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Obchodní centrum Choceň
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Charakteristika města Choceň
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Historické souvislosti

První písemná zmínka o městě pochází
z roku 1227. Na počátku 14. století zde byl
založen hrad, který se však do současné doby
nedochoval, neboť byl zničen vojskem krále
Karla IV.).
Zatímco na počátku 16. století zažívalo město
velký rozkvět, pohromou se pro Choceň stal
rok 1539, kdy bylo město zasaženo velkým
požárem. Nedlouho po požáru se však městu
začalo opět dařit a v roce 1562 se zde dokonce
vystavěl zámek a o dva roky později rovněž
radnice. Ještě jeden ničivý požár postihl město
v roce 1602.
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historické souvislosti

Významným milníkem pro další vývoj
a současné postavení města byla první
polovina 19. století, konkrétně rok 1845.
S tímto rokem je totiž spjata výstavba
železniční trati Praha – Olomouc. V dalších
letech začala výstavba železničních tratí
spojujících Choceň a Broumov (1875), resp.
Litomyšl (1881). Díky tomu se Choceň stala
významnou železniční křižovatkou.
Po 2. světové válce se ve městě rozvinul
textilní a strojírenský průmysl.

historické souvislosti
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Poloha

Choceň je městem s téměř 9 tis. obyvateli. Leží
v Pardubickém kraji, přibližně 40 km východně
od krajského města. Administrativně patří do
okresu Ústí nad Orlicí a do správního obvodu
obce s rozšířenou působností (SO ORP) Vysoké
Mýto.
Ústí nad Orlicí je od Chocně vzdáleno
přibližně 15 km a v případě Vysokého Mýta
činí vzdálenost cca 8 km. Město Choceň tvoří
čtyři katastrální území a sedm místních částí.

Chocní protéká řeka Tichá Orlice, město
se rozkládá v podhůří Orlických hor, a to
v nadmořské výšce přibližně 290 m n. m.
Pro město je významná zejména drážní
doprava.
Městem
neprochází
žádná
významnější silnice ani dálnice či rychlostní
komunikace. Nicméně i přes tuto skutečnost
je město velice dobře dopravně dostupné.

1:600 000
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Obyvatelstvo

Celková rozloha katastrálního území města
Choceň je 21,697 km2, což je dle rozlohy
druhá největší obec SO ORP Vysoké Mýto.
Hustota zalidnění při počtu 8 794 obyvatel
na konci roku 2014 dosahovala velmi vysoké
hodnoty 405,3 obyvatel/km2.
Na konci roku 2014 žilo v Chocni 1 353
obyvatel ve věku do 14 let (15,4 %), 5 666
obyvatel ve věku 15 až 64 let (64,4 %) a 1 775
obyvatel ve věku nad 65 let (20,2 %). Celkem
tedy ve městě žilo 8 794 obyvatel. Zastoupení
předproduktivní i poproduktivní složky ve
městě, je srovnatelné s podíly jednotlivých
věkových složek obyvatel v SO ORP Vysoké
Mýto a v Pardubickém kraji. Od roku 1991
počet obyvatel stabilně klesá z 9 837 osob na
8 667 osob v roce 2018.
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obyvatelstvo

Index stáří dosáhl poměrně vysoké hodnoty
131,8, zatímco v roce 2004 činil 102,7.
Poproduktivní složka obyvatel (obyvatelé
nad 65 let) tedy dlouhodobě převažuje nad
předproduktivní složkou (obyvatelé do 14
let). Situace ve městě kopíruje současný
evropský trend stárnutí populace. Ve srovnání
s průměrem SO ORP Vysoké Mýto (index stáří
112,8) a Pardubického kraje (118,3) i České
republiky (117,4) je však index stáří o dost
vyšší, což klade vyšší nároky na udržení kvality
života osob v poproduktivním věku.

obyvatelstvo
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Dopravní infrastruktura

Silniční doprava
Městem neprochází žádná dálnice, rychlostí
silnice a ani silnice I. třídy. Nicméně město má
v těsné blízkosti dvě významné silnice I. tříd,
a to komunikaci č. 35 Hradec Králové-Vysoké
Mýto-Mohelnice (přibližně 8 km západně
od Chocně) a komunikace č. 14 Nové Město
nad Metují-Rychnov nad Kněžnou-Ústí nad
Orlicí-Česká Třebová (cca 13 km východně od
Chocně). Ve městě lze za páteřní komunikace
označit dvojici silnic II. třídy – komunikaci č.
315 (Týnišťko-Choceň-Ústí nad Orlicí) a 317
(Borohrádek-Choceň-Litomyšl). Mnohé úseky
místních komunikací potřebují rekonstrukci.
Město má zpracován pasport místních
komunikací z roku 2013.
Vůbec nejvytíženější úsek ve městě se nachází
na silnici č. 315, přičemž intenzita dopravy zde
dosahuje téměř 7,5 tis. vozidel za den. Obecně
se dá říci, že městem neprochází žádný klíčový
silniční tah, a proto není intenzita dopravy
v Chocni tak vysoká, jako třeba v nedalekém
Vysokém Mýtě, kde přes centrum města
projede každý den až 18 tis. vozidel denně, což
je dáno průchodem silnice I. třídy č. 35.
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dopravní infrastruktura

Měststký okruh
V budoucnu je plánována výstavba rychlostní
komunikace R35, která by sice neměla vést
přímo přes město Choceň, nicméně bude
procházet přes nedaleké Vysoké Mýto, a proto
lze její vybudování považovat za přínosné
také pro obyvatele Chocně. Pro napojení
Chocně je klíčový úsek mezi obcemi Ostrov
(okr. Chrudim) a Staré Město (okr. Svitavy).
Na konci října 2012 bylo pro tuto část stavby
vydáno souhlasné stanovisko EIA ze strany
Ministerstva životního prostředí ČR, dále byla
rovněž vypracována studie proveditelnosti
včetně posouzení ekonomické efektivnosti
stavby (schváleno v květnu 2013). Celý úsek
(60 km) byl následně rozdělen do šesti
staveb, na něž byly vypracovány záměry
projektu (schváleny ze strany Ministerstva
dopravy ČR v září 2014). Do konce roku
2015 byly zpracovány projekty předběžných
geotechnických průzkumů a provedeny
průzkumné práce. V dalším kroku byla na
jednotlivé stavby dokončena výběrová řízení
na zhotovitele projektových dokumentací pro
územní rozhodnutí a zahajují se projekční
práce. Z hlediska města Choceň bude stěžejní
přivaděč, který by se měl na R35 napojovat
u Vysokého Mýta.

Železniční doprava
Pro město je však významnější železniční
doprava, která je v porovnání s automobilovou
dopravou i environmentálně šetrnější. Choceň
leží na železnici od roku 1845.
Nejdůležitější železniční tratí je trať č. 010
(Praha–) Kolín-Česká Třebová, která je
součástí I. tranzitního koridoru (Německo
-Ústí nad Labem-Praha-Pardubice-BrnoSlovensko) a III. tranzitního koridoru
(Německo-Plzeň-Praha-Pardubice-OlomoucOstrava-Slovensko). Zároveň se jedná o jednu
z nejvytíženějších železničních tratí v České
republice. Zásadní je navíc skutečnost, že
město na klíčové trati pouze neleží, ale že
v něm zastavují rychlíkové spoje, které jsou
na této trati nasazovány.
Z města dále vede slepá železniční trať č.
018 Choceň-Vysoké Mýto-Litomyšl a plně
elektrifikovaná železniční trať č. 020
Choceň-Týniště nad Orlicí-Hradec KrálovéChlumec nad Cidlinou-Velký Osek. Choceňská
železniční stanice byla počátkem 21. století
zrekonstruována a v roce 2010 pak byla
oceněna v soutěži „Nejkrásnější nádraží
v České republice“, kterou vyhrála.

dopravní infrastruktura
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Charakter města

“PŘÍJEMNÉ RESIDENČNÍ SÍDLO”
Výhodné postavení obce na dopravní
křižovatce silničních i železničních sítí (lidé
zde bydlí a za prací dojíždí do okolních měst).

“TADY SE PROSTĚ DOBŘE ŽIJE”
Všeho je tu tak akorát, ve městě nejsou žádné
extrémy, ničeho není mnoho ničeho není
málo.
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charakter města

charakter města
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Analýza zadaného místa
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Popis

Pozemky se nachází v severní části města u kruhého objezdu mezi ulicemi Na Bílé a Na Křepčích.
Disponují sklonitým svahem od východu k západu.

Důležité informace v bodech:
•V obklopení residenčních objektů (RD, BD, ŘD)
•V blízkosti budoucího dopravního koridoru
Předmětem záměru je výstavba přeložky silnice II/312, respektive prodloužení této silnice k nadřazené síti. Přeložka silnice II/312 zajistí napojení Chocně a přilehlého regionu na
dálnici D35 prostřednictvím MÚK Vysoké Mýto – západ. Zároveň bude komunikace sloužit jako
severní obchvat Vysokého Mýta a severní obchvat Chocně. Začátek přeložky je v MÚK Vysoké
Mýto – západ. Konec přeložky je na stávající silnici II/312 mezi obcemi Hemže a Mostek. Délka přeložky II/312 je 12,56 km, částečně je využíván modernizovaný úsek silnice II/357 mezi
Vysokým Mýtem a Chocní.
•Původní záměr Nový supermarket Billa, firma Agile spol.s.r.o.
Místním se nelíbilo, že by přišli o městskou zeleň, jejíž součástí je lesík, který městu
dodává klid před rušným silničním obchvatem. Jejich petici podepsalo bezmála
1 200 lidí z celkového počtu devíti tisíc obyvatel města, což je 13% obyvatel.

Borohrádek

napojení na D35 (Vysoké Mýto)

zastávky hromadné dopravy

centrum
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popis

centrum
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Územní plán

Dne 25.6.2008 byl Zastupitelstvem města Choceň vydán Územní plán.
Na zadaném území se nachází zejména plochy občanské vybavenosti a plochy bydlení.
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územní plán

územní plán
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Původní záměr v území

První spor o výstavbu supermarketu Billa
a dalších dvou obchodů se spotřebním zbožím
odstartoval už v roce 2006. Společnost Agile
si mezi lety 2006 až 2009 vyjednala s Chocní
smlouvu o smlouvě budoucí a složila jistinu
dva miliony korun. Na tuto skutečnost
obyvatelé reagovali peticí. Obchodní dům
s marketem Billa se ale stavět nezačal a v roce
2012 platnost této smlouvy vypršela.
Firma Agile část pozemků v místě vlastní,
dalších 2 800 metrů čtverečních měla od
města koupit za tisíc korun za metr čtvereční.
Obchod ale neproběhl, zřejmě díky petici
Tochajda. Spory se táhly až do loňského
roku 2019, kdy město Choceň definitivně
zareagovalo na petici občanů a řízení ukončilo.
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původní záměr v území

Předmětem petice Tochajda byly tyto body:
1) Nesoulad s územním plánem
2) Geologické vzhledy
3) Nesouhlas inspekce životního prostředí
4) Jedno obchodní centrum už se připravuje
na Lhotách
5) Navyšující se objem dopravy
6) Přístupná pěší cesta na Tochajdu
7) Hluk a prašnost z nárustu dopravy
8) Likvidace ekosystému
9) Zrušení nebo posunutí autobusové
zastávky na nelogické místo
10) Kumulace vody za ochrannými zdmi
supermarketu

původní záměr v území
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Majetkoprávní vztahy

Město Choceň
334/10		
333/4		
338/5		
338/3		
334/5		
386/42		
2837/10
333/2		
675/3		
Celkem [m2]:

458
279
1365
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221
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613
1545
5855

AGILE spol. s r.o.
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majetkoprávní vztahy

majetkoprávní vztahy
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Fotodokumentace pozemků
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fotodokumentace pozemků

fotodokumentace pozemků
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SWOT analýza pozemků
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SWOT analýza pozemků

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

•Dobrá dopravní obslužnost z města u
kruhového objezdu i ostatních měst
•Budoucí napojení ulice Na Křepčích na
městský obchvat, který bude propojen s D35
u Vysokého Mýta
•Rezidenční lokalita
•Většina pozemků ve vlastnictví města

•Svažitý terén
•Část pozemků ve vlastnictví společnosti
Agile spol.s.r.o.
•Na pozemku jsou vzrostlé stromy

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

•Zachování přírodního (rekreačního)
charakteru
•Zachování původního záměru výstavby
prodejny potravin, která je ve měště potřeba
•Vytvoření kvalitního veřejného prostranství
•Zachování pěšího propojení na Tochajdu

•Konflikt s obyvateli při výstavbě kvůli
zničení rekreačního charakteru pozemků

SWOT analýza pozemků
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Návrh
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využití terénního zlomu

environmentální splynutí s okolím

Koncept

zachování průchodu na Tochajdu

zkvalitnění veřejného prostranství

doplnění chybějící občanské vybavenosti

reprezentativní architektura města

K přání obyvatel cílového charakteru místa
je vhodné zde navrhnout budovu, která „bude
vložena“ do terénu a zakončí tak terénní
zlom v území. Budova, která vyhoví těmto
požadavkům, bude dvoupodlažní. Pro tento
koncept je vhodné použít původní záměr
výstavby obchodního centra v přízemí a pro
parkování využít druhé nadzemní podlaží,
které se následně zastřeší zelení.

Místo je současně v obklopení osídlení
a v napojení na plánovaný městský obchvat,
jedná se tedy o ideální místo pro občanskou
vybavenost.

Tímto záměrem zachováme rekreační charakter území, nabídneme lidem novou občanskou
vybavenost a obnovíme původní záměr výstavby obchodního centra, pro které jsou zadané
pozemky ideální.
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koncept

koncept
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Stavební program
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stavební program

OBCHODY
			
PARKOVŠTĚ					

1000 m2 HPP v 1. nadzemním podlaží

PARKOVÉ PLOCHY			

1000 m2 HPP zelené plochy nad parkovištěm

65 parkovacích stání v 2. nadzemní podlaží

stavební program
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obchodní centrum
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65 parkovacích stání
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2NP
40

obchodní centrum

střecha
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ŘEZ A					

vchod

ŘEZ C					

podélný

obchodní centrum

ŘEZ B				

zásobování

1:400

obchodní centrum
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POHLED JIŽNÍ

POHLED ZÁPADNÍ
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obchodní centrum
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obchodní centrum
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obchodní centrum
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