospodářství v oblasti potenciálních
možných tříděných druhů odpadu dostupných v městysi.

Uvažovat o pořízení sběrného boxu na drobná elektrozařízení a baterie
Na území městyse lze v současné době třídit několik druhů tříděného odpadu (viz kap. 2.1.4.3
Technická infrastruktura – Odpadové hospodářství a systém nakládání s odpady). Nepatří mezi ně
drobná elektrozařízení, neboť kontejner či sběrný box na drobná elektrozařízení a baterie se
v městysi momentálně nenachází. Je doporučeno umístit do chodby budovy obecního úřadu sběrný
box, kam by lidé mohli tato vysloužilá drobná elektrozařízení odkládat.

Uvažovat o pořízení kompostérů
Na veřejném projednávání bylo zmíněno, že by mohl městys pořídit kompostéry, které by následně
byly formou bezúplatné výpůjčky zapůjčeny místním obyvatelům. Jak je konstatováno v analytické
části v kap. 2.1.4.3 Technická infrastruktura – Odpadové hospodářství a systém nakládání s odpady,
biologický odpad rostlinného původu je možné odkládat do kontejnerů umístěných za hřbitovem.
Je na zvážení vedení městyse, zdali se rozhodne kompostéry pořídit a následně je zapůjčit
obyvatelům či nikoliv.

Cíl 3.2: Zkvalitnit systém péče a údržby související se stavem životního prostředí
Strategický cíl je zaměřen na zlepšení údržby ploch veřejné zeleně v městysi, dále na údržbu a rozvoj
ploch a prvků s životním prostředím souvisejících.

Opatření 3.2.1: Zlepšit stav ploch souvisejících s životním prostředím a přírodou na území městyse
Opatření je zaměřeno na úpravu ploch veřejných prostranství, dále lesních a vodních ploch za účelem
zlepšení jejich stavu.

Pokusit se zintenzivnit údržbu veřejných prostranství
Údržba veřejných prostranství a veřejné zeleně je pro městys velmi důležitá a vypovídá o tom, jak
se městys o některé své veřejné prostory stará. Údržbu lze zkvalitnit např. častějším čištěním těchto
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prostor či častějším sekáním trávy v době jejího růstu, vyhrnováním silnic v zimním období apod.
V dotazníkovém šetření bylo např. konstatováno, že by městysi prospělo, kdyby byl zabezpečen
pravidelný úklid v okolí kontejnerů na odpad.
Ke zkvalitnění údržby by mohlo napomoci pořízení kvalitnější techniky, kterou by mohli zaměstnanci
městyse využívat. Její pořízení se však odvíjí od finančních možností městyse.
Napomoci realizaci této aktivity by mohli i dlouhodobě nezaměstnaní lidé, kteří by formou veřejně
prospěšných prací udržovali veřejná prostranství.
V úvahu přichází i obecně prospěšné práce, které by zastávali lidé, kteří se provinili proti zákonům
a dostali tento trest.

Zintenzivnit údržbu příkopů podél místních komunikací
Na jednání pracovní skupiny bylo konstatováno, že je žádoucí zintenzivnit údržbu příkopů podél
místních komunikací. Jedná se jak o údržbu příkopů podél místních komunikací již dlouho existujících,
tak podél komunikací nedávno vybudovaných v rámci KoPÚ. Včasná údržba příkopů zabezpečí jejich
plnou funkčnost např. v souvislosti s odtokem vody (nezanesené propustky apod.) a v konečném
důsledku bude i finančně méně náročná, než v případě údržby jednou za několik let. Městys by mohl
pro potřeby údržby využít zapůjčení mechanizace od Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje.

Pokusit se zlepšit péči o lesy ve vlastnictví městyse
V dotazníkovém šetření bylo zmíněno, že by mohla být zlepšena péče o lesy, které městys vlastní.
Konkrétně městys vlastní lesy na parcelách KN 217, KN 218, KN 551/2 a KN 1247 (vše v k.ú. Žernov
u České Skalice). Celkem se jedná o výměru 20,6 ha. Je doporučeno v rámci možností péči o lesní
pozemky ve vlastnictví městyse zlepšit.

Usilovat o komplexní revitalizaci lokality přírodní památky „Pod Rýzmburkem“
Na setkání pracovní skupiny bylo konstatováno, že lokalitě přírodní památky „Pod Rýzmburkem“ by
prospěla komplexní revitalizace (např. odbahnění, výměna vypouštěcího zařízení rybníka atd.).
Lokalita přírodní památky je součástí parcely KN 1152 (k. ú. Žernov u České Skalice), která je
v soukromém vlastnictví dvou fyzických osob. Role městyse je tak velmi omezená a spočívá
především v intenzivní komunikaci s danými vlastníky o možném řešení, jak by se mohlo podařit
lokalitu revitalizovat. Překážkou možné realizace můžou být i různá omezení vyplývající z faktu, že se
jedná o přírodní památku.

Usilovat o sanaci rokle nacházející se jihozápadně od budovy s č. p. 34
Na jednání pracovní skupiny bylo konstatováno, že stav rokle nacházející se jihozápadně od budovy
s č. p. 34 je ve velmi špatném stavu a rokle sama o sobě může být velmi nebezpečná (např. z důvodu
sesuvu). Z toho důvodu je doporučeno usilovat o její sanaci. Vzhledem k tomu, že rokle je
v soukromém vlastnictví dvou fyzických osob, je role městyse velmi omezená a spočívá v podstatě
pouze v komunikaci s danými vlastníky.
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Opatření 3.2.2: Podpořit rozvoj a zkvalitnění prvků zeleně na území městyse
Opatření je svým charakterem zaměřeno na rozvoj prvků zeleně (stromy, záhony, keře, plochy
zeleně) a na zkvalitnění jejich stavu.

Postupně zrealizovat navržené změny popsané ve Strategii rozvoje zeleně městyse Žernov
Strategie rozvoje zeleně městyse Žernov byla vytvořena pro městys v rámci projektu Efektivní správa
obcí Červenokostelecka a Českoskalicka. Smyslem tohoto dokumentu bylo zhodnotit vybraná místa
veřejné zeleně nacházející se na území městyse a dále navrhnout podle potřeby určité změny, které
by zeleni na území městyse prospěly. Realizace aktivity tedy spočívá v postupném uskutečnění
navržených vhodných řešení úprav zeleně v městysi.

Průběžně obnovovat a udržovat stromořadí
Na pracovní skupině bylo konstatováno, že by mělo dojít k postupné obnově a údržbě stromořadí
na území městyse, neboť řada stromů je již přestárlých či se nachází na nevyhovujícím místě.
Konkrétně byla zmiňována např. alej Šraňka a její stav a též problém, že se stromy v této aleji
nacházejí velmi blízko u silnice.
Role městyse je však omezená v případě těch stromořadí, které se nacházejí právě podél silnic, které
jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje.
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3.2.4 Klíčová oblast rozvoje PODNIKÁNÍ

PODNIKÁNÍ

Strategický cíl 4.2

Strategický cíl 4.1

Usilovat o revitalizaci chátrajících budov a ploch
vhodných pro podnikatelskou i jinou činnost

Podpořit rozvoj podnikatelské činnosti na území městyse

Snažit se o zvýšení počtu dostupných
komerčních služeb

Rozvíjet a posilovat vztahy a vzájemnou
spolupráci městys-podnikatelé

Podpořit vznik existence obchodu
s potravinami v městysi

Podporovat podnikatelské subjekty
působící v městysi

Podpořit vznik existence
restaurace v městysi

Usilovat o rekonstrukci budovy
navazující na sokolovnu či o vybudování
přístavby k sokolovně
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V městysi se nachází vzhledem k jeho velikosti některé počtem zaměstnanců významnější
podnikatelské subjekty. Klíčová oblast rozvoje se zaměřuje na posílení vztahů mezi městysem a
těmito podnikatelskými subjekty, což pro rozvoj podnikatelského prostředí v městysi bude
nepochybně prospěšné. Dále se klíčová oblast zaměřuje na podporu související se zvýšením množství
dostupných komerčních služeb v městysi a také na řešení situace vybraných, momentálně
nevyužívaných, budov a ploch.

Cíl 4.1: Podpořit rozvoj podnikatelské činnosti na území městyse
Strategický cíl je zaměřen na podporu podnikatelské činnosti na území městyse. Zaprvé se jedná
o posilování vztahů a podporu spolupráce s podnikatelskými subjekty, které již v městysi působí.
Zadruhé je jedná o podporu související se zvýšením množství dostupných komerčních služeb.

Opatření 4.1.1: Snažit se o zvýšení počtu dostupných komerčních služeb
Smyslem tohoto opatření je podpořit rozvoj dostupných komerčních služeb, což následně povede
k větší variabilitě těchto služeb především pro potřeby místních obyvatel.

Podpořit vznik existence obchodu s potravinami v městysi
Z dotazníkového šetření i z veřejného projednávání vyplynulo, že obyvatelé by uvítali, kdyby
v městysi byl k dispozici obchod s potravinami. Postačil by obchod se základním zbožím typu pečivo
apod. případně i pojízdná prodejna.
Městys je tomuto záměru nakloněn a v rámci svých možností jej bude podporovat. Úspěšnost
realizace aktivity se bude především ale odvíjet od toho, jestli se najde potenciální zájemce, který by
chtěl obchod v městysi provozovat a zároveň aby to pro něj bylo rentabilní.

Podpořit vznik existence restaurace v městysi
V dotazníkovém šetření bylo řadou respondentů zmíněno, že v městysi postrádají restauraci.
Na veřejném projednávání byla absence restaurace označeno jako slabá stránka městyse, přičemž její
existence byla řadou přítomných osob prioritizována.
Obdobně jako v předešlé aktivitě, i tento záměr bude městys v rámci svých možností podporovat.

Opatření 4.1.2: Rozvíjet a posilovat vztahy a vzájemnou spolupráci městys-podnikatelé
Opatření je zaměřeno na rozvoj spolupráce a komunikace mezi městysem a podnikatelskými subjekty
v městysi působícími formou rozmanité podpory, která bude prospěšná jak pro samotné
podnikatelské subjekty, tak pro městys.
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Podporovat podnikatelské subjekty působící v městysi
Lokální ekonomika a subjekty lokální ekonomiky jsou významným článkem podílejícím se na rozvoji
místního prostředí. Z toho důvodu je důležité v rámci možností místní podnikatelské subjekty
poskytující různé služby podporovat. Zmínit lze např. propagaci jejich služeb. Na webových stránkách
městyse již určitý seznam podnikatelských subjektů je. Je otázkou, zdali je seznam úplný či aktuální.
Je doporučeno úplnost seznamu prověřit a následně pravidelně aktualizovat.
Podpora podnikatelských subjektů může být provedena i dalšími vhodnými způsoby, např. formou
společného projektu na podporu rozvoje lokální ekonomiky, vzájemnou spoluprací v rámci
pořádaných akcí apod.
Podpora a propagace podnikatelských subjektů a s ním spojená propagace místních výrobků a služeb,
je důležitá nejen pro dané subjekty, ale je i v zájmu městyse a blízkého regionu.

Usilovat o rekonstrukci budovy navazující na sokolovnu či o vybudování přístavby k sokolovně
Na veřejném projednávání zaznělo, že budově navazující na sokolovnu, ve které je v průběhu letního
období poskytováno občerstvení, by prospěla rekonstrukce. Případně by se mohlo jednat i o
vybudování nové přístavby k sokolovně. Objekt by nadále sloužil nejspíše opět pro potřeby
podnikatelské činnosti.

Cíl 4.2: Usilovat o revitalizaci chátrajících budov a ploch vhodných pro podnikatelskou i
jinou činnost
Strategický cíl se zaměřuje na revitalizaci chátrajících, současně nevyužívaných či pouze nepatrně
využívaných budov a ploch, které jsou vhodné pro rozvoj podnikatelské činnosti, ale i pro potřeby
veřejně dostupných služeb pro místní obyvatele.

Opatření 4.2.1: Usilovat o větší využití současně nevyužívaných ploch a budov
Opatření je zaměřeno na snahu zajistit opětovné či větší využití vybraných ploch a budov, které
v současné době nejsou adekvátně využívány, v důsledku čehož dochází k jejich postupnému
chátrání.

Usilovat o odkup budovy bývalé školy
Budova bývalé školy č. p. 84 (obrázek 20) se nachází naproti budově úřadu městyse a v současné
době chátrá a není využita. Budově by prospěla komplexní rekonstrukce. Využití této budovy má
značný potenciál. Problémem je fakt, že je v soukromém vlastnictví. Role městyse je tak velmi
omezená a spočívá v podstatě pouze v komunikaci se stávajícím vlastníkem za účelem možného
odkoupení budovy do vlastnictví městyse. Vlastník se případnému odkupu nebrání, ovšem
problémem jsou omezující podmínky pro využití.
Pokud by se podařilo budovu odkoupit, mohl by ji městys zrekonstruovat, případně zbourat a nechat
vystavět novou. Část budovy by mohla např. sloužit jako klubovna pro potřeby scházení místních
spolků, v části budovy by mohly vzniknout např. startovací byty či byty sociálního bydlení.
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Obrázek 20: Budova bývalé školy – stav k listopadu 2019

Zdroj: Vlastní průzkum

Usilovat o revitalizaci areálu bývalého JZD
Areál bývalého JZD se rozprostírá severozápadně od velké návsi a v současné době chátrá. Areál je
v soukromém vlastnictví, konkrétně v podílovém spoluvlastnictví dvou soukromých osob. Role
městyse je tak velmi omezená a spočívá v intenzivní komunikaci s vlastníky areálu za účelem větší
údržby a většího využití. Momentálně je areál využit jako sklad.

3.3 Podpora realizace Programu rozvoje
Nezbytnou součástí PRM je zajištění jeho realizace. Bude stanovena osoba tzv. garant PRM, který
bude zároveň jeho iniciátorem. Iniciátor bude koordinovat všechny činnosti spojené s realizací
a aktualizacemi PRM.
Dále bude stanoven časový harmonogram realizace jednotlivých aktivit a zároveň bude definováno,
kde bude možné do PRM nahlédnout.
Postupné sledování a vyhodnocování realizace PRM bude zajištěno prostřednictvím navržených
monitorovacích indikátorů. Díky monitoringu, který by měl být prováděn pravidelně (nejlépe jednou
za rok), bude patrné, zda se daří PRM naplňovat.
Stanoven bude i způsob, forma a četnost aktualizace PRM. Výše uvedené skutečnosti budou detailně
řešeny v následujících kapitolách PRM Žernov na období let 2019-2025 (akční plán
a implementační část).
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4 Akční plán
Akční plán vychází ze strategické části a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou
naplňovány příslušné cíle uvedené v PRM. Zpracovává se na období nejbližších 1–2 let. Akční plán
v podstatě představuje soubor konkrétních projektových záměrů a de facto konkretizuje jednotlivé
rozvojové aktivity na nejbližší časové období81. Aktivity, které jsou naplánovány na pozdější období,
jsou zařazeny do tzv. zásobníku projektových záměrů (příloha 1).
U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být
v souladu jak se strategickou částí, tak s připravovaným rozpočtem městyse na následující rok.
Projekty zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo musí mít zajištěn jiný, externí,
zdroj financování. Pokud nebudou mít jednotlivé projekty zařazené do akčního plánu jednoznačně
určen zdroj financování, budou z akčního plánu vyřazeny.
Proces přípravy akčního plánu je proces dlouhodobý a opakovaný, který prostupuje celým
programovým obdobím. Zpracování akčního plánu na následující kalendářní rok by mělo probíhat
souběžně s přípravou rozpočtu městyse. Vybrány jsou ty aktivity, které je možné z věcného, časového
a finančního hlediska realizovat v následujícím roce či dvou. Přehled konkrétních aktivit, které byly
výběrem zařazeny do akčního plánu pro následující rok, musí být schválen vedením městyse.
Důležité je zmínit i vyhodnocení daného akčního plánu, které by mělo být provedeno v prvním
pololetí roku, který následuje po realizaci akčního plánu. V rámci vyhodnocení budou posouzeny
jednotlivé projekty, zda se podařilo uskutečnit jejich realizaci, či nikoliv. Aktivity, které se nepodařilo
realizovat, jsou zařazeny do akčního plánu na další rok, případně přesunuty do zásobníku projektů.

Následující přehledová tabulka 33 znázorňuje, jak jsou jednotlivé aktivity v akčním plánu podrobně
specifikovány a které konkrétní informace obsahují.
Aktivity zařazené v zásobníku projektů nejsou tak podrobně specifikovány, jako je tomu v případě
aktivit zařazených v akčním plánu, tj. nejsou u nich popsány všechny informace, které jsou uvedeny
v řádcích následující tabulky 33. U aktivit zařazených v zásobníku projektů jsou podrobně
specifikovány tyto informace:
žadatel
role městyse
zdůvodnění a přínos pro rozvoj městyse
předpokládané náklady
předpokládané zdroje financování
předpokládané období realizace projektu
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žernov na období let 2019-2025

81

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2013): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, 70 s.
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Tabulka 33: Specifikace jednotlivých aktivit v rámci akčního plánu

Název aktivity
žadatel projektu

uvedení konkrétního žadatele

partneři projektu/dotčený orgán

spolupracující a podílející se organizace/subjekty

role městyse

realizační/iniciační/motivační/participační

zdůvodnění a přínos projektu pro rozvoj městyse popis, jak daná aktivita přispěje k rozvoji městyse
rizika

rizika realizace projektového záměru

typ projektu

investiční/neinvestiční

důležitost projektu

nízká/střední/vysoká

předpokládané náklady projektu

odhadované potřebné finanční prostředky na realizaci

předpokládané zdroje financování projektu

vlastní prostředky/krajské dotace/evropské dotace apod.

vazby na strategické dokumenty

výčet těchto dokumentů včetně uvedení prioritních os,
specifických cílů apod.

místo realizace projektu

konkrétní parcela/parcely/lokalita/lokality

území dopadu

území, které bude projekt ovlivňovat

předpokládané období realizace projektu

předpokládaný rok realizace

odpovědnost za realizaci projektu

subjekty, které budou zajišťovat faktické naplňování aktivity

stav připravenosti projektu

záměr/zpracovaná
projektová
dokumentace/vyhlášení
výběrového řízení na zpracovatele apod.

doplňující informace

podle potřeby uvedeny další informace

Stránka 113 z 153

Program rozvoje městyse Žernov na období let 2019-2025 – Akční plán
V rámci tabulek Akčního plánu jsou používány následující zkratky:
DP = dotační program
EU = Evropská unie
KHK kraj = Královéhradecký kraj
KN = katastr nemovitostí
KOR = klíčová oblast rozvoje
k. ú. = katastrální území
MAS = místní akční skupina
MŽP = Ministerstvo životního prostředí
OP ŽP = Operační program Životní prostředí
POV KHK = Program obnovy Královéhradeckého kraje
PRM = Program rozvoje městyse
SC = specifický cíl
SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SO = strategická oblast
s. p. = státní podnik
StC = strategický cíl
TJ = tělovýchovná jednota
z. s. = zapsaný spolek
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Pořízení cisternové automobilové stříkačky
žadatel projektu

Městys Žernov

partneři
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Žernov
projektu/dotčený orgán
role městyse
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
městyse
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační

nová cisternová automobilová stříkačka, která bude v odpovídajícím stavu
nedostatek finančních prostředků na realizaci
investiční
vysoká

předpokládané náklady
1 mil. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu
vazby na strategické
dokumenty

vlastní prostředky městyse
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 2: Spolupráce, správa a řízení obcí a MAS, StC S-2.V: Zajistit
bezpečnost v obcích a regionu, SC 2.3.6: Zajistit dostatečné podmínky pro činnost
záchranných složek vč. dobrovolných)

místo realizace projektu bez vazby na konkrétní místo
území dopadu

regionální

předpokládané období
2020-2021
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo městyse Žernov

stav připravenosti
projektu

záměr

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žernov 2019–2025: 1
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Posílit vybavenost dětských hřišť
žadatel projektu

Městys Žernov

partneři
TJ Sokol Žernov, z.s.
projektu/dotčený orgán
role městyse
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
městyse
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační
zvýšení variability herních prvků na dětských hřištích
nedostatek finančních prostředků na realizaci
investiční
vysoká

předpokládané náklady
500 tis. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

vlastní prostředky městyse

vazby na strategické
dokumenty

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mezi Úpou a
Metují na období 2014–2020 (KOR 4: Školství, vzdělávání a aktivity volného času,
StC S-4.III: Rozvíjet možnosti kvalitního trávení volného času, podporovat
sounáležitost občanů s regionem a mezigenerační vztahy, SC 4.2.1: Zajistit
infrastrukturu pro aktivity volného času – kulturní, společenské, sportovní,
rekreační ad.)

místo realizace projektu

parcela KN 793/1 a parcela KN 1133/1 či KN 1133/2 (vše v k. ú. Žernov u České
Skalice)

území dopadu

místní

předpokládané období
2020
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo městyse Žernov

stav připravenosti
projektu

záměr

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žernov 2019–2025: 1, 2
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Rekonstruovat místní komunikaci Na Račanech
žadatel projektu

Městys Žernov

partneři
KHK kraj
projektu/dotčený orgán
role městyse
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
městyse
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační
zkvalitnění dopravní infrastruktury na území městyse
nezískání dotační podpory, nedostatek finančních prostředků
investiční
vysoká

předpokládané náklady
1,1 mil. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

DP KHK kraje – POV KHK 2014-2020
vlastní prostředky městyse
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SO 2: Dopravní dostupnost
a mobilita, StC 2.2: Zlepšit stav regionální dopravní infrastruktury s ohledem
na plynulost dopravy a bezpečnost a zdraví obyvatel)

vazby na strategické
dokumenty

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020 (Opatření 2.2.1: Rozvoj
regionální silniční dopravy)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Doprava, infrastruktura, výstavba, bydlení, StC S-3.II:
Dobudovat a udržovat kvalitní infrastrukturu v obcích a v rámci regionu vč.
dopravní, SC 3.1.1: Zlepšit stav a zajistit dostatečnou údržbu místních komunikací)

místo realizace projektu parcely KN 804 a KN 840/1 (k. ú. Žernov u České Skalice)
území dopadu

lokální

předpokládané období
2020-2021
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo městyse Žernov

stav připravenosti
projektu

zpracována projektová dokumentace, probíhá výběr dodavatele

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žernov 2019–2025: 1, 2
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Umístit v zimním období bedny s posypovým materiálem
do lokalit „Starý kopec“ a „U Koruny“
žadatel projektu

Městys Žernov

partneři
nerelevantní
projektu/dotčený orgán
role městyse
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
městyse
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační
efektivnější a flexibilnější údržba okolních místních komunikací
realizace projektu nemá žádná velká rizika
investiční
vysoká

předpokládané náklady
30 tis. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu
vazby na strategické
dokumenty

vlastní prostředky městyse
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Mezi Úpou a Metují na
období 2014–2020 (KOR 3: Doprava, infrastruktura, výstavba, bydlení, StC S-3.II:
Dobudovat a udržovat kvalitní infrastrukturu v obcích a v rámci regionu vč.
dopravní, SC 3.1.1: Zlepšit stav a zajistit dostatečnou údržbu místních komunikací)

místo realizace projektu lokality „Starý kopec“ a „U Koruny“
území dopadu

místní

předpokládané období
2020
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Vedení městyse Žernov

stav připravenosti
projektu

záměr

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žernov 2019–2025: 1, 2
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Revitalizovat velkou náves včetně vytvoření parkovacích stání
žadatel projektu

Městys Žernov

partneři
KHK kraj
projektu/dotčený orgán
role městyse
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
městyse
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační
zlepšení stavu dopravní infrastruktury včetně vytvoření parkovacích stání, zlepšení
stavu zeleně, obnova mobiliáře
nezískání dotační podpory, nedostatek finančních prostředků
investiční
vysoká

předpokládané náklady
2,6 mil. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

DP KHK kraje – POV KHK 2014-2020
vlastní prostředky městyse
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020 (DP 2:
Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných prostranství a místních komunikací,
infrastruktura)

vazby na strategické
dokumenty

místo realizace projektu
území dopadu

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mezi Úpou a
Metují na období 2014–2020 (KOR 5: Životní prostředí, příroda, krajina, zeleň,
veřejná prostranství, StC S-5.III: Zlepšit kvalitu veřejných prostranství pro aktivní
využívání obyvatel regionu i návštěvníků regionu, SC 5.3.3: Revitalizovat a budovat
veřejná prostranství pro volný čas, setkávání, relaxaci, zábavu)
parcely KN 25, KN 793/1, KN 793/2, KN 794/1 a KN 838/2 (vše v k. ú. Žernov u České
Skalice)
lokální

předpokládané období
2020-2021
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo městyse Žernov

stav připravenosti
projektu

zpracována projektová dokumentace, probíhá výběr dodavatele

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žernov 2019–2025: 1, 2, 3
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Uvažovat o vybudování sběrného dvora na území městyse
žadatel projektu

Městys Žernov

partneři
projektu/dotčený
orgán

MŽP, KHK kraj

role městyse
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
městyse
rizika
typ projektu
důležitost projektu
předpokládané
náklady projektu

realizační
rozvoj systému nakládání s odpady v městysi, služba pro obyvatele městyse;
předpoklad: více vytříděného odpadu, nižší počet černých skládek
nezískání dotační podpory, nedostatek finančních prostředků
nalezení vhodné lokalizace sběrného dvora
investiční
vysoká
0,5 mil. Kč

EU – OP ŽP 2014-2020
předpokládané zdroje
DP KHK kraje – POV KHK 2014-2020
financování projektu
vlastní prostředky městyse
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 (SO 4: Environmentální
prostředí a sítě, StC 4.2: Zefektivnit odpadové hospodářství a eliminovat ekologické
zátěže na území Královéhradeckého kraje)
vazby na strategické
dokumenty

Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2016 (Opatření 4.2.1: Podpora
efektivního a ekologického odpadového hospodářství)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mezi Úpou a Metují
na období 2014–2020 (KOR 5: Životní prostředí, příroda, krajina, zeleň, veřejná
prostranství, StC S-5.I: Zajistit zdravé životní prostředí, minimalizovat negativní vlivy
znečištění, SC 5.1.5: Zajistit efektivní odpadové hospodářství v rámci regionu,
zvyšovat účinnost tříděného sběru vč. bioodpadu a snižovat náklady na odstranění
komunálního odpadu)

místo realizace
projektu

bude se odvíjet od rozhodnutí vedení městyse

území dopadu

regionální

předpokládané
období realizace
projektu

2020-2021

odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo městyse Žernov

stav připravenosti
projektu

záměr

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žernov 2019–2025: 1, 2, 3
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Vybudovat komunitní centrum u sokolovny nebo na Velké návsi
žadatel projektu

Městys Žernov

partneři
TJ Sokol Žernov, z.s.
projektu/dotčený orgán
role městyse
zdůvodnění a přínos
projektu pro rozvoj
městyse
rizika
typ projektu
důležitost projektu

realizační
větší krytý prostor pro potřeby komunitní činnosti či pro potřeby nabídky
občerstvení
nedostatek finančních prostředků
investiční
vysoká

předpokládané náklady
4 mil. Kč
projektu
předpokládané zdroje
financování projektu

vazby na strategické
dokumenty

vlastní prostředky městyse
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Mezi Úpou a
Metují na období 2014–2020 (KOR 5: Životní prostředí, příroda, krajina, zeleň,
veřejná prostranství, StC S-5.III: Zlepšit kvalitu veřejných prostranství pro aktivní
využívání obyvatel regionu i návštěvníků regionu, SC 5.3.3: Revitalizovat a budovat
veřejná prostranství pro volný čas, setkávání, relaxaci, zábavu)

místo realizace projektu parcela KN 1133/1 či parcela KN st. 124 (k. ú. Žernov u České Skalice)
území dopadu

regionální

předpokládané období
2020-2021
realizace projektu
odpovědnost za
realizaci projektu

Zastupitelstvo městyse Žernov

stav připravenosti
projektu

záměr

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žernov 2019–2025: 1, 2, 4
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5 Implementační část
Implementační část je nedílnou součástí strategických dokumentů a neměla by být opomenuta82. Pro
úspěšné nastavení a praktické využití strategického dokumentu je nezbytné definovat a popsat
následující systémy:
Systém řízení a organizačního zajištění naplňování Programu rozvoje
Systém financování Programu rozvoje
Systém aktualizace Programu rozvoje
Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Programu rozvoje

5.1 Systém řízení a organizačního zajištění naplňování Programu
rozvoje
Efektivní naplňování strategického plánu může být obecně zajištěno jedině díky jednoznačnému
systému řízení. Platí to i pro tento rozvojový plánovací dokument. Jedná se tedy o zajištění
postupného naplňování stanovené vize, strategických cílů, opatření a aktivit. Pro tyto účely byly
stanoveny následující dvě hierarchické úrovně systému řízení a organizačního zajištění naplňování
PRM (viz schéma 3).

Schéma 3: Znázornění systému řízení a organizačního zajištění naplňování PRM Žernov
na období let 2019-2025

Řídící skupina

Výkonný tým
Starosta

Zastupitelstvo
městyse Žernov

Místostarostka

Zaměstnanci městyse

Řídící skupina
Řídící skupina je hlavním orgánem, který je zodpovědný za postupné naplňování PRM. Řídící skupina
rozhoduje o tom, zda přijme či nepřijme a schválí či neschválí předložené rozvojové projekty (včetně
jejich navrženého rozpočtu), které jsou v souladu se schváleným plánovacím dokumentem. Řídící
skupina dále zvolí osobu, tzv. garanta PRM, jehož role bude spočívat především v iniciaci a koordinaci
všech činností spojených s realizací a aktualizacemi PRM. Garant PRM by měl být jedním z členů řídící
skupiny, popřípadě výkonného týmu.

82

Zdroj a blíže viz: Metodika přípravy veřejných strategií, ve znění aktualizace z prosince 2018. MMR, 103 s.,
dostupná z: https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravyverejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
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Výkonný tým
Výkonný tým je složen z představitelů městyse a zaměstnanců městyse. Vedoucím výkonného týmu
je starosta městyse. Stěžejním úkolem výkonného týmu v procesu implementace PRM je předkládat
řídící skupině konkrétní návrhy projektů a rozvojových aktivit, které jsou v souladu se schváleným
strategickým dokumentem. Mezi další úkoly výkonného týmu patří monitorování a průběžné
vyhodnocování naplňování jednotlivých aktivit a zajištění aktualizace PRM (vlastními silami či za
pomoci externí osoby).

Do procesu implementace PRM bude zapojena i řada dalších subjektů, které budou plnit funkci
poradní. Ze subjektů lze jmenovat např. zástupce zájmových spolků působících v městysi, zástupce
podnikatelských subjektů působících v městysi, experty z řad odborné veřejnosti apod.

5.2 Systém financování Programu rozvoje
Z hlediska naplňování jednotlivých projektových záměrů PRM je nutné zajištění finančních
prostředků. Realizace řady navržených aktivit se nepochybně neobejde bez vnější finanční podpory.
Proto je důležité využívat dostupné vnější finanční zdroje, jejichž příspěvek významně napomůže
k jejich realizaci.

Financování rozvojových aktivit lze zajistit třemi předpokládanými způsoby:
Financování projektů výhradně z vlastních zdrojů – jednotlivé projekty jsou financovány výhradně
z rozpočtu městyse.
Financování projektů na bázi tzv. principu doplňkovosti – jednotlivé projekty jsou financovány
z převážné části prostřednictvím externích finančních zdrojů a částečně z vlastních zdrojů. Externí
finanční
prostředky
lze
rozdělit
na
nevratné
(dotace,
granty)
a vratné (úvěry, půjčky apod.). Především nevratné externí finanční prostředky představují velmi
významný podíl finančních zdrojů, které jsou potřebné k realizaci daného projektu (mohou pokrýt až
85 či 90 % celkových nákladů projektu). Z pohledu externích zdrojů lze uvažovat o následujících
zdrojích financování:
z rozpočtu Evropské unie – strukturální fondy EU
ze státního rozpočtu ČR
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
ze soukromých kapitálových prostředků (bankovní úvěry, zdroje soukromého sektoru, prostředky
nestátních neziskových organizací).
Nepřímá podpora projektů – městys Žernov se nepodílí ani finančně ani realizačně
na přípravě a realizaci projektů. Role městyse je v tomto případě iniciační a komunikační, čímž
napomáhá k prosazování daného projektového záměru.
Vazby systému financování PRM znázorňuje schéma 4.
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Schéma 4: Vazby systému financování PRM Žernov na období let 2019-2025

Zdroje financování

Projekty/Rozvojové aktivity
Způsob financování

Rozpočet městyse
Financování projektů
výhradně z vlastních zdrojů

Národní či krajské
zdroje

Financování projektů na bázi
tzv. principu doplňkovosti

Zdroje EU

Nepřímá podpora projektů

Soukromé kapitálové
prostředky

5.3 Systém aktualizace Programu rozvoje
Nedílnou součástí implementace PRM je i zajištění jeho aktualizace. Jedná se totiž o tzv. „živý“
dokument, který by měl být aktualizován v čase. Šestileté období představuje poměrně dlouhou
dobu, během které může dojít k výrazným změnám, ať se jedná o pozitivní či negativní trendy vývoje.
Z výrazných změn lze jmenovat např. zásadní změny v hospodářské či regionální politice EU, potažmo
České republiky, změny v důsledku komunálních voleb apod.
Aktualizace probíhá na základě vyhodnocení realizace PRM, pokud nastaly významné skutečnosti
ohledně realizace. Jmenovat lze např. situaci, kdy na základě kontroly naplňování strategických cílů
lze vypustit, upravit či doplnit opatření nebo aktivity. Může dojít i k pozměnění samotných
strategických cílů.
Komplexní aktualizaci PRM je doporučeno provést podle potřeb samotného městyse, především
pokud by nastaly výše jmenované skutečnosti. Pokud tyto skutečnosti nenastanou, ke
komplexní aktualizaci PRM by mělo dojít nejdříve v polovině plánovacího období, tj. po třech letech.
Dílčí revize dokumentu mohou probíhat průběžně, nejlépe ke konci každého kalendářního roku, ve
vazbě na formulování dalších realizačních akcí PRM a ve vazbě na rozpočet městyse (jedná se
především o úpravu předpokládaného časového harmonogramu, nákladů a zdrojů financování)83.
S aktualizací a dílčími revizemi souvisí také pravidelná tvorba akčního plánu, kdy jsou každoročně
zhodnoceny uskutečněné aktivity a rozpracován plán činností na další rok. Tvorba akčního plánu
na následující období, při využití zásobníku projektů, je úzce spjata s otázkou tvorby rozpočtu
městyse.
Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávajícímu PRM, nebo přímo úpravou PRM, čímž
vznikne nová verze (vhodnější varianta). Je nezbytné uvést termín aktualizace a vyznačit provedené
změny.
Za zajištění aktualizace a dílčích revizí PRM Žernov je zodpovědný výkonný tým.
83

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, 72 s.
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5.4 Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Programu
rozvoje
Systém monitoringu a vyhodnocování realizace PRM Žernov je důležitou součástí celého
strategického dokumentu. Pro hodnocení byla zvolena metoda indikátorů. V rámci této metody jsou
předem stanoveny ukazatele, pomocí nichž dochází k průběžnému hodnocení dosažených změn
v rámci implementace PRM, a tedy i evaluaci úspěšnosti programu. Indikátorová metoda je
v současné době hojně využívána, např. ve strategických dokumentech na úrovni kraje i celé České
republiky či v operačních programech pro implementaci kohezní politiky EU.
Pro potřeby PRM Žernov na období let 2019-2025 byly zvoleny dvě úrovně monitorovacích
indikátorů:
Indikátor výsledku – dosažitelný realizací souboru opatření, projektů/aktivit. V rámci dokumentu se
jedná o hierarchickou úroveň strategických cílů.
Indikátor výstupu – dosažitelný realizací konkrétního projektu/aktivity, tj. v rámci dokumentu se
jedná o úroveň konkrétních navržených aktivit.

U každého navrženého indikátoru je definována měrná jednotka, hodnota indikátoru v současnosti
a hodnota požadovaného cílového stavu. Cílový stav představuje hodnotu, které chceme ke konci
plánovacího období dosáhnout (v některých případech je uvedena frekvence za určité časové
období). Pokud je u indikátoru uvedena měrná jednotka ANO/NE, výchozí a cílový stav je hodnocen
v nula-jedničkovém měřítku, kde nula znamená NE a jednička znamená ANO.
Frekvence sledování indikátorů je doporučena následovně: u indikátorů výsledku je doporučeno
provést hodnocení v polovině plánovacího období, tj. po třech letech, u indikátorů výstupu
je doporučeno provést hodnocení v periodě jednoho roku.
Předpokládanými zdroji dat pro hodnocení naplňování daných indikátorů budou podklady
a dokumenty městyse Žernov.
Indikátorové sady monitorovacích ukazatelů za jednotlivé klíčové oblasti rozvoje jsou uvedeny
v následujících tabulkách.
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Tabulka 34: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje OBČANSKÁ VYBAVENOST

Klíčová
oblast

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Cíl

Podpořit rozvoj dostupných služeb, památek a zajímavostí na
území městyse

Opatření

Aktivity

Opatření

Aktivity

Monitorovací ukazatel

Jednotka

Počet nově uskutečněných činností za účelem
podpory rozvoje dostupných služeb, památek a
počet
zajímavostí na území městyse
Podpořit aktivity v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a dopravní obslužnosti
Uvažovat o vybudování domu s pečovatelskou službou
Vybudován dům s pečovatelskou službou
ANO/NE
Počet nově provedených informativních
Provést osvětu v oblasti možnosti využití pečovatelské služby
připomenutí ohledně možnosti využití služeb
počet/rok
na území městyse
pečovatelské služby
Počet nově provedených propagačních aktivit za
počet/2
Provést osvětu v oblasti možností využití veřejné dopravy
účelem propagace výhod veřejné dopravy
roky
Počet nově uskutečněných jednání za účelem
Usilovat o zabezpečení návaznosti autobusových spojů
možnosti zabezpečení návaznosti autobusových
počet/rok
ze Žernova a na Žernov a vlakových spojů v České Skalici
spojů
Usilovat o zlepšení stavu památek a dalších zajímavostí na území městyse
Počet nově uskutečněných jednání za účelem
Usilovat o zlepšení údržby Rýzmburského altánu
počet/rok
zlepšení údržby Rýzmburského altánu
Lépe zpřístupněn hrob obětí války z roku 1866
ANO/NE
Lépe zpřístupnit a zlepšit stav hrobu obětí války z roku 1866
Zlepšen stav hrobu obětí války z roku 1866
ANO/NE
Lépe zpřístupněn Kamenný most v Šibeniční rokli
ANO/NE
Zpřístupnit a zlepšit stav Kamenného mostu v Šibeniční rokli
Zlepšen stav Kamenného mostu v Šibeniční rokli
ANO/NE
Počet nově uskutečněných aktivit za účelem
počet/2
Průběžně udržovat rozhlednu
udržování optimálního stavu rozhledny
roky
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Cíl
Opatření

Aktivity

Opatření
Aktivity

Počet nově uskutečněných aktivit za účelem
zvýšení variability volnočasových aktivit a
počet
0
zlepšení podmínek spolků
Zlepšit komunikaci a podmínky ve vztahu ke spolkům a podpořit variabilitu volnočasových aktivit pro obyvatele různorodého věku
Vybudovat komunitní centrum u sokolovny
Vybudováno komunitní centrum
ANO/NE
0
nebo na Velké návsi
Pořízeno nové vybavení pro SDH Žernov
ANO/NE
0
Pořídit nové vybavení pro SDH Žernov
včetně nového zásahového automobilu
Pořízen nový zásahový automobil pro SDH Žernov
ANO/NE
0
Vybudovat workoutové hřiště
Vybudováno workoutové hřiště
ANO/NE
0
Počet nově uskutečněných jednání za účelem
Zlepšit provázanost informovanosti mezi spolky a městysem rozvržení si kalendáře akcí na rok, aby nedocházelo
počet/rok
0
k překryvu akcí
Počet nově obnovených prvků mobiliáře
počet
0
Obnovit a doplnit lavičky a stoly
Počet umístěných nových prvků mobiliáře
počet
0
Zvýšit variabilitu dostupných volnočasových aktivit a prvků sloužících pro potřeby dětí a mládeže
Vytvořit v městysi sportoviště pro potřeby větších dětí
Vytvořeno sportoviště pro potřeby větších dětí
ANO/NE
0
Posílit vybavenost dětských hřišť
Počet umístěných nových prvků na dětské hřiště
počet/hřiště
0

Zvýšit variabilitu dostupných volnočasových aktivit a zlepšit
podmínky a komunikaci ve vztahu k zájmovým spolkům

15

1
1
1
1
1
5
3
1
2

Tabulka 35: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje INFRASTRUKTURA

Klíčová
oblast
Cíl
Opatření

Aktivity

INFRASTRUKTURA

Monitorovací ukazatel

Jednotka

Výchozí
stav

Cílový stav

Podpořit rozvoj dopravní infrastruktury
Počet nově zrealizovaných aktivit za účelem
počet
0
15
a aktivit s ní spojených
rozvoje dopravní infrastruktury na území městyse
Rekonstruovat prvky dopravní infrastruktury sloužící pro potřeby motorové dopravy a nadále usilovat o zvyšování bezpečnosti s dopravou související
Usilovat o rekonstrukci silnice III/3049
Délka nově rekonstruované silnice na území obce
km
0
2,7
Počet nově rekonstruovaných
Pokračovat v rekonstrukci místních komunikací
počet
0
2
místních a účelových komunikací
Usilovat o zavedení úsekového měření rychlosti
Zavedeno úsekové měření rychlosti
ANO/NE
0
1
Umístit v zimním období bedny s posypovým materiálem
Počet umístěných beden s posypovým materiálem
počet
0
2
do lokalit „Starý kopec“ a „U Koruny“
v zimním období

Stránka 127 z 153

Program rozvoje městysu Žernov na období let 2019-2025 – Implementační část

Opatření

Aktivity

Cíl
Opatření

Aktivity

Opatření

Aktivity

Realizovat a podporovat aktivity související s infastrukturou pro potřeby pěších a dopravy v klidu
Délka nově rekonstruovaných chodníků
m
Pokračovat v rekonstrukci chodníků a podle potřeby síť
chodníků doplňovat
Délka vybudovaných nových chodníků
m
Provedena anketa mezi obyvateli za účelem
zjištění, v kterých místech jim vadí, že se parkuje
ANO/NE
a parkovat se nemá
Usilovat, aby se parkovalo pouze tam, kde se má
Počet nově umístěných cedulí informujících
počet
o zákazu parkování a hrozby případného postihu
Počet nově uskutečněných jednání za účelem
Zprůchodnit cestu z kamenné podlahy po Žernovskou lávku po
prosazování zprůchodnění cesty z kamenné
počet/rok
levé straně proudu řeky
podlahy po Žernovskou lávku
po levé straně proudu řeky
Počet nově zrealizovaných činností za účelem
Zlepšit stav vybraných dalších prvků infrastruktury
zlepšení stavu prvků infrastruktury či vedoucích
počet
a podpořit aktivity vedoucí k potenciálnímu rozvoji bydlení
k potenciálnímu rozvoji bydlení
Zkvalitnit stav vybraných prvků infrastruktury na území městyse
Uskutečněna revitalizace velké návsi
ANO/NE
Revitalizovat velkou náves včetně vytvoření parkovacích stání
Počet nově vytvořených parkovacích stání
počet
Revitalizovat požární nádrž
Provedena revitalizace požární nádrže
ANO/NE
Renovovat studny ve vlastnictví městyse
Počet renovovaných studen ve vlastnictví městyse
počet
Usilovat o zlepšení stavu Pohodelské lávky
Zlepšen stav Pohodelské lávky
ANO/NE
Usilovat o realizaci aktivit vedoucích k potencionálnímu rozvoji bydlení
Počet nově odkoupených zastavitelných ploch
Usilovat o odkoupení nemovitostí do vlastnictví městyse
počet
se způsobem využití plochy smíšené obytné
Počet nově uskutečněných jednání za účelem
Usilovat o vybudování cyklostezky propojující
vybudování cyklostezky mezi Českou Skalicí
počet
Českou Skalici a Červený Kostelec
a Červeným Kostelcem
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Tabulka 36: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Klíčová
oblast
Cíl
Opatření

Aktivity

Opatření
Aktivity

Cíl
Opatření

Aktivity

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Monitorovací ukazatel

Jednotka

Počet nově uskutečněných činností za účelem
podpory zkvalitnění systému odpadového
počet
hospodářství
Usilovat o minimalizaci negativních vlivů odpadů na životní prostředí a přírodu
Usilovat o vybudování sběrného dvora na území městyse
Vybudován sběrný dvůr
ANO/NE
Vybudována splašková kanalizace
ANO/NE
Usilovat o vybudování splaškové kanalizace
a dořešit vyústění dešťové kanalizace
Dořešeno vyústění dešťové kanalizace
ANO/NE
počet/2
Zvýšit osvětu v oblasti odpadového hospodářství
Počet nově vytvořených informačních materiálů
roky
Zvýšit variabilitu tříděných druhů odpadu v městysi
Uvažovat o pořízení sběrného boxu
Pořízen sběrný box
ANO/NE
na drobná elektrozařízení a baterie
na drobná elektrozařízení a baterie
Uvažovat o pořízení kompostérů
Pořízeny kompostéry
ANO/NE
Počet nově provedených činností za účelem
Zkvalitnit systém péče a údržby související se stavem
zkvalitnění systému péče a údržby životního
počet
životního prostředí
prostředí
Zlepšit stav ploch souvisejících s životním prostředím a přírodou na území městyse
Počet dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel
Pokusit se zintenzivnit údržbu veřejných prostranství
počet
nově vykonávající veřejně prospěšné práce
Počet nově provedených údržeb příkopů podél
počet/2
Zintenzivnit údržbu příkopů podél místních komunikací
místních komunikací
roky
Počet nově provedených údržeb lesních porostů
počet/2
Pokusit se zlepšit péči o lesy ve vlastnictví městyse
ve vlastnictví městyse
roky
Počet nově uskutečněných jednání za účelem
Usilovat o komplexní revitalizaci lokality přírodní památky
snahy o realizaci komplexní revitalizace lokality
počet/rok
„Pod Rýzmburkem“
přírodní památky „Pod Rýzmburkem“
Počet nově uskutečněných jednání za účelem
Usilovat o sanaci rokle nacházející se jihozápadně
snahy sanace rokle nacházející se jihozápadně
počet/rok
od budovy s čp. 34
od budovy s čp. 34
Rozvíjet systém odpadového hospodářství
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Výchozí
stav

Cílový stav

0

8

0
0
0

1
1
1

0

3

0

1

0

1

0

24

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1
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Opatření
Aktivity

Podpořit rozvoj a zkvalitnění prvků zeleně na území městyse
Postupně zrealizovat navržené změny popsané ve Strategii
Počet nově zrealizovaných změn navržených ve
rozvoje zeleně městyse Žernov
Strategii rozvoje zeleně městyse Žernov
Počet nově provedených obnov a údržby
Průběžně obnovovat a udržovat stromořadí
stromořadí

počet

0

3

počet

0

2

Tabulka 37: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje PODNIKÁNÍ

Klíčová
oblast

PODNIKÁNÍ

Cíl

Podpořit rozvoj podnikatelské činnosti na území městyse

Opatření
Aktivity
Opatření
Aktivity

Cíl
Opatření
Aktivity

Monitorovací ukazatel

Počet nově provedených činností vedoucích k podpoře
podnikatelské činnosti na území městyse
Snažit se o zvýšení počtu dostupných komerčních služeb
Počet uskutečněných aktivit podporujících
Podpořit vznik existence obchodu s potravinami v městysi
vznik existence obchodu s potravinami v městysi
Počet uskutečněných aktivit podporujících
Podpořit vznik existence restaurace v městysi
vznik existence restaurace v městysi
Rozvíjet a posilovat vztahy a vzájemnou spolupráci městys - podnikatelé
Podporovat podnikatelské subjekty působící v městysi
Usilovat o rekonstrukci budovy navazující na sokolovnu
či o vybudování přístavby k sokolovně

Počet nově realizovaných propagačních činností
Provedena rekonstrukce budovy navazující
na sokolovnu
Počet nově uskutečněných jednání za účelem
Usilovat o revitalizaci chátrajících budov a ploch vhodných
revitalizace chátrajících budov a ploch vhodných
pro podnikatelskou i jinou činnost
pro podnikatelskou i jinou činnost
Usilovat o větší využití současně nevyužívaných ploch a budov
Počet nově uskutečněných jednání za účelem odkoupení
Usilovat o odkup budovy bývalé školy
budovy bývalé školy do vlastnictví městyse
Počet nově uskutečněných jednání za účelem větší
Usilovat o revitalizaci areálu bývalého JZD
údržby a většího využití areálu bývalého JZD
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Jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

počet

0

13

0

1

0

1

počet/rok

0

1

ANO/NE

0

1

počet

0

12

počet/rok

0

1

počet/rok

0

1

počet/2
roky
počet/2
roky
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6 Přílohy
6.1 Použité zdroje dat
Administrativní registr ekonomických subjektů https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2016 http://scitani2016.rsd.cz/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2010 http://scitani2010.rsd.cz/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2005 https://www.rsd.cz/vysledky-csd-2005/
Centrální evidence vodních toků, dostupné z:
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
Česko všemi smysly – Kladské pomezí Náchodsko a Broumovsko
Dotazníkové šetření realizované pro potřeby tvorby Programu rozvoje městyse Žernov na období
2019 – 2025
Elektronický taxonomický klasifikační systém půd ČR https://klasifikace.pedologie.czu.cz/
Evidence územně plánovací činnosti obcí – Lokální aktualizační systém – iLAS
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp
Fotodokumentace z veřejného projednávání
GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s.
Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011
Informace získané z veřejného projednávání realizovaného pro potřeby tvorby Programu rozvoje
městyse Žernov na období 2019 – 2025
Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí https://portal.mpsv.cz
Internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
http://www.ochranaprirody.cz/
Internetové stránky České geologické služby www.geology.cz/
Internetové stránky Českého kynologického svazu ZKO Žernov https://www.zkozernov.cz/
Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/
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Internetové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního https://www.cuzk.cz/
Internetové stránky encyklopedie Wikipedie https://cs.wikipedia.org/
Internetové stránky Euroregionu Glacensis https://www.euro-glacensis.cz/
Internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky https://www.hzscr.cz/
Internetové stránky hotelu Rýzmburk http://ryzmburk.cz/
Internetové stránky Insolvenčního rejstříku http://insolvencni-rejstrik.cz/
Internetové stránky Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Internetové stránky městysu Žernov http://www.zernov.cz/
Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/
Internetové stránky Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z. s. http://www.masmum.cz/
Internetové stránky Národní databáze brownfieldů http://www.brownfieldy.cz/
Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/
Internetové stránky Národního registru pramenů a studánek https://www.estudanky.eu/
Internetové stránky Policie České republiky https://www.policie.cz/
Internetové stránky portálu na podporu rozvoje obcí https://www.rozvojobci.cz/
Internetové stránky Regionálního informačního servisu https://www.risy.cz/
Internetové stránky Sboru dobrovolných hasičů Žernov http://www.sdhzernov.cz/
Internetové stránky Sdružení místních samospráv České republiky https://www.smscr.cz/
Internetové stránky serveru Cyklotrasy.cz http://cyklotrasy.cz/
Internetové stránky serveru Rozhledny ČR http://rozhledny.webzdarma.cz/zernov.htm
Internetové stránky společnosti NOVÁK a NOVÁK eko s.r.o. https://karelnovak.cz/
Internetové stránky Spolku pro obnovu venkova
http://www.spov.org/o-spolku-pro-obnovu-venkova.aspx
Internetové stránky Svazku obcí "ÚPA" http://www.mikroregionupa.cz/
Internetové stránky Svazku obcí 1866 http://www.svazekobci1866.cz/
Internetové stránky turistického regionu Kladské pomezí https://www.kladskepomezi.cz/
Internetové stránky Územně identifikačního registru České republiky http://www.uir.cz/
Internetové stránky Veřejné správy online http://denik.obce.cz/
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Internetové stránky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy https://www.vumop.cz/
Internetové stránky Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje https://www.zzskhk.cz/
Internetové stránky Zemědělského družstva Žernov http://www.zdzernov.cz/
Internetový jízdní řád IDOS https://idos.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
Internetový mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/
Internetový server Příroda.cz https://www.priroda.cz/
Kalendář svozů komunálního odpadu na rok 2020, dostupný z:
http://www.zernov.cz/index.php/uredni-deska/798-kalendar-svozu-komunalniho-odpadu-2020
Mapový portál Královéhradeckého kraje http://gis.kr-kralovehradecky.cz/
Mapový server České geologické služby http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
Metodika přípravy veřejných strategií, ve znění aktualizace z prosince 2018. MMR, 103 s., dostupná z:
https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravyverejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
Obecně závazná vyhláška městyse Žernov č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nakládání se stavebním odpadem
vznikajících na katastrálním území městyse Žernov, dostupná z:
http://www.zernov.cz/index.php/uredni-deska/808-obecne-zavazna-vyhlaska-c-2-2019-o-stanovenisystemu-shromazdovani-sberu-prepravy-ptrideni-vyuzivan-a-odstranovani-komunalnich-odpadu-nauzemi-mestyse-zernov
PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105
Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro území
Královéhradeckého kraje, dostupné z:
http://gis.kr-kralovehradecky.cz/assets/GIS/projekty/ziv-prostredi/Plan_USES_KHK.pdf
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/
Plánovač tras KČT http://trasy.kct.cz/
Portál územního plánování Ústavu územního rozvoje http://portal.uur.cz/
Portál Územních systémů ekologické stability http://uses.cz/
Povodňový informační systém http://www.povis.cz/
Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradeckého kraje, dostupné z:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/4--Uplna-aktulizace-UAPKHK---textova-cast---PRURU-a-RURU.pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
Stanovy spolku Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.
STANOVY SVAZKU OBCÍ "ÚPA"
STANOVY SVAZKU OBCÍ 1866
Strategický plán obce Žernov na období 2015-2025
Systém evidence kontaminovaných míst, dostupné z https://www.sekm.cz/
Systém evidence památek Památkový katalog https://www.pamatkovykatalog.cz/
Tabule – informační bod v obci
Údaje poskytnuté Úřadem městyse Žernov
Ústřední seznam ochrany přírody, dostupné z: https://drusop.nature.cz/portal/
Územně analytické podklady pro SO ORP Náchod
https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uap/default.asp
Územně identifikační registr ČR http://www.uir.cz/
Územní plán Žernov
Vlastní průzkum
Webová mapová aplikace Silniční a dálniční síť ČR https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
Zápisy ze zastupitelstva městyse Žernov
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6.2 Seznam zkratek
ARES = Administrativní registr ekonomických subjektů
a. s. = akciová společnost
BPEJ = bonitované půdně ekologické jednotky
ČEZ = České energetické závody
č. e. = číslo evidenční
ČOV = čistírna odpadních vod
č. p. = číslo popisné
ČR = Česká republika
DP = dotační program
DPH = daň z přidané hodnoty
DPS = dům s pečovatelskou službou
DSO = dobrovolný svazek obcí
EAO = ekonomicky aktivní obyvatelstvo
EU = Evropská unie
ID = identifikátor
IDOS = internetový jízdní řád
IREDO = integrovaná regionální doprava
IROP = Integrovaný regionální operační program
JZD = jednotné zemědělské družstvo
KČT = klub českých turistů
KES = koeficient ekologické stability
KHK kraj = Královéhradecký kraj
KN = katastr nemovitostí
KoPÚ = komplexní pozemkové úpravy
KOR = klíčová oblast rozvoje
k. ú. = katastrální území
MAS = místní akční skupina
MěÚ = městský úřad
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
MZe = Ministerstvo zemědělství
MŽP = Ministerstvo životního prostředí
NO2 = oxid dusičitý
o. p. s. = obecně prospěšná společnost
OP PIK = Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP ŽP = Operační program Životní prostředí
PM10 = suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů
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PORV = Podpora obnovy a rozvoje venkova
POÚ = pověřený obecní úřad
POV KHK = Program obnovy Královéhradeckého kraje
PRM = Program rozvoje městyse
PRV = Program rozvoje venkova
RBC = regionální biocentrum
RBK = regionální biokoridor
SC = specifický cíl
SDH = Sbor dobrovolných hasičů
SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP = Státní fond životního prostředí
SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SMS = short message service = služba krátkých textových zpráv
SO = strategická oblast
SO ORP = správní obvod obce s rozšířenou působností
SO2 = oxid siřičitý
SO ÚPA = Svazek obcí "ÚPA"
s. p. = státní podnik
s. r. o. = společnost ručením omezením
SS KHK = Správa silnic Královéhradeckého kraje
StC = strategický cíl
SWOT = S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky), O – Opportunities (příležitosti)
a T – Threats (hrozby)
TJ = tělovýchovná jednota
TP = technický pracovník
ÚAP ORP = územně analytické podklady obce s rozšířenou působností
µg/m3 = mikrogramy na metr krychlový
ÚSES = územní systém ekologické stability
ZD = zemědělské družstvo
ZKO = základní kynologická organizace
ZPF = zemědělský půdní fond
z. s. = zapsaný spolek
ZSJ = základní sídelní jednotka
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Příloha 1: Zásobník projektových záměrů
V rámci tabulek Zásobníku projektových záměrů jsou používány následující zkratky:
ČEZ = České energetické závody
ČOV = čistička odpadních vod
DP = dotační program
DPS = dům s pečovatelskou službou
EU = Evropská unie
IROP = Integrovaný regionální operační program
KČT = Klub českých turistů
KHK kraj = Královéhradecký kraj
KOR = klíčová oblast rozvoje
MěÚ = městský úřad
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
MZe = Ministerstvo zemědělství
MŽP = Ministerstvo životního prostředí
OP PIK = Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP ŽP = Operační program Životní prostředí
PORV = Podpora obnovy a rozvoje venkova
POV KHK = Program obnovy Královéhradeckého kraje
PRV = Program rozvoje venkova
SDH = Sbor dobrovolných hasičů
SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP = Státní fond životního prostředí
SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SO ÚPA = Svazek obcí "ÚPA"
s. p. = státní podnik
SS KHK = Správa silnic Královéhradeckého kraje
TP = technický pracovník
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KOR

Název

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Uvažovat o vybudování domu
s pečovatelskou službou

Provést osvětu v oblasti
možnosti využití pečovatelské
služby na území městyse
Provést osvětu v oblasti
možností využití veřejné
dopravy
Usilovat o zabezpečení
návaznosti autobusových spojů
ze Žernova a na Žernov a
vlakových spojů v České Skalici

Žadatel

Městys Žernov

Vazba
na KOR

2023 a dále – do
doby, než se podaří
DPS vybudovat

1, 2

vlastní prostředky městyse

průběžně po celé
programové období

1

do 5 tis. Kč/rok

vlastní prostředky městyse

průběžně po celé
programové období

1

budou se odvíjet
od dohody
s dopravními
společnostmi

vlastní prostředky městyse

průběžně po celé
programové období

1

průběžně po celé
programové období

1, 2

Zdůvodnění a přínos
pro rozvoj městyse

realizační

dostupné zařízení
v městysi pro osoby,
které vyžadují
komplexní péči

v řádu jednotek
mil. Kč

posilování povědomí
obyvatel o existenci a
možnosti využití dané
služby

do 5 tis. Kč/rok

Městys Žernov

realizační

Městys Žernov

realizační

Městys Žernov

Předpokládané
období realizace
projektu

Role
městyse

iniciační

posilování povědomí
obyvatel o výhodách
veřejné dopravy
optimální návaznost
spojů veřejné dopravy
souvisejících
s obslužností městyse

Předpokládané
náklady

iniciační

Lépe zpřístupnit a zlepšit stav
hrobu obětí války z roku 1866

Městys Žernov

zlepšení stavu hrobu
obětí války z roku 1866 v řádu desítek tis.
realizační
a zabezpečení jeho
Kč
lepší přístupnosti

Zpřístupnit a zlepšit stav
Kamenného mostu v Šibeniční
rokli

Vlastník
Kamenného
mostu

iniciační

lepší stav
Rýzmburského altánu

zlepšení stavu
Kamenného mostu
a zabezpečení jeho
lepší přístupnosti

DP MMR – Program Podpora bydlenípodprogram Podporované byty
DP KHK kraje – POV KHK 2014-2020
vlastní prostředky městyse

Vlastník
Rýzmburského
altánu

Usilovat o zlepšení údržby
Rýzmburského altánu

Předpokládané
zdroje financování

v řádu desítek až
stovek tis. Kč

v řádu desítek tis.
Kč
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regionů 2019+, podprogram PORV
DP KHK kraje – POV KHK 2014-2020
prostředky vlastníka Rýzmburského
altánu

vlastní prostředky městyse

prostředky vlastníka Kamenného mostu

2023 a dále – do
doby, než se podaří
hrob lépe
zpřístupnit a zlepšit
jeho stav
2023 a dále – do
doby, než se podaří
Kamenný most lépe
zpřístupnit a zlepšit
jeho stav

1, 2

1, 2
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OBČANSKÁ VYBAVENOST

KOR

Název

Žadatel

Průběžně udržovat rozhlednu

Městys Žernov

Pořídit nové vybavení pro SDH
Žernov

Městys Žernov
či SH ČMS –
Sbor
dobrovolných
hasičů Žernov

Vybudovat workoutové hřiště

Městys Žernov

Role
městyse

realizační

realizační

realizační

Městys Žernov

realizační

Obnovit a doplnit lavičky
a stoly

Městys Žernov

realizační

Městys Žernov

Předpokládané
náklady

Předpokládané
zdroje financování

Předpokládané
období realizace
projektu

Vazba
na KOR

zabezpečení
optimálního stavu
rozhledny

budou se odvíjet
od potřebných
činností
souvisejících
s údržbou
rozhledny

vlastní prostředky městyse

průběžně po celé
programové období

1, 2

2023-2024

1

2024-2025

1, 2

odpovídající vybavení
pro činnost SDH Žernov

do 150 tis. Kč

DP KHK kraje (pouze za předpokladu, že
žadatelem bude SDH a bude se jednat
o podporu činnosti v oblastech práce
s dětmi a mládeží ve věku 3 - 18 let)
vlastní prostředky městyse či SDH

Zlepšit provázanost
informovanosti mezi spolky
a městysem

Vytvořit v městysi sportoviště
pro potřeby větších dětí

Zdůvodnění a přínos
pro rozvoj městyse

realizační

nárůst dostupné
infrastruktury
pro volnočasové
aktivity jak pro lidi
v důchodovém věku,
tak pro mladší věkové
generace
lepší provázanost
aktivit → odstranění
překryvu akcí
daný mobiliář městyse
bude v optimálním
stavu, posílení
množství mobiliáře
Existence sportoviště
pro potřeby větších
dětí

DP MMR – program Podpora rozvoje
regionů 2019+, podprogram PORV
do 100 tis. Kč

DP KHK kraje – POV KHK 2014-2020
vlastní prostředky městyse

zanedbatelné

vlastní prostředky městyse

průběžně po celé
programové období

1

okolo 50 tis. Kč

vlastní prostředky městyse

průběžně po celé
programové období

1, 2

2023-2024

1, 2

v řádu desítek tis.
Kč
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KOR

Název

Usilovat o rekonstrukci silnice
III/3049

INFRASTRUKTURA

Pokračovat v rekonstrukci
místních komunikací

Usilovat o zavedení úsekového
měření rychlosti

Pokračovat v rekonstrukci
chodníků a podle potřeby síť
chodníků doplňovat

Usilovat, aby se parkovalo
pouze tam, kde se má

Žadatel

SS KHK

Městys Žernov

MěÚ Náchod,
SO ÚPA

Městys Žernov

Městys Žernov

Předpokládané
zdroje financování

Předpokládané
období realizace
projektu

Vazba
na KOR

v řádu jednotek
mil. Kč

prostředky KHK kraje

2021 a dále – do
doby, než se podaří
rekonstrukci silnice
zrealizovat

2

realizační

zkvalitnění dopravní
infrastruktury
na území městyse

v řádu stovek tis.
až jednotek mil.
Kč

DP MMR – program Podpora rozvoje
regionů 2019+, podprogram PORV

průběžně
po celé
programové období

2

iniciační

zvýšení bezpečnosti
spojenou
s automobilovou
dopravou

6 mil.
Kč/obousměrný
radar + náklady
na úředníky
budou se odvíjet
od rozsahu
rozšiřované sítě
chodníků
a potřeb
rekonstrukce
stávajících

2020 a dále – do
doby, než se podaří
úsekové měření
rychlosti zavést

2

průběžně
po celé
programové období

2

Role
městyse

Zdůvodnění a přínos
pro rozvoj městyse

Předpokládané
náklady

iniciační

zkvalitnění dopravní
infrastruktury
na území městyse

realizační

iniciační

zvýšení bezpečnosti
chodců, zlepšení stavu
stávajících chodníků

DP KHK kraje – POV KHK 2014-2020

vlastní prostředky městyse
prostředky města Náchod
vlastní prostředky městyse
prostředky Svazku obcí "ÚPA"

SFDI – program Zvyšování bezpečnosti
DP KHK kraje – POV KHK 2014-2020
vlastní prostředky městyse

neexistence
zaparkovaných aut
v místech, kde nemají
co dělat

v řádu jednotek
tis. Kč/rok

vlastní prostředky městyse

průběžně
po celé
programové období

2

prostředky soukromého vlastníka

2025 a dále

2

2024-2025

1, 2

Zprůchodnit cestu z kamenné
podlahy po Žernovskou lávku
po levé straně proudu řeky

KČT, soukromý
vlastník

iniciační

alternativní spojení
zmíněných lokalit

budou se odvíjet
od potřebného
množství
realizovaných
činností

Revitalizovat požární nádrž

Městys Žernov

realizační

zlepšení technického
stavu nádrže,
nejbližšího okolí nádrže

v řádu jednotek
až desítek tis. Kč
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INFRASTRUKTURA

KOR

Název

Žadatel

Renovovat studny
ve vlastnictví městyse

Městys Žernov

Usilovat o zlepšení stavu
Pohodelské lávky

Povodí Labe,
s. p.

Zdůvodnění a přínos
pro rozvoj městyse

Předpokládané
náklady

Předpokládané
zdroje financování

Předpokládané
období realizace
projektu

Vazba
na KOR

realizační

zlepšení stavu studen,
obnovení jejich funkce

budou se odvíjet
od rozsahu
potřebných
opatření k
renovaci

vlastní prostředky městyse

průběžně
po celé
programové období

1, 2

iniciační

zlepšení stavu
Pohodelské lávky

v řádu desítek až
stovek tis. Kč

prostředky Povodí Labe, s. p.

2023 a dále – do
doby, než se podaří
stav Pohodelské
lávky zlepšit

2

v řádu stovek tis.
Kč až jednotek
mil. Kč

vlastní prostředky městyse

průběžně
po celé
programové období

1, 2

2024 a dále – do
doby, než se podaří
cyklostezku
vybudovat

1, 2

2022 a dále – do
doby, než se podaří
problematiku
kanalizace
v městysi vyřešit

1, 2, 3

průběžně po celé
programové období

3

Role
městyse

klíčový předpoklad pro
potřeby úspěšné
realizace některých
rozvojových aktivit
zvýšení bezpečnosti
cyklistů, alternativní
propojení obcí
pro nemotorový
způsob dopravy

Usilovat o odkoupení
nemovitostí do vlastnictví
městyse

Městys Žernov

Usilovat o vybudování
cyklostezky propojující Českou
Skalici a Červený Kostelec

sdružení
zainteresovaných obcí

iniciační

Městys Žernov

odpovídající stav
kanalizační sítě
v městysi, vyřešení
realizační odvedení splaškových
odpadních vod na ČOV,
dořešení vyústění
dešťové kanalizace

realizační

v řádu jednotek
mil. Kč

EU – IROP 2014-2020 (jak přes MMR
napřímo, tak skrze MAS MÚM)
SFDI – výzva Cyklistické stezky
prostředky zainteresovaných obcí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EU – OP ŽP 2014-2020

Usilovat o vybudování
splaškové kanalizace a dořešit
vyústění dešťové kanalizace

Zvýšit osvětu v oblasti
odpadového hospodářství

Městys Žernov

realizační

zvýšení povědomí
obyvatel o ochraně
životního prostředí
a odpadovém
hospodářství

v řádu jednotek
mil. Kč

DP MZe – Program Výstavba a technické
zhodnocení infrastruktury vodovodů
a kanalizací II
DP KHK kraje – Rozvoj infrastruktury
v oblasti zásobování pitnou vodou
a odvádění odpadních vod
vlastní prostředky městyse
SFŽP – Program podpory
environmentálního vzdělávání, osvěty a
poradenství

do 15 tis. Kč/rok

Stránka 145 z 153

DP KHK kraje – Environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta
vlastní prostředky městyse

Program rozvoje městyse Žernov na období let 2019-2025 – Přílohy

KOR

Název

Žadatel

Role
městyse

Zdůvodnění a přínos
pro rozvoj městyse

Předpokládané
náklady

Předpokládané
zdroje financování

Předpokládané
období realizace
projektu

Vazba
na KOR

Uvažovat o pořízení sběrného
boxu na drobná elektrozařízení
a baterie

Městys Žernov

realizační

rozšíření spektra
tříděných druhů
odpadů v městysi

zanedbatelné

vlastní prostředky městyse

2022-2023

1, 3

2023-2024

1, 3

průběžně po celé
programové období

2, 3

průběžně po celé
programové období

3

průběžně po celé
programové období

3

2023 a dále – do
doby, než se podaří
komplexní
revitalizaci lokality
přírodní památky
„Pod Rýzmburkem“
zrealizovat

3

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Uvažovat o pořízení
kompostérů

Pokusit se zintenzivnit údržbu
veřejných prostranství

Zintenzivnit údržbu příkopů
podél místních komunikací

Pokusit se zlepšit péči o lesy
ve vlastnictví městyse

Usilovat o komplexní
revitalizaci lokality přírodní
památky „Pod Rýzmburkem“

realizační

rozvoj variability
v otázce nakládání
s bioodpadem

realizační

zlepšení stavu
veřejných prostranství
na území městyse,
zkvalitnění vzhledu
městyse

Městys Žernov

realizační

zabezpečení plné
funkčnosti příkopů →
bezpečné odvodnění
přilehlých komunikací;
estetický efekt

Městys Žernov

intenzivnější péče o
realizační lesní pozemky, zlepšení
jejich stavu

Městys Žernov

Městys Žernov

soukromý
vlastník

iniciační

zlepšení stavu přírodní
památky „Pod
Rýzmburkem“

budou se odvíjet
od počtu
pořizovaných
kompostérů; 2-5
tis. Kč/1
kompostér
v případě VPP
a OPP do 5 tis.
Kč; v případě
nové techniky 12 mil. Kč;
v případě
vytvoření stálého
pracovního místa
TP okolo 400 tis.
Kč/rok

do 30 tis. Kč/rok

okolo 50 tis.
Kč/rok

samotná
revitalizace –
v řádu stovek tis.
Kč
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EU – OP ŽP 2014-2020
vlastní prostředky městyse

vlastní prostředky městyse
příspěvek z Úřadu práce

vlastní prostředky městyse

vlastní prostředky městyse
EU – PRV 2014-2020 (v případě pořízení
techniky)
EU – OP ŽP 2014-2020
DP MŽP – Program péče o krajinu – PPK
chráněná území
prostředky soukromého vlastníka
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PODNIKÁNÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KOR

Název

Žadatel

Usilovat o sanaci rokle
nacházející se jihozápadně
od budovy s č. p. 34

soukromý
vlastník

Postupně zrealizovat navržené
změny popsané ve Strategii
rozvoje zeleně městyse Žernov
Průběžně obnovovat a
udržovat stromořadí

Městys Žernov

Role
městyse

iniciační

realizační

SS KHK

iniciační

Městys Žernov

realizační

Podpořit vznik existence
obchodu s potravinami
v městysi

zájemce
o provoz
obchodu
s potravinami
v městysi

iniciační

Podpořit vznik existence
restaurace v městysi

zájemce
o provoz
restaurace
v městysi

iniciační

Podporovat podnikatelské
subjekty působící v městysi

Městys Žernov

realizační

Zdůvodnění a přínos
pro rozvoj městyse
prevence vůči
možnému nebezpečí
hrozícímu z důvodu
špatného stavu rokle
provedení vhodných
úprav zeleně v městysi
→ lepší stav zeleně,
efektivnější údržba

Předpokládané
náklady
v řádu stovek tis.
Kč

Předpokládané
zdroje financování

Předpokládané
období realizace
projektu

Vazba
na KOR

prostředky soukromého vlastníka

2023 a dále – do
doby, než se podaří
sanaci rokle
zrealizovat

3

průběžně po celé
programové období

3

průběžně po celé
programové období

3

DP Nadace Partnerství
okolo 350 tis. Kč

DP Nadace ČEZ – grant Stromy
vlastní prostředky městyse
DP Nadace Partnerství

posílení bezpečnosti,
vhodnější výsadba

v řádu jednotek
až desítek tis. Kč

DP Nadace ČEZ – grant Stromy

vyšší variabilita
dostupné občanské
vybavenosti

budou se odvíjet
od zvoleného
místa

prostředky zájemce o provoz obchodu
s potravinami v městysi

vyšší variabilita
dostupné občanské
vybavenosti

budou se odvíjet
od zvoleného
místa

prostředky zájemce o provoz restaurace
v městysi

podpora a propagace
podnikatelských
subjektů může
napomoci v rozvoji
jejich činnosti, což
v konečném důsledku
povede i k rozvoji
městyse

do
15 tis. Kč/rok
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vlastní prostředky městyse

vlastní prostředky městyse

vlastní prostředky městyse

vlastní prostředky městyse

2020 a dále – do
doby, než se podaří
existenci obchodu s
potravinami
v městysi
zrealizovat
2020 a dále – do
doby, než se podaří
existenci
restaurace
v městysi
zrealizovat

průběžně po celé
programové období

1, 4

1, 4

4
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PODNIKÁNÍ

KOR

Název

Žadatel

Role
městyse

Zdůvodnění a přínos
pro rozvoj městyse

Předpokládané
náklady

Předpokládané
zdroje financování

Usilovat o rekonstrukci budovy
navazující na sokolovnu
či o vybudování přístavby
k sokolovně

Městys Žernov

realizační

zlepšení stavu budovy v řádu stovek tis.
navazující na sokolovnu
Kč

vlastní prostředky městyse

Usilovat o odkup budovy
bývalé školy

Městys Žernov

realizační

Velký potenciál využití
budovy pro rozvoj
služeb v městysi

vlastní prostředky městyse

iniciační

lepší stav areálu + větší
využití areálu původní
činností či úplně jiné
funkční využití prostoru
areálu

Usilovat o revitalizaci areálu
bývalého JZD

soukromý
vlastník
Městys Žernov

do 2 mil. Kč
samotná jednání
– zanedbatelné
náklady
revitalizace
areálu – v řádu
stovek tis. až
jednotek mil. Kč
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EU – OP PIK 2014-2020
prostředky stávajícího či nového vlastníka
areálu

Předpokládané
období realizace
projektu
2022 a dále – do
doby, než se podaří
rekonstrukci
budovy navazující
na sokolovnu
uskutečnit či
vybudovat
přístavbu
2022 a dále – do
doby, než se podaří
budovu bývalé
školy odkoupit
jednání průběžně
po celé
programové období
realizace údržby
a rozvoje areálu:
2020 a dále

Vazba
na KOR

1, 2, 4

1, 2, 4

2, 4
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Příloha 2: Dotazník pro občany a organizace/subjekty působící v městysi Žernov

Vážení obyvatelé Žernova a Rýzmburku,
chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji našeho městyse? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá
někdo jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má
svoji představu o tom, jak by se městys, kde žijeme nebo podnikáme, měl rozvíjet. Jak bychom mohli
žít v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit?
V tuto chvíli se nám naskýtá možná poslední šance, jak získat finanční prostředky z fondů EU k rozvoji
našeho městyse. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, využít. Jak jsme již
v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni!
Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem
by se měl zaměřit rozvoj našeho městyse do roku 2025.

Dotazník můžete vyplnit buď v papírové podobě a následně odevzdat na úřadě městysu do schránky
nebo online na webových stránkách městysu http://www.zernov.cz/, kde naleznete odkaz na
dotazník.

Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!
Mgr. Libor Mojžíš, starosta
Eva Hudečková, místostarostka

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte
svůj názor do volného prostoru k otázce.

1. Jak se Vám v městysi žije?
☐ velmi dobře
☐ spíše dobře
☐ ani dobře ani špatně

☐ spíše špatně
☐ velmi špatně
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2. Co se Vám na Vašem městysi nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ klidný život
☐ dobré mezilidské vztahy
☐ příznivé životní prostředí
☐ blízkost přírody
☐ dostupnost pracovních příležitostí
☐ dobrá dopravní dostupnost
☐ kulturní a společenský život
☐ sportovní vyžití
☐ vzhled městyse
☐ jiné: ...................................................................................................................................

3. Co se Vám na Vašem městysi nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ špatné vztahy mezi lidmi
☐ nezájem lidí o městys
☐ málo kvalitní životní prostředí
☐ nedostatek pracovních příležitostí
☐ nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
☐ nedostatečný kulturní a společenský život
☐ absence lékaře
☐ nevyhovující veřejná doprava
☐ nedostatečná bytová výstavba
☐ nepořádek v městysi
☐ špatné podmínky pro podnikání
☐ jiné: ...................................................................................................................................

4. Jaké služby Vám v městysi nejvíce chybí? .............................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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5. Pokuste se zhodnotit městys z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bydlení
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče městyse o své prostředí
Podmínky pro podnikání
Rozvoj městyse
Informovanost o dění v městysi

Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

6. Mezilidské vztahy v městysi považujete za:
☐ velmi dobré
☐ špatné
☐ docela dobré
☐ nedovedu posoudit
☐ ne moc dobré

7. Myslíte si, že obyvatelé městyse mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?

☐ rozhodně ano
☐ spíše ano
☐ spíše ne

☐ rozhodně ne
☐ nedovedu posoudit

8. Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
☐ místní rozhlas
☐ e-mail
☐ SMS
☐ webové stránky městyse
☐ Facebook

9. Sledujete informace o dění v městysi na webových stránkách?
☐ pravidelně (min. 1x týdně)
☐ vůbec
☐ občas (cca 1x za měsíc)
☐ nemám internet
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10. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého městyse?
☐ rozhodně ano
☐ rozhodně ne
☐ spíše ano
☐ nedovedu posoudit
☐ spíše ne

11. Pokud ano, jak se můžete zapojit? ......................................................................................
.......................................................................................................................................................

12. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků městyse. Na co
byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ zlepšení podmínek pro podnikání
☐ podpora bytové výstavby
☐ častější spoje veřejné dopravy
☐ zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v městysi
☐ rekonstrukce místních komunikací
☐ podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
☐ péče o veřejnou zeleň a prostředí v městysi
☐ opravy památek v městysi
☐ jiné: ...................................................................................................................................

13. Obecné informace o respondentovi
☐ žena
☐ muž
Název subjektu / instituce .....................................................

14. Věk
☐ do 18 let ☐ 19 – 29 let

☐ 30 – 49 let

15. Vaše vzdělání
☐ základní
☐ střední odborné
☐ střední odborné s maturitou

☐ 50 – 64 let

☐ 65 a více let

☐ vyšší odborné
☐ vysokoškolské

16. Jak dlouho v městysi žijete/působíte?
☐ do 1 roku ☐ 1-5 let
☐ 6-10 let

☐ 11-20 let

☐ 21-30 let

☐ 31 a více let

17. Typ Vaší domácnosti
☐ domácnost bez dětí
☐ domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
☐ jiné .....................................................................................................................................
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18. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.

Stránka 153 z 153

