Hospodářsko-sociálně ohrožená území (HSOÚ) Královéhradeckého kraje
HSOÚ Královéhradeckého kraje představují shluky obcí vykazující výrazně podprůměrné
hodnoty ve sledovaných demografických, ekonomických a sociálních kritériích.
Příčinou špatné hospodářsko-sociální situace je obecně více faktorů, jako např. dopravní
dostupnost (odlehlé regiony), charakter osídlení (rozptýlené a menší obce), struktura
obyvatelstva (vysoký podíl seniorů a soc. slabých skupin), historické zatížení (bývalé Sudety),
slabé pracovní příležitosti (chybějící velcí zaměstnavatelé). V důsledku se negativní charakter
těchto faktorů a jejich kombinací projevuje v demografických, ekonomických a sociálních
indikátorech, jako jsou pokles počtu obyvatel a zvyšování průměrného věku, vysoce
nadprůměrná míra nezaměstnanosti a podílu obyvatel v exekuci, v nízkém počtu aktivních
ekonomických subjektů, nízké intenzitě výstavby a degradaci stávajícího bytového fondu.
V Královéhradeckém kraji se tyto problémy koncentrují v poměrně velkém území, vytvářející
pruh z jihozápadu (z prostoru Kopidlno-Nový Bydžov), přes Podkrkonoší (oblast Dvůr Králové
a Jaroměř) po severovýchod (prostor Úpice-Žacléř-Broumov). Oblastmi s výskytem převážně
pozitivních hodnot jsou severní část okresu Jičín, Krkonoše, okolí Hradce Králové a Náchoda,
téměř celý okres Rychnov n.Kn.

Vymezená HSOÚ zahrnují 25% území kraje, ve kterém dochází ke koncentraci negativních
hodnot ve sledovaných ukazatelích. V rámci HSOÚ jsou obce rozděleny dle úrovně ohrožení na dvě
kategorie (A, B).

Výčet obcí zařazených do HSOÚ
jihozápad
kategorie A
Bačalky (JC), Běchary (JC), Budčeves (JC), Češov (JC), Hlušice (HK), Cholenice (JC), Chomutice (JC), Chyjice
(JC), Kopidlno (JC), Kozojedy (JC), Lišice (HK), Lovčice (HK), Lužec nad Cidlinou (HK), Ostroměř (JC), Převýšov
(HK), Sběř (JC), Slatiny (JC), Smidary (HK), Šaplava (HK), Údrnice (JC), Vinary (HK), Volanice (JC), Vrbice (JC),
Vršce (JC), Vysoké Veselí (JC) a Židovice (JC)
kategorie B
Dětenice (JC), Jičíněves (JC), Kostelec (JC), Libáň (JC), Lískovice (JC), Nemyčeves (JC), Nevratice (JC), Nový
Bydžov (HK), Ohnišťany (HK), Sekeřice (JC), Skřivany (HK), Slavhostice (JC), Sobčice (JC), Staré Smrkovice (JC),
Starý Bydžov (HK), Zachrašťany (HK), Žeretice (JC) a Žlunice (JC)

střed
kategorie A
Borovnička (TU), Černožice (HK), Dolní Olešnice (TU), Dubenec (TU), Dvůr Králové nad Labem (TU),
Heřmanice (NA), Horní Brusnice (TU), Hořiněves (HK), Hostinné (TU), Chotěvice (TU), Choustníkovo
Hradiště (TU), Jaroměř (NA), Libotov (TU), Lužany (HK), Mostek (TU), Račice nad Trotinou (HK), Smiřice (HK),
Stanovice (TU), Vítězná (TU), Vlčkovice v Podkrkonoší (TU) a Vrchovnice (HK)
kategorie B
Bílá Třemešná (TU), Bílé Poličany (TU), Borovnice (TU), Doubravice (TU), Horní Olešnice (TU), Kocbeře (TU),
Kohoutov (TU), Lanžov (TU), Rožnov (NA), Trotina (TU), Velichovky (NA) a Vilantice (TU)

severovýchod
kategorie A
Broumov (NA), Heřmánkovice (NA), Hynčice (NA), Jetřichov (NA), Jívka (TU), Královec (TU), Lampertice (TU),
Martínkovice (NA), Meziměstí (NA), Radvanice (TU), Teplice nad Metují (NA), Úpice (TU), Vernéřovice (NA) a
Žacléř (TU)
kategorie B

Adršpach (NA), Bernartice (TU), Božanov (NA), Česká Metuje (NA), Hejtmánkovice (NA), Křinice (NA),
Malé Svatoňovice (TU), Otovice (NA), Police nad Metují (NA), Rtyně v Podkrkonoší (TU), Stárkov (NA),
a Šonov (NA)

