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I. ÚVOD 
   
1. Zadání programu obnovy vesnice 

Obec Benešov u Semil  si objednala Program obnovy vesnice / dále jen POV / u 
firmy Hana Havlíčková - Takto, Chuchelna 60,  513 01  Semily  v rozsahu novely 
Programu  obnovy   vesnice, která byla schválena vládou České republiky usnesením  
č. 730 ze dne 11.11.1998. 
Rozsah zpracovaného území je totožný se správním územím obce. 
Program obnovy  vesnice byl vyhlášen vládou  ČR  na podporu obnovy a   udržení 
života  ve vesnicích, využití potenciálu zemědělsky využívané krajiny a zachování 
specifického   rázu  venkova a vesnické zástavby. POV je založen   na vědomí 
svébytných hodnot venkova a na perspektivě jeho zdravého a komplexního vývoje 
v rámci trvale udržitelného rozvoje společnosti a v celkovém kontextu politiky  České 
republiky.  

      Obec je přihlášena k Programu obnovy venkova od roku 1992 
 

Ve zprávě k vyhlášení Programu obnovy vesnice se uvádí, že hlavním kritériem  při 
posuzování přihlášek  k obnově vesnice je míra připravenosti obce, jak po stránce 
finanční, tak odborné. Předpokladem  je jasná koncepce rozvoje doložená 
projednanou urbanistickou studií. 

      Obec má Územní plán sídelního útvaru, který byl schválen 15.6.1995  
      ( zpracovala projekční kancelář Ing, arch. Havrdy, Praha).  Před schválením  
       proběhlo připomínkování na veřejných jednáních a  ve spolcích. V současnosti                    
       probíhá změna ÚPSÚ, která byla vyvolána na základě žádostí občanů. 
       Program obnovy venkova  vypracovala projekční kancelář  Ing.arch. Havrdy v roce 

1996, program byl průběžně aktualizován a doplňován komisí pro obnovu a rozvoj. 
V roce 2003 schválilo zastupitelstvo vypracování nového POV Benešova u Semil a 
za zpracovatele byla vybrána firma  Hana Havlíčková - Takto, která zpracovala 
strategii rozvoje mikroregionu Pojizeří. Obec Benešov je členskou obcí tohoto 
mikroregionu. Pro mikroregion je vypracován strategický rozvojový dokument – 
Projekt  mikroregionu Pojizeří, který obsahuje systémové struktury pro další územní 
rozvoj. Dalším rozvojovým dokumentem je Strategie rozvoje mikroregionu Pojizeří.  
Mikroregion  připravuje a   realizuje integrované projekty ve prospěch územního 
rozvoje a zkvalitnění dosavadního stavu  v členských obcích  a v mikroregionu. Celý 
mikroregion Pojizeří je zapojen jako člen do místní akční skupiny Kozákov . Tato 
skupina se angažuje v aktivitách  Iniciativy EU Leader + a  v národní aktivitě Leader  
ČR. 

Vztah obyvatel k POV je mimo profesionálních nespokojenců velmi dobrý – je to 
totiž jedna z možností, jak se aktivně podílet na rozvoji vesnice. 
 

2. Použité podklady   
 

• Územní plán sídelního útvaru obce Benešov  u  Semil 

• základní mapy v měř- 1: 75 000, 1: 10 000. 1 : 5 000 

• mapa ÚSES 
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• seznam památek zapsaných do ústředního seznamu nemovitých  kulturních 
památek   MK ČR Praha 

• údaje ze sčítání lidu, domů  bytů z roku 2001 

• Projekt  a Strategie rozvoje mikroregionu  Pojizeří 

• poznatky z kronik 

• údaje z obce, od zastupitelů, reprezentace spolků a občanů 

• vlastní  průzkum   
 
 

 
II  ZÁKLADNÍ   INFORMACE  O  OBCI 
 
Obec Benešov u Semil je typickou lesní lánovou obcí založenou ve druhé polovině 13. 
století  panem Benešem z Vartenberka. První písemná zmínka o obci pochází z roku 
1411. Obec byla v listinách vždy označována jako Benešov, v prvních desetiletích 20. 
století se začal používat přívlastek „nad Jizerou“ a později se stal oficiálním přívlastkem 
velmi neoblíbený „u Semil“. 
Obec leží na jižním svahu 567 metrů vysokého Benešovského vrchu. Z Benešovského 
vrchu je  kouzelný pohled na hřebeny Krkonoš, na Ještěd, Kozákov, Tábor a Kumburk. 
Úbočí vrchu  spadá do údolí řeky Jizery. Výškový rozdíl obce  je na necelých třech 
kilometrech 236 metrů. Nejnižším bodem je hladina Jizery 330m.n.m., horní část obce 
leží zhruba  okolo vrstevnice 400 m.n.m.. Průměrná roční teplota je 6,5 st. C, průměrné 
roční srážky činí 750 mm.  
Území Benešova u Semil se dotýká řeky Jizery a celé náleží do jejího povodí. Břehy jsou 
převážně upraveny. Pobřežní partie levého břehu jsou mimo kontakt se zástavbou, a proto 
jsou v přírodním stavu, Jsou prakticky nepřístupné, nejbližší silniční most je ve směru po 
toku vody v Semilech, proti vodě v Muchově. Jedinou spojnicí obou břehů Jizery je nově 
vybudovaná lávka u jezu Pod Mošnou na místě lávky, která již dosloužila. 
Podél pravého břehu Jizery vede pojizerská silnice č. II/292. V místech, kde se k řece 
přibližuje došlo k podstatné devastaci břehů, zejména v souvislosti s proběhlou 
rekonstrukcí silnice. Také v okolí obou továren, na Hradišti a Pod Mošnou, ztratila řeka 
na pravém břehu přírodní charakter. U každé továrny je jez  s  náhonem  a vodní 
elektrárnou. Celkově je údolí řeky malebné a v místech sevřených kaňonů přímo 
romantické. Kvalita vody je postižena splachy ze zemědělské půdy a nedostatečnou 
soustavou kanalizací. V obci je několik drobných pravobřežních bezejmenných vodotečí, 
východní hranici katastru tvoří Honkův potok. 
V určitých partiích Benešova u Semil dochází k sesuvům půdy. K svahovým pohybům 
dochází periodicky, v závislosti na klimatických poměrech, většinou vlivem pohybu 
zavodněných jílovitých vrstev půdy na strmém skalním podloží.  
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Celková výměra obce je 546 ha. Z celkové výměry katastrálního území zabírá 
zemědělský půdní fond 389 ha, lesy 85 ha a zbylá část území připadá na ostatní a 
zastavěné plochy. 
Konfigurace  krajiny, kde se  vyvíjela zástavba obce, je dost dramatická. Členitost, skalní 
ostrohy, prudké svahy nabídly lidem omezené možnosti pro stavební místa. Zástavba 
obce je umístěna převážně podél  vrstevnicových komunikací a podél prudkých 
komunikačních spojek vedených po spádnici svahů. Celá zástavba obce je  spíš jako síť 
rozhozená do členité krajiny a  nelze ji snadno vnímat jako celek, je málo přehledná.  
Nemá masivní soustředěnou zástavbu kolem přirozeného centra obce u Obecního úřadu, 
školy a návsi.  Toto centrum není na hlavní dopravní trase podél Jizery, ale je na paralelní 
silnici mnohem výš ve svahu nad řekou. Dopravní silniční připojení  po silnici podél 
Jizery posiluje míjení centra obce. Pro  místní občany je frekventovanější dopravní 
spojení s městem Semily po paralelní silnici ve svahu nad Pojizerkou. Nejbližší 
železniční stanice je v Semilech. Obec leží na autobusové trase Semily – Jilemnice přes 
Háje nad Jizerou. 
Benešov leží v oblasti Semilska, které má relativně málo poškozené životní prostředí. 
V místě ani v blízkém okolí není žádný větší zdroj exhalací. Znečištění ovzduší má zdroje 
v malých lokálních topeništích a automobilovém provozu.  
V období inverzních klimatických podmínek jsou údolní části obce špatně provětrávány.  
Obec neměla dlouhou dobu vypracován územní plán ani urbanistickou studii a tak 
postupně přibývající zástavbě v některých případech chyběla větší systematičnost a 
respektování  souvislostí ve venkovském sídle. 
 

 

1. Obyvatelstvo 
   
Vývoj počtu obyvatel v letech 1930 – 2001 
 
Rok                          1930    1950    1961    1970    1980    1991    2001    2005 
Počet obyvatel         1.525   1.055   1.047     923      839      695      850      832 
 
    

 
2. Domovní a bytový fond 
 
V obci dle údajů sčítání v roce 2001 bylo 187 trvale obydlených domů, z toho trvale 
obydlených rodinných domů 162.Domů k rekreačním účelům bylo 62.  
V bytových domech nájemních se nacházelo 88 bytů.  
Většina bytů jsou první a druhé kategorie.  
Průměrné stáří trvale obydlených domů bylo 49 let.  
Přestože v posledních pěti letech do šlo k výstavbě řady nových rodinných domů, odliv 
trvale žijících obyvatel neustal. 

 
3. Pracovní příležitosti 
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Přímo v obci je nedostatek pracovních příležitostí, 75 % ekonomicky aktivních obyvatel 
vyjíždí za prací jinam, především do Turnova a Semil. Trvá vysoká zaměstnanost 
v průmyslu v okolních městech. Podle údajů ze sčítání v roce 2001  
je v obci celkem 419 ekonomicky aktivních  obyvatel /EA /, z toho 191 žen . 
Po uzavření obou textilek (cca 350 pracovních míst) jsou jedinými zaměstnavateli 
živořící zemědělské družstvo (12 – 14 lidí), pár míst nabídla firma Salewa (6 – 8 lidí) a 
zhruba 55 míst vytvořila česko - belgická firma Hybler Reeling, která podniká v oblasti 
výroby koberců. Ze soukromníků zaměstnává 8 lidí výrobce laminátových skeletů a 4 lidi 
výrobce drobné elektroniky. Spádově patří obec k blízkému městu Semily, kde jsou další 
možnosti v oblasti pracovních příležitostí a vyšší občanská vybavenost. 
 

4. Historie obce 
 
Obec zaznamenala velký rozvoj v období průmyslové revoluce. 
Trojtřídní školu postavila obec roku 1877 nákladem 14 000 zlatých.  
V říjnu roku 1909 byla dokončena výstavba nové školy a opravena škola stará. V roce 
1928 byla provedena na starou budovu obecné školy nástavba, v jejíž prostorách se 
začalo hrát loutkové divadlo. 
Strmé skalnaté břehy zvedající se Jizery byly v letech 1877 – 1878 přeťaty silnicí Semily 
– Sytová, která umožnila rozvoj dolní části obce. V roce 1880 nechal František Matouš 
postavit kamenný splav a přízemní dřevěnou budovu přádelny bavlny.  
Byla to první česká textilka na celém toku Jizery. V roce 1900 tu pracovalo 
v nepřetržitém provozu 200 dělníků. Další textilní továrna byla postavena o 14 let později 
na Hradišťatech. Přádelna firmy Jos. V. Hybler zaměstnávala 80 dělníků. Část obce pod 
skálou Mošnou, kde do roku  1877 nestálo jediné stavení, i samota Hradiště se během 
několika let změnily k nepoznání. 
Rozvoj průmyslu napomohl i k rozvoji obce. V roce 1900 zde bylo osm hospod, 
rovnoměrně rozmístěných po celé vesnici, šest kupců, tři řezníci, dva pekaři, tři krejčí a 
tři obuvníci. Jen porodní bába byla jedna – Marie Vlachová z  čp. 91.  
 
Spolkový život v Benešově u Semil má  velmi bohatou tradici. Již v polovině 19.století se 
zde hrálo sousedské divadlo.Na základě jeho aktivit vznikl jeden z prvních významných 
spolků v obci – divadelní, založený už v roce 1869.Tento spolek v roce 1891 přijal nový 
název Čtenářsko – ochotnická beseda Jizeran.  
   Dalšími velmi významnými spolky, které byly v této době založeny, jsou – v roce  1884  
Sbor dobrovolných hasičů a v roce 1892  Tělocvičná jednota Sokol. 
  
16.6.1901 slavnostní odhalení sochy Mistra Jana Husa. 
29.11.1905 obec rozhodla zřídit veřejné osvětlení. 
3.1.1907 obec rozhodla o založení pamětní knihy, první záznam v kronice je však až 
z roku 1940, kdy se vedení kroniky ujal řídící učitel Antonín Pršala. 
Slavnostní otevření a vysvěcení nové školní budovy dne14.11.1907 bylo spojeno 
s oslavou 25. výročí trvání hasičského sboru.  
 
 
 
22.11.1907 se v nové škole začalo poprvé učit.   
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V roce 1911 žilo v obci ve 187 domech 1652 lidí. Příliv nových obyvatel byl vyvolán 
rozvojem textilního průmyslu v obci. Ve stejném roce se začalo s plánováním a 
vytyčováním nové silniční spojky ze Semil do Benešova. O rok později se začala budovat 
cesta od Bachtíkovy hospody na Hradišťata.  
V dubnu 1921 bylo rozhodnuto o zřízení obecní knihovny.  
22.2.1922 zemřel továrník František Matouš, zakladatel první české textilní továrny na 
Jizeře. Byl jedním z nejvýznamnějších podnikatelů v tkalcovství. Kromě závodu 
v Benešově zanechal dědicům továrny v Příkrém, v Podmoklicích, Heřmanově Městci, 
Františkově u Plzně, velkostatek ve Studenci a další nemovitosti v republice i v cizině. 
Téhož roku byl odhalen pomník obětem první světové války.V létě byl na hranici obce 
postaven 24 metrů dlouhý dřevěný krytý most přes Jizeru spojující Benešov s Bystrou. 
Most je dnes chráněnou technickou památkou. 
6.1.1928 začaly přípravné práce spojené s výstavbou vodovodu v obci. 
Ve dnech 29. – 30.6.1929 se konala jedna z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších akcí 
desetiletí – Župní slet sokolské župy Krkonošské. 
10.5.1932 byl založen Sportovní klub Benešov s 39 členy. 
Téhož roku se dokončil obecní vodovod se čtyřmi vodojemy – na Strážníku, 
v Kocánkách, na Záhumení a v Podmošně. 
Koncem roku 1932 se dokončila stavba Kampeličky. 
Ve dnech 2. – 3.6.1934 se konala velká oslava padesáti let od založení hasičského sboru 
spojena s prvním sjezdem rodáků obce Benešov u Semil. 
Dne 11.6.1940 schválil Zemský úřad v Praze projekt přehrady na řece Jizeře u Benešova 
u Semil. 
2.9.1946 došlo ke zřízení mateřské školy v přízemí měšťanské školy. 
17.10.1949 proběhla kolaudace „biografu ve státní správě“ v sále restaurace u Bachtíků. 
Promítání filmů probíhalo až do 80.let 
V květnu r. 1953 započala stavba kravína, dokončení se však uskutečnilo až v srpnu roku 
1959. 
Od 13.7.1958 trvá bez přerušení dodnes tradice dětských letních táborů v Krčkovicích. 
8.5.1961 byl položen základní kámen nové požární zbrojnice. 
V únoru  roku 1991 bylo rozhodnuto o vybudování kabelových televizních rozvodů. 
V květnu byl na hřišti vztyčen stožár pro montáž satelitního kompletu. První etapa 
kabelové televize (od hřiště až do Podmošny) byla dokončena v červenci 1991. Od 
zahájení výkopů do spuštění signálu uplynuly jen tři měsíce. V roce 1992 bylo budování 
televizních kabelových rozvodů dokončeno.  
15.6.1995 byl schválen územní plán obce, zpracovaný projektovou kanceláří arch. 
Tomáše Havrdy z Prahy.  
17.11.1999 se otevřela restaurace „Slunce“ provozovatele Miroslava Matěchy.  
1.1.2000 se Benešov u Semil, stejně jako celý semilský okres, stal součástí Libereckého 
kraje.  
V roce 2002 spojila oba břehy řeky Jizery unikátní dřevěná lávka Pod Mošnou. 
V roce 2003 otevřen Sreál SDH Benešov u Semil 
V roce 2005 otevřen Sportovní areál 
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5.     Přehled  nejvýznamnějšího  majetku  obce  
 
Budovy :   Obecní úřad, v téže budově knihovna   
                  Škola s mateřskou školou    
                  Hasičská zbrojnice se společenským sálem a bytovou jednotkou  
                  Sportovní areál 
                  Obytné domy dle inventurního seznamu 
 
Další nemovitosti: 
Lávka Pod Mošnou 
Dvě čistírny odpadních vod   
Kabelové televizní rozvody a stožár 
Veřejné osvětlení 
Pozemky kolem veřejných budov 
Místní komunikace a veřejná prostranství 
Požární nádrž 
Vodovody a kanalizace 
Hřbitov 
 
                   
 

IV.  AKCE  PROGRAMU  OBNOVY  VESNICE 
 
 
A. Osvětové,  kulturní  a  společenské  akce : 
 
A.1.  Informatika 
 
          a / Obecní úřední desky a plakátovací plochy  
 
Obecní úřad je umístěn na návsi. V budově jsou dostačující prostory pro zveřejnění 
úředních i informačních materiálů. V Benešově u Semil je 6  plakátovacích ploch a u 
Sportovního areálu a na budově firmy Hybler jsou zasklené vývěsky. 
 

             b / Místní  rozhlas 
Obec nevlastní. 
 

           c / Kabelová televize 
 
V roce 1994 byla zprovozněna  kabelová televize. Budování trvalo cca 4 roky mělo 
formu veřejně prospěšných akcí z řad nezaměstnaných a brigádníků. Přípojky na 
soukromých pozemcích realizovali sami občané. Obec má 260 přípojek, 11 programů a 
místní kanál. Ten je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací pro občany.  
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Informuje o dění v obci, dává příležitost firmám, podnikatelům, spolkům k vlastní 
prezentaci. Řadový občan může prostřednictvím místního kanálu podat např. inzerát. 
 
 

A.2.  Kroniky 
 
Informace o první kronice obce jsou známy jen z ústního podání, kronika se nedochovala. 
2. kronika   byla založena roku 1920 a je pečlivě vedena. Nynějším kronikářem je paní  
Mgr. Lenka Holubičková. 

 
A.3.   Knihovna 
 
Benešovská knihovna se nachází ve druhém patře obecního úřadu. Vede ji Mgr. Lenka 
Holubičková, která se stará o obnovu knižního fondu a chod knihovny. Každý čtvrtek je 
otevřeno pro veřejnost.  

 
A.4.    Místní spolky a jejich činnost 
 
Spolková činnost v obci je velmi bohatá.V průběhu roku se uspořádá několik desítek 
spolkových akcí které jsou velmi navštěvovány. Meze nejznámější patří v  režii SDH   v 
březnu Josefovské posezení, v dubnu tradiční pálení čarodějnic a kulturním programem v 
nově vybudovaném areálu SDH v Podolí. Hasiči se účastní soutěží v požárním sportu a 
jsou též jedním z jejich pořadatelů. Sbor se stará a užívá hasičárnu se zasedací místností o 
kapacitě 45 -50 osob a parketem. 
Tělocvičná jednota Sokol vznikla v roce 1892. Pod jejich patronací funguje v obci klub 
hráčů floorballu pro děti i dospělé. V zimě Sokolové organizují zájezdy na běžky za 
sněhem, v létě je to turnaj v malém vodním pólu  a turnaj v malé kopané. Každoročně na 
podzim se uskuteční výběh na Zlaté návrší a těsně před koncem roku probíhá turnaj 
v šachu a dámě.  
Klub českých turistů má 104 členy. Klub pořádá každoročně několikadenní lyžařský 
přejezd různých horských oblastí, několikadenní cyklozájezd, ženy organizují výlet 
členek klubu a v průběhu roku se uskutečňuje řada dalších výletů. Oblíbenou akcí je výlet 
„Na Štěpána na Štěpánku“ pro lyžaře i pěší. Největší akcí spolku je „Král Krkonoš“ – 
náročný přes dvě stě kilometrů dlouhý závod pro zdatné cyklisty. 
Tělovýchovná jednota Benešov u Semil má 185 členů. Členové se účastní Jizerské 50, 
Krkonošské 70, pořádají velikonoční turnaj ve stolním tenise, Benešovský duatlon, 
v říjnu Benešovskou 8, Benešovský maraton Pojizeřím, Spanilou jízdu spolu s poslední 
vyjížďkou a Veřejný závod v běhu na lyžích Benešovskou 15. V rámci TJ působí 
loutkové divadlo. 
Sdružení myslivců v Benešově je součástí Mysliveckého sdružení Jizeran (Semily, 
Příkrý, Benešov). Vlastní chatu v Kocánkách s klubovnou o kapacitě 30 osob. 
Divadelní soubory Jizeran a Beznaděj  – pokračují v tradici ochotnického divadla. Jizeran 
sdružuej děti, Beznaděj dospělé.  
Řadu akcí pořádají spolky společně. Jsou to např. novoroční výstup na Kozákov (TJ, 
SDH, KČT), cyklistický ples (KČT, KČC), tábornická zábava (TJ, KČT), poslední 
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mazání (TJ, KČT), květnový výlet rodičů s dětmi (TJ, KČT), 8.5. uctění památky padlých 
(TJ, SDH), dětský den (SDH, TJ, ZŠ, myslivci)). 
 

 
A.5.    Lidové zvyky a tradice 
 
I v Benešově u Semil patří k udržovaným zvykům a místní tradici slavení Velikonoc, kdy 
malí chlapci ale i dospělí  chodí koledovat s pomlázkou. 
Symbolicky se pálí čarodějnice u velkého ohně v areálu SDH v Podolí. V den výročí 
upálení Mistra Jana Husa slaví občané pouť. V domácnostech se pečou koláče a konají se 
společenské akce. 
Tradicí je i sjezd rodáků a přátel obce konaný každých pět let. V tu dobu se vracejí i ti, 
kteří se rozeběhli do světa. 
Na dušičky se zdobí hroby a živí vzpomínají a uctívají památku zesnulých. Je to také 
období rodinných návštěv. Vánoce se slaví a orientují podle zaměření v rodinách. 
 

 
A.6.    Občanské obřady a společenské akce 
 
V obci působí Sbor pro občanské záležitosti, který pečuje o sledování životních jubileí, 
připravuje blahopřání ke zlatým, popř. diamantovým svatbám. Podle počtu narozených 
dětí pořádá vítání nových občánků. Probíhá také slavnostní rozloučení dětí s mateřskou 
školou a zářijové uvítání prvňáčků při nástupu do školy.  
Se začátkem roku se rozjíždí  bohatá plesová sezóna. Plesy a bály, jejichž pořadateli jsou 
obecní spolky, se konají v sále místní restaurace „Slunce“.  
Spolek loutkoherců  pořádá v sále loutkového divadla (budova OÚ) několikrát do roka 
představení pro děti. 
Tradice pouti se stále udržuje, má však, více než náboženskou náplň, společenský 
charakter. 
 
 

A.7.    Náboženský život 
 
V rámci obce působí Československá církev husitská, jejíž členové se scházejí při 
bohoslužbách u příležitosti Velikonoc a Vánoc v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Církev čítá 12 členů. 
 
 

A.8.    Propagace obce 
 
Základním informačním zdrojem pro občany je kabelová televize s místním vysíláním 
obecního úřadu. Zprávy jsou aktualizovány každý týden. Bezplatně mohou umisťovat na 
kanále OÚ své informace spolky, obce mikroregionu, občané, podnikatelé. Jednou 
měsíčně se vysílají zprávy natočené na videu, které se vracejí k pořádaným sportovním a 
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společenským akcím. Obec se spolupodílela na vydání publikací o Benešovu (Místopis 
obce Benešov u Semil a Jak šel život), které napsala kronikářka  
obce. Obec má též svoji stránku v reprezentativní publikaci Česká republika srdce 
Evropy.  
K dispozici jsou pohlednice obce. Adresa internetových stránek je 
www.benesovusemil.cz. 
 
 

B. Akce k rozvoji hospodářství 
 
B.1.   Podpora podnikání 
 
Podnikání v zemědělství: místní zemědělské družstvo bojuje o přežití,  jejich jednotlivá 
střediska – farmy mají různé výsledky. Většina těch, kteří si vzali půdu zpět, po pár 
letech skončila a byli rádi, že o pozemky se opět začalo starat družstvo. Družstvo má 
snahu o obnovu původních cest, remízků, ale vše ztroskotává na nedostatku  projektů,  
které by přinesly peníze. Boj o přežití, vymáhání dlužných částek od odběratelů mléka a 
masa vyčerpává vedení družstva a není již elánu a chuti pracovat na projektech. Do POV 
se družstvo nezapojuje. 
 Nezemědělské podnikání: ve vesnici stojí dva textilní závody – jeden uzavřený úplně, 
ve druhém česko – belgická firma  nabídla práci 55 lidem. Stroje byly rozprodány, a tak 
350 pracovních míst je nenávratně pryč. K rozvoji řemeslné činnost v obci nedošlo – 
jedná se pouze o souběžné činnosti s hlavním pracovním poměrem. Hlavním důvodem je 
blízkost  města Semily   a velké nabídky těchto řemeslných činností za ceny, které jsou 
nižší, než  je schopen nabídnou začínající a úvěrem zatížený řemeslník z obce. Obec 
všemožně podporuje vznik nových pracovních míst, ale naráží na neochotu podnikatelů o 
tomto problému jednat. Někteří  lidé pracovat nechtějí a ti, co chtějí, narážejí na problém 
mzdový – zaměstnavatel, než by zaplatil našeho občana, zaměstná raději dělníky 
z Ukrajiny, Ruska a Mongolska , kteří jsou poslušnější, nejsou odborově organizovaní a 
pracují v případě potřeby kdykoliv a kdekoliv za částku, za kterou nelze uživit rodinu ale 
pouze sebe samého. Se zapojením do POV  podnikatelé nespěchají, ale pokud již jednou 
začnou s obcí spolupracovat a spolupráce je prospěšná oběma, POV podporují. 
 Venkovská turistika: mimo jeden penzion s kapacitou 16 lůžek je venkovská turistika 
stále v začátcích. I přes to, že majitel penzionu je daňově přihlášen v Praze, obec mu 
poskytuje místo na svých internetových stránkách, k reklamě na místním kanále, apod.  
Návštěvníkům penzionu je k dispozici sportovní areál TJ. V oblasti pohostinství si 
slibujeme příliv návštěvníků po nově vyznačené cyklotrase, která vznikla díky POV a 
mikroregionu Pojizeří, který má sídlo  v Benešově u Semil. Místní pohostinství vyšlo 
vstříc obci a  provozní doba je již od 12 hodin každý den po celý rok, což umožní 
návštěvníkům Benešova  solidní občerstvení. 
  Přímé podnikání obce: obec měla zájem obnovit živnost „ provozování autodopravy“, 
ale finanční, administrativní ( koncesovaná živnost) a provozní náklady s tím spojené 
jsou natolik vysoké, že obec od tohoto záměru upustila. Z výše uvedených důvodů 
upustila  i od založení  živnosti pro stavební práce. Nároky na samostatnou hospodářskou 
činnost jsou velmi vysoké  a návratnost vložených prostředků je velmi malá a  
dlouhodobá. 
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C.   Akce  k zachování, obnově  
         a  udržování venkovské zástavby  
 
 

C.1.   Památky  zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek 
             MK ČR 
 
      a/  Chalupa č.p. 4  ,Podskalí , rejstř.č. 10282/6-5705                     
      b/  Dům č.p. 24 , Šindelářovo , rejstř.č. 10200/-5808                     
      c/   Rolnická usedlost č.p.25 , střed obce , rejstř.č. 10822/-5870                     
      d/   Rolnická usedlost č.p.73 se stodůlkou , Na Muchově  , rejstř.č. 10810/-5871                       
      e/   Rolnická usedlost č.p.107 se stodůlkou  , rejstř.č. 10818/-5872                       
       f/   Rolnická usedlost č.p.115 , rejstř.č. 10811/-5873 
       g/   Chalupa č.p. 105 ,střed obce , rejstř.č.  100488  2003 
       h/   Socha  M.J.Husa , střed obce , rejstř.č.  100462   2003  
       i/   Ukřižování, Podolí 
    
Památné stromy 
      Registrované:  Dub letní  a  Jasan ztepilý 
      Oba stromy se nacházejí pod hrází bývalého rybníčku u cesty k lovecké chatě.                 
  
Všem uvedeným památkám se věnuje patřičná pozornost, aby se udržovaly v dobrém 
stavu co nejdéle. 
      

 
C.2.    Architektonické  památky  
 
 
Ve vesnici je větší množství objektů lidové architektury ,původních roubené chalupy, 
z nichž 7 objektů je památkově chráněno. Až na jednu výjimku se majitelé o své chalupy 
vzorně starají. Obec rekonstruovala kapličku se sochou sv. Václava. 
V obci se vyskytuje řada dalších domů lidové architektury, zejména domy typu dřevěný 
pojizerský venkovský dům s roubenou obytnou částí . Objekty nejsou tak specificky 
zajímavé,nebo jsou  již ve  špatné technickém stavu, nejsou registrovány a památkově 
chráněny. Některé byly dotčeny větší  přestavbou a  nemají už původní ráz. 
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C.3.    Obraz vesnice 
 
Obec Benešov u Semil se rozprostírá ve dvou částech na pravém břehu řeky Jizery. 
V dolní části je Muchov, Podolí, Hradiště, Podmošna . Horní část má centrální část obce, 
lokality Na hradě, Převráť a Podskalí. 
Osídlení Benešova  u Semil je značně nesourodé. Odlišnost jednotlivých lokalit je 
z urbanistického hlediska  a krajinného rázu zajímavá a neobvyklá. V celkovém obraze 
vesnice se v krajině pohledově uplatňují jen některé místní části. Z dalekých výhledů jsou 
nejvíc identifikovatelné dva obytné domy Na Převráti, které jsou vidět téměř odkudkoliv. 
Na  kratší vzdálenosti se  dominantně uplatňují nepoměrně veliké stavební objekty, které 
zde v minulosti vyrostly. Dvě textilní továrny, budova školy  a obecního úřadu, kdysi 
společenský dům u Bachtíků, budovy obecních bytů, sídlo firmy Salewa, dva družstevní 
paneláky na Převráti a kravín. Protože tovární objekty leží u řeky Jizery, neprojevují se 
v panoramatech a uplatňují se jen omezeně v některých průhledech členitou krajinou a 
zejména v bezprostředním kontaktu při tranzitu pojizerskou silnicí. 
 
Dominantní částí obce je horní Benešov, kde žije více než polovina obyvatel. V minulosti 
se těžko nacházelo místo pro výraznější střed obce. Ke vzniku plochy, kde bylo možné 
zrealizovat vybudování návsi, přispěli sami občané mnohaletým úsilím. Navážení 
veškerého odpadu z vesnice do rokle vedle školy slavilo úspěch Vzniklo prostranství, kde 
je vybudováno centrum obce. Zde se nacházejí společensky nejvýznamnější instituce – 
základní škola s mateřskou školou, obecní úřad s knihovnou, hasičská zbrojnice. 
Zpevněná plocha návsi kolem probíhající silnice slouží k nezbytným technickým a 
provozním účelům (výjezd požárních vozidel, otáčení autobusů, zimní údržba, parkování, 
atd). Tato část je upravena výsadbou místních dřevin a funkčními doplňky (autobusová 
zastávka, plakátovací plocha). Vyniká tu nově opravená kaplička se sochou svatého 
Václava. Úpravu návsi citlivě korigoval akademický malíř Jiří Salaba. 
Další přirozené centrum má historické kořeny v lokalizaci důležitých budov východně od 
hřbitova. Později vytvořené sportovní plochy západně od hřbitova  jsou centrem 
sportovně zaměřeného  spolkového života. Tato část obce  je společensky významnou 
částí horního Benešova v úseku od hřiště až za  restauraci „Slunce“.Hřbitov byl v této 
části kdysi umístěn při okraji jediné cesty. Dnes je doslova v obklíčení hlavní 
komunikace, kterou bezprostředně obklopuje bytová zástavba a zmiňované hřiště. 
Naproti bývalému společenskému domu u Bachtíků vyrostl těsně pod komunikací nový 
objekt restaurace se společenským sálem a bowlingovou dráhou včetně obytné přístavby. 
V této části obce se nejvíce projevují neuspořádané poměry v lokalizaci staveb a funkcí.  
V bývalém společenském domě nad silnicí  ve výstavné poloze je provozovna firmy 
Tandem. Pod silnicí je nová restaurace se společenským sálem  usazená velmi nízko pod 
silnicí, kde má  malou rozptylovou plochu u hlavního vchodu. Mezi místy nejrušnějšího 
sportovního a společenského života obce je usazen hřbitov. Prioritním úkolem je alespoň 
masivním ozeleněním odizolovat hřbitov od okolního ruchu.  
Muchov – je nejvýchodnější a zároveň nejmenší částí Benešova. Tvoří ji pouze několik 
obytných stavení a teletník umístěných na svazích, které směrem k silnici přecházejí ve 
strmou skálu. 
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Podolí – rozptýlená původní zástavba, z větší části v údolní partii řeky Jizery, byla 
doplněna v posledních letech třemi rodinnými domy a novým areálem SDH pro požární 
sport. Bohužel hned v jeho sousedství je umístěno soukromé neoficiální vrakoviště. 
Pozůstatky zařízení staveniště (betonárka a složiště kameniva) na okraji Muchova při 
hlavní silnici  nepůsobí přitažlivě. Je to místo příjezdu do obce ve směru od Jilemnice.  
V těchto místech by bylo vhodné dilatovat podnikatelské průmyslově působící plochy od 
pasáže při tranzitní silnici a  zřídit zde parkoviště s oddechovou zónou včetně 
informačních tabulí a zvážit umístění sociálního zařízení. 
Hradiště – je sice pohledově exponované území, ale v minulosti dosti  poznamenané. 
V kdysi romantickém údolí byla postavena textilní továrna, v současnosti je uzavřená. 
Vedle vzniklo úložiště navážek, tzv. zatěžkávací lavice, plnící funkci zarážky místním 
sesuvům půdy. V okolí tohoto zdevastovaného území se nachází rozptýlená zástavba 
malého rozsahu. 
Pod Mošnou je největší stavební objekt bývalé textilky sice využíván k podnikatelským 
aktivitám, ale jeho celkový vzhled nepůsobí  reprezentativním dojmem. V bezprostřední 
blízkosti se nachází vkusně opravený Domov Tereza pro mentálně a tělesně postižené 
děti. Jsou tu další upravené budovy – pošta, pomocná škola a firma Salewa. V údolní 
části Pod Mošnou se též nachází dva opravené nájemní bytové domy. Na řece Jizeře je 
v této lokalitě zdařilé vodní dílo, jez  s  náhonem do textilky. Součástí vodního díla se 
v roce 2001 stala nová lávka pro pěší. Je zpracována v alpském stylu a svou konstrukcí je 
unikátní v celé Evropě.  
Převráť – v současnosti nejdynamičtěji se rozvíjející část obce. Na území vhodném pro 
výstavbu  rodinných domů vyrostly v devadesátých letech dva družstevní bytové domy, 
které necitlivě narušily lokalitu velkým stavebním objemem na krajinářsky exponovaném 
místě. Stávající výstavba jednotlivých rodinných domů je  rozmanitá, většinou nemá 
vzrostlou zeleň v zahradách a nepůsobí  jako harmonicky sladěná se svým okolím. 
Lokalitu zatěžují vrchní vedení vysokého napětí rozvodů elektrické energie. S ohledem 
na to, že v této lokalitě jsou nejkvalitnější  pozemky pro novou obytnou zástavbu 
rodinnými domy, měla  by  se věnovat maximální pozornost koordinaci nové výstavby a 
jejímu zapojení do území. Tato lokalita má předpoklady k tomu, aby se stala vizitkou 
obce  v tom nejlepším smyslu toho slova.  
 
Lze konstatovat, že celkový obraz Benešova u Semil se za posledních 120 let výrazně 
změnil. Je dobré respektovat změny, protože je to přirozený projev života, který odpovídá  
aktuální situaci. Kdysi velké množství roubených stavení v lánovém uspořádání vesnice 
působilo  jednotněji. Dnešní obraz vesnice je poznamenán průmyslovými, sociálními a 
politickými aspekty minulého století. Bohužel ani za posledních patnáct let nezaznamenal 
obraz vesnice výraznější rozkvět i když se mnohé podařilo a vybudovalo a obec proti 
socialistické éře zkrásněla. Obyvatelé obce se potýkají s vysokou nezaměstnaností , 
sociální diference se zvětšují a to má dopad i na  obraz vesnice. Objevují se stavby, které 
svým vzhledem nezapadají do původní zástavby. Projevují se přirozené reakce na minulé 
historické období, které demonstrují touhu odlišit se od  zvyklostí  a uplatnit individuální 
výraz a to i ve výstavbě nových domů. 
 Okresního architekt dříve dbal na soulad mezi původní a novou výstavbou, jeho funkci  
musí plnit příslušný stavební úřad. Obec spolu se stavebním úřadem se snaží o dodržení 
používání materiálů vhodných pro obec. Posilování souladu nové zástavby se starou se 
daří prosazovat velmi pomalu, ale vrací se tašková střešní krytina, ploty jsou dřevěné 
nebo živé. To jsou pozitivní signály.  
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Přes veškerou snahu se v obci nepodařilo obnovit funkci stavební komise a proto 
stavebně správní funkce zajišťuje Městský úřad Semily – stavební úřad. Díky stabilizaci 
pracovníků na tomto úseku -  působí zde dlouhodobě stejný tým pracovníků pro naší obec 
a na základě dlouhodobých jednání a znalostí místních podmínek je vybudován velmi 
korektní a profesionální vztah mezi úřadem a občany. Obec pomáhá občanům nepřímo – 
doporučuje architekty, pomáhá zvládnout administrativu při získání stavebního povolení 
a učí občany využívat a neopomíjet institut  „Ohlášení drobné stavby“. 
 
 

C.4.     Požární zbrojnice 
 
 
V roce 2004oslavil SDH v Benešově u Semil 120 let od svého založení. Sbor patří  díky 
aktivnímu přístupu členů k nejvýznamnějším spolkům v obci. Kromě základní činnosti, t 
j. požární ochraně, se věnuje požárnímu sportu, kulturním a společenským aktivitám. 
V roce 2003 byl zprovozněn nový sportovní areál SDH v Podolí vybudovaný svépomocí. 
Areál je uzpůsoben tak, aby ho mohli využívat i jiné spolky pro svou činnost. Nachází se 
tu sociální zařízení, kuchyň a krytá terasa pro zhruba 100 lidí. Hlavním účelem areálu je 
umožnění přípravy členů pro požární zásahy a k výcviku pro soutěže v požárním sportu. 
Činnost členů SDH Benešov byla v posledních letech korunována řadou úspěchů, 
především v soutěži Superpohár. 
Hlavní základna SDH se nachází na návsi v hořením Benešově přímo naproti škole. 
Výstavba požární zbrojnice byla zahájena v roce 1961. Budova byla již několikrát 
přestavována. Současný technický stav vybavenosti je nevyhovující, je nutná 
modernizace strojového parku.   
 
 
 

C.5.    Rozvojové plochy, stavební parcely 
 
 
Obec má od roku 1994 zpracovaný a schválený koncept územního plánu sídelního útvaru. 
Základním dokumentem tohoto územního plánu je návrh využití území. Tento dokument 
není definitivním ani závazným řešením rozvojových ploch.  
Převráť je hlavním rozvojovým prostorem. Je to místo pohledově exponované, vhodné  
pro jednotlivé rodinné domy se sedlovou nebo valbovou střechou. 
Podskalí má možnost menšího rozvoje na západním okraji a jinak je toto území 
považováno za stabilizované. 
V horním Benešově je charakteristická nepravidelná parcelace a orientace domů i střech. 
Stavby rodinných domů je možné realizovat pouze ve volných prolukách. Menší 
rozvojová plocha pro zemědělskou výrobu je rezervována vedle kravína. Většina 
ostatních ploch vhodných k nové výstavbě je více či méně ohrožována místními sesuvy 
půdy.  
Muchov – pod teletníkem je ideální místo na rozšíření zemědělské výroby nebo zřízení 
nové farmy. 
Podolí – v místech současné betonárky a na sousedních pozemcích jsou plochy vhodné 
pro podnikatelské aktivity. Jedním z námětů je vybudování parkoviště s odpočinkovou 
zónou, sociálním zařízením, občerstvením, informační tabulí.  
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Za zástavbou nad silnicí jsou zastavitelné plochy pro obytnou zástavbu. 
V ostatních částech Benešova lze vytipovat rozvojové plochy a stavební parcely jen 
ojediněle.  
Vzhledem ke složitým a problematickým geologickým poměrům je nutné u všech lokalit 
pro obytnou výstavbu pečlivě prověřovat před umísťováním staveb vyzařování z podloží 
a vyhýbat se umisťování staveb na pozemky, které by měly negativní vliv na zdraví osob 
prostřednictvím silného vyzařování nepříznivých energií z podloží. V zájmu zdraví je 
dobré respektovat dostatečný odstup od silných elektromagnetických polí z elektrického 
vedení VN a převaděčů signálu mobilních telefonních sítí. 
 
 
 

D. Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění 
      občanské vybavenosti  a technické infrastruktury 
      obce 

 
 
Škola a radnice díky pomoci POV dostaly po etapách novou střechu, novou fasádu, nové 
nátěry oken, ve škole proběhla modernizace sociálního zařízení pro personál a čeká  nás 
rekonstrukce školní kuchyně. Vzhledem k tomu, že obec má v sedmi objektech 62 
nájemních bytů a výše regulovaného nájemného nedovoluje rekonstrukce ale pouze 
údržbu, nepočítá obec v současné době a ani v blízké budoucnosti s výstavbou dalších 
obecních bytů. 
 
 
 

D.1.   Obecní úřad 
 
 
Obecní úřad sídlí v budově bývalé trojtřídní školy, která byla postavena v roce 1877.  
V objektu, který v současné době září novou fasádou, je v přízemí nájemní byt a školní 
kuchyň. V prvním patře má starosta prostornou světlou kancelář, vlastní kancelář mají i 
úřednice. Dále je zde zasedací místnost.  
Ve druhém patře je umístěna knihovna a loutkové divadlo.  
Objekt je v dobrém technickém stavu a vyhovuje svým účelům.  
 
 

 
D.2.    Zdravotnictví 
 
 
Za zdravotní péčí dojíždějí občané obce do okresního města. 
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D.3.     Školství 
 
A/   Základní škola 
 
V budově školy je základní škola s 39 žáky v ročnících 1 – 4 a  mateřská škola s 25 
dětmi. Funguje tu jídelna a družina. Nyní je škola opravena novou štukovou fasádou 
v tradiční barevnosti. Tělocvična  školy slouží také pro sportovně zaměřené spolky 
v obci. 
 
B/     Domov Tereza.  
 
Domov Tereza byl zřízen ke dni 27.12.1991. Jeho zřizovatelem byl Okresní úřad, je 
příspěvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou. Po dvou letech byla od Domova 
oddělena škola s oficiálním názvem „Pomocná škola pro žáky s více vadami“. V tomto 
roce také proběhla rekonstrukce „Brandova domu“ náležejícího ústavu a od té doby zde 
má škola své sídlo. Obě zařízení jsou v bezprostřední blízkosti – asi 60m a každé má jiné 
vedení. 
Pomocná škola poskytuje vzdělání žákům s takovou úrovní rozumových schopností, která 
jim nedovoluje prospívat na základní ani zvláštní škole. Umožňuje jim však, aby si ve 
vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči, osvojovali 
základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě a 
k zapojení do společenského života. Ústav zabezpečuje komplexní péči pro děti od 6 let, 
které jsou  mentálně a zdravotně postižené; s kombinací dvou i více vad, už od 
přípravného stupně. Škola mívá kolem 25 žáků ve 4 třídách, kde je vždy učitel a jeden 
vychovatel. V blízkém Domově Tereza je od pondělí do pátku ubytována většina žáků. 
Přes víkendy, svátky a prázdniny si rodiče nechávají, v rámci možností, své děti doma. 
Pro dojíždějící žáky byla ve škole zřízena školní družina s každodenním odpoledním 
programem. 
Pro všestrannou stimulaci rozvoje žáků školy je s žáky prováděna individuální a 
skupinová ergoterapie a arteterapie. Komplexní péči doplňuje logopedická péče 
realizovaná ve třídách učitelem nebo logopedickým asistentem. 
Organizačně se pomocná škola dělí na 4 stupně. Nižší a střední stupeň je tříletý, vyšší a 
pracovní je dvouletý. Pomocné škole je podřazen ještě stupeň přípravný v délce jednoho 
až tří let před nástupem do školy. Docházka v pomocné škole je desetiletá. Děti jsou 
v podstatě rozděleny do 4 tříd. Mladší žáci, kteří mají potíže se soustředěním se učí 
výchovy společně a čtení, psaní, počty a logopedii jednotlivě v příslušné třídě. Starší žáci 
jsou rozděleni ve dvou třídách, přičemž jedna se věnuje spíše sportovním aktivitám a 
pletení z proutí, zatímco druhá je zaměřena více na tkaní a práci s keramickou hlínou. 

 
 
D.4.     Kulturní a společenské prostory   
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Restaurace „Slunce“ / v privátním vlastnictví / je největším společenským objektem 
v obci, je zde k dispozici sál pro 180 osob, jeviště, hospoda, bowling. V novém 
spolkovém sále se pořádají  plesy, hostují zde ochotníci z okolních vesnic, zajíždějí sem 
folkoví zpěváci, country  kapely. Pořádají se diskotéky, turnaje v kulečníku, stolním 
tenise.  Zde platí doslova : „Občané  Benešova sobě“. Dveře zde mají otevřeny všechny 
spolky – nájem je pouze úhrada elektřiny a topení. To je v současné době velmi 
chvályhodné. Ve své činnosti tak může pokračovat divadelní soubor Jizeran, který má za 
sebou již hodně desítek let své činnost a své divadelní umění zde mohou předvést  děti a 
jejich dospělí kolegové. 
V hasičské zbrojnici je sál pro 45 – 50 osob a parket. 
V kabinách tělovýchovné jednoty je zasedací místnost pro 45 lidí. 
V klubovně chaty v Kocánkách (Myslivecké sdružení Jizeran) je posezení pro 30 honců. 
Pod Mošnou, v nedávno otevřené hospodě, je kapacita 45 konzumentů. 
Zasedací místnost obecního úřadu pojme cca 40 občanů. 
 

D.5.    Sportovní zařízení a vybavenost 
 
Obec Benešov u Semil má dobudovaný svůj sportovní areál s umělým povrchem na 
kterém je centrální volejbalový a tenisový kurt, dráha, doskočiště a hřiště na malou 
kopanou, taneční parket a sociální zázemí včetně klubovny a zasedací místnosti, které 
slouží pro sportovní i společenský život.. O údržbu se starají  zaměstnanci obce, členové 
TJ Benešov u Semil a Sokol Benešov, kteří tento areál společně se školou  a všemi 
občany užívají. 
SDH  vybudoval v Podolí  Areál hasičského sportu z důvodu reprezentace obce a spolku 
při pořádání soutěží v hasičském sportu, včetně Superpoháru, který má nadregionální 
charakter. Obec poskytla bezúročnou půjčku a dopravu materiálů, spolek  zapojil  
pracovní sílu  ( pomohli brigádami i hasiči z okolních vesnic). Materiál byl za peníze 
spolku a od sponzorů. Hodnota díla, které vzniklo, je vysoko přes dva miliony korun a 
vzniklo zde perfektní  sociální zázemí, klubovna, výčep, kuchyňka a zastřešená terasa, 
kam se vejde přes 120 lidí. 
 
 
 

D.6.    Doprava  a  komunikace 
 
A/  Státní komunikace a železnice 
 
Benešov u Semil leží pří silnici 2. třídy II/292, tzv. pojizerské, která se na východě 
napojuje na silnici 1. třídy I/14 směrem na Jilemnici, Vrchlabí a dále na Trutnov, na 
západě směruje Pojizerka do Semil, a Železného Brodu, kde se napojuje na silnici 1. třídy 
I/10 směrem na Turnov nebo Tanvald.  Silnice II/292 je v úseku Semily – Benešov 
(Podolí) celkově zrekonstruovaná.  
Horní částí obce prochází silnice 3. třídy III/2893, vedoucí ze Semil přes hoření Benešov 
do Podolí, kde se napojuje na silnici II/292.  
Silnice III/2893 je hlavní tepnou hoření části obce. Má řadu problematických míst 
z hlediska šířkových profilů, nepřehledných zatáček i sklonových parametrů. Dotýká se 
v mnohých místech zástavby, zahrad, požární nádrže; v těsné blízkosti jsou hřbitov, 
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hřiště, škola, atd.  Náročný terén a založení zástavby kolem původní trasy neumožňuje 
zásadní změny tohoto stavu. 
 
Na území obce není železniční trať. Nejbližší železniční stanice je v Semilech. 
 
        B/  Místní komunikace a jejich údržba 
Obec je vlastníkem11 km místních komunikací. Ty jsou v členitém terénu, kde v zimě 
leží sníh a pracují námrazy. Nároky na údržbu jsou vysoké, včetně zabezpečení sjízdnosti 
/nebo schůdnosti/ a bezpečnosti v zimním období.  
Provádí se postupná obnova a je to nekonečný a finančně náročný proces. 
 
         C/  Autobusové zastávky 
Autobusová doprava má v obci 7 zastávek v místech, která pokrývají docházkové 
vzdálenosti. Autobusové zastávky u školy, Pod Mošnou, Hradiště a Podolí jsou nově 
upraveny.  
 
         D/  Parkoviště 
Na území obce není ani jedno oficiální parkoviště. Jedinou větší parkovací a odstavnou 
plochou je prostranství návsi u školy a vyasfaltovaná plocha vedle firmy Salewa Pod 
Mošnou. Zřídit další parkoviště je jedním z návrhů a námětů POV. Parkování  v obci 
s tak rozmanitým terénem a úzkými místními komunikacemi a to i na silně svažitých 
terénech je  opravdu problematické.  
 
            E/   Mosty 
Pod Mošnou se nalézá jediná spojnice obou břehů Jizery – dřevěná lávka v alpském 
stylu.. 
 
             F/   Chodníky 
V obci jsou chodníky jen na nejfrekventovanější trase hlavní silnice. Ty vyžadují 
náročnou zimní údržbu a to zejména provozní pro zajištění bezpečnosti chodců . 
Místní komunikace jsou bez chodníků a jsou zpravidla tak úzké, že by nebylo ani 
technicky možné vedle místní komunikace vést chodník.   
 
 
 
 
 
 
 

 D.7.    Zásobování elektrickou energií a veřejné osvětlení 
 
Zásobování obce elektrickou energií zabezpečuje v dostatečné míře firma Duhová 
energie. Na katastru obce je 7 trafostanic včetně rozvodné sítě v majetku ČEZu.Veřejné 
osvětlení je dostačující, do budoucna je však nutná další investice.  
Na řece Jizeře jsou v provozu 3 malé vodní elektrárny. 
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D.8.     Vodovody 
 
Probíhá postupná rekonstrukce vodovodních řadů, výměna původního starého litinového 
potrubí za polyetylén. Obec každoročně investuje cca 300 tisíc do výměny řadů. Na 
katastru se nachází 3 vodojemy. Obec je zapojena do svazku obcí, které využívají 
společné propojení pro zásobování obyvatel pitnou vodou. 
 

D.9.     Kanalizace 
 
Obec je jen částečně pokryta kanalizací.  Obec začala řešit problém odpadních vod 
pomocí malých čističek, vždy pro určitou lokalitu. V současné době jsou hlavní obytné 
zóny svedeny kanalizací do čističek, z čehož dvě jsou ve vlastnictví obce (pod školou, u 
bytovek Pod Mošnou), další  je v objektu Hybler Reeling a čtvrtá je u kravína. 
Zbylá část obce má domovní odpadní vody svedeny do septiků, žump a trativodů.  
Podrobné návrhy na odkanalizování obce jsou uvedeny v konceptu územního plánu.  
 
 

D.10.    Plynovod 
 
V současné době proběhla v obci plynofikace v rozsahu 13 km plynovodů a 195 přípojek 
o celkových nákladech 13 milionů korun. Plynofikace probíhá za použití dotace ze 
Státního fondu  pro životní prostředí ČR.. Občané se spolupodílí částkou  
10 tisíc korun. 

 
D.11. Telekomunikace 
 
Nejsou překážky v připojení pevných linek, po privatizaci spojů je kabelizace vyřešena. 
Signál pro  mobilní telefony je vyhovující. 

 
 

       D.12.  Likvidace domovních odpadů 
 
Odpadové hospodářství: obec má smlouvu na likvidaci odpadů s firmou INGEO – Marius 
Pedersen. V rámci této smlouvy probíhá jednou týdně svoz popelnic, kterých díky 
zavedení místního poplatku přibylo několik desítek a nyní jsou všechny obývané domy, 
kde jsou občané hlášení k trvalému pobytu vybaveny sběrnými nádobami o různém 
objemu(dle počtu bydlících). Odpad je svážen  každý týden. V rámci poplatku dostávají 
chalupáři pytle na svoz směsného odpadu. V obci jsou rozmístěny kontejnery na sklo, 
každá domácnost dostane bezplatně v rámci poplatku potřebný počet pytlů na PET láhve 
a pytle na papír. Díky smlouvě s EKO –KOM se náklady na pořízení pytlů na papír a na 
PET láhve vrátí. Staré železo sbírají hasiči. Občané mají celoročně k dispozici Sběrný 
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dvůr v Semilech, na jehož provoz obec městu přispívá. Nebezpečný odpad se sváží 
jednou ročně. Obec odpadové hospodářství dotuje, ale díky zavedení tohoto systému 
vymizely černé skládky v obci. Ovšem kolem hlavní silnice směrem na Krkonoše se 
odpad objevuje stále a obec musí tento odpad na své náklady sbírat a zajisti jeho 
likvidaci. 

 
D.13.  Realizace  akcí v nejbližším období 
 
 
V příloze programu obnovy je výčet projektů, které vyplývají ze záměrů obce  
 a  výše uvedených akcí POV.  Reálnost  investic velmi závisí na rozpočtových příjmech 
obce a možnostech  čerpání finančních prostředků z vnějších zdrojů –  
dotací a podpor z jiných programů, které jsou otevřeny pro veřejné rozpočty. 
Změny související s ustaveným krajským zřízením a se změnou výkonu státní správy  
a samosprávy mají dopady do rozpočtové sféry, zpravidla v neprospěch obcí. 
Podle možností obce bude probíhat realizace záměrů. 
Snahou obce i mikroregionu Pojizeří je přivést do území finanční prostředky z vnějších 
zdrojů.  

 
 

E .    Akce  k  ochraně  a obnově  kulturní  krajiny 
 
 
Hodnota krajiny , ve které je obec umístěná je velmi vysoká.  Je to potenciál důležitý pro 
budoucnost.  Území je atraktivní pro cestovní ruch  a je předpokladem pro  možné 
rekreační aktivity, zejména v přírodním prostředí a ve volné krajině. 
V péči o ekologickou stabilitu území je zpracován územní systém ekologické stability, 
který navrhl  interakční prvky pro ochranu přírodní rovnováhy.  
Je na občanech, zda jeho doporučení brzy uskuteční ve prospěch přírody.  
 
 

E.1.   Přírodní zajímavosti 
 

Na území obce jsou registrované dva chráněné památné stromy. Dub letní  a  Jasan 
ztepilý.Oba stromy se nacházejí pod hrází bývalého rybníčku u cesty k lovecké chatě.                 

 
 

 
 

E.2.    Veřejná zeleň, parkové a  travnaté plochy 
 
 
Pečlivě upravovaným veřejným prostranstvím je okolí školy. Úpravu navrhl  
 Ing, arch.Havrda.  Po připomínkách občanů a spolků došlo ke změnám, původní 
projekt byl přepracován samotným autorem a cizokrajné stromy byly nahrazeny 
stromy, které jsou místního původu. Realizace byla provedena  pod dohledem 
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akadem.malíře J.Salaby, který zakomponoval do prostoru keře a stromy domácího 
původu. Obec osadila několik kilometrů betonových krychlí kolem silnice 
popínavými rostlinami. 
Dalšími celoročně upravovanými plochami je zeleň v okolí hřiště a hřbitova. 
Rozšíření veřejné zeleně : 

      Veřejné zeleně je v obci málo, určitě dojde k dalším výsadbám a úpravám 
      veřejných prostranství, zejména v horní části obce kolem hřbitova. 
 
 

E.3.    Vodní toky, požární nádrž 
 
Jižním okrajem obce protéká řeka Jizera, která je pravostranným přítokem Labe. Řeka 
obcí protéká převážně upraveným korytem.  
Obcí dále protéká několik malých bezejmenných vodotečí. Korýtka těchto potůčků jsou 
částečně zanesená  naplaveninami.  
Čistota vody v tocích je poznamenána absencí splaškové kanalizace. S úpravou a 
zásahem do stávajícího stavu toků se neuvažuje. 
Požární nádrže jsou v obci dvě. 

 
 

IV.  ZÁV ĚR 
 

V tomto dokumentu jsou promítnuty souvislosti s historií obce, soudobé problémy a 
možnosti.  
Samospráva  obce se snaží s pomocí tohoto dokumentu  vytvořit podklad pro zlepšení  
života obce a  zlepšení kvality společenského života i  technických podmínek , kvality 
uspořádání zástavby , komunikací, zeleně i  návaznosti do okolní přírody  z funkčních  i  
estetických hledisek.  
Veškerá snaha by měla směřovat  ke zlepšení  života obce. 
Podle vývoje potřeb  a situace v obci se předpokládá, že program obnovy vesnice se bude 
aktualizovat, nepovažuje se za uzavřený dokument. 
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 V. 1.    Příloha č. 1 : 
 
A/   Přehled námětů do POV Benešova u Semil  
       od občanů a zájmových sdružení 
 
Komunikace 

- oprava cesty z Podolí směr pan Hlava 
- oprava cest a komunikací po plynofikaci 
- dopravní značení u školy a na Převráti 
- osazení svodidel u silnice z Podskalí do horního Benešova  

 
Kanalizace a vodovod 

- provést výkopy od křižovatky u Fejfarů 
- postupně zrekonstruovat zbytek vodovodu Rytiny II 
- postupně rekonstruovat dosud nerekonstruovaný vodovod 

 
Veřejné osvětlení 

- postupná rekonstrukce v letech 2005 – 2006 
 
  Akce k úpravě veřejných prostranství, zkvalitnění občanské                                    
   vybavenosti  a technické infrastruktury obce 

- Areál SDH v Podolí – vysázení okrasné zeleně 
- Náves – umístění kohoutku s tekoucí pitnou vodou, lavičky, soc. zařízení 
- Oprava kapličky u Vičarů,  
- Příjezd od Jilemnice – Podolí – vybudování parkoviště s odpočinkovou zónou, 

soc. zařízením, občerstvením a informační tabulí 
      -    Úprava okolí hřbitova: 
Toto místo pro uložení ostatků našich předků, blízkých, příbuzných či známých je 
nanejvýš nutné upravit pro zajištění vnitřního  klidu hřbitova. Je velmi prospěšné, aby se 
hřbitov lépe oddělil od aktivních a obytných částí obce. Jedním z možných  řešení je 
výsadba živého plotu kolem celého hřbitova z vnější strany stávajícího cihelného a 
kovového plotu, nejlépe kompaktní stěnou z tújí nebo cypřišů doplněných z vnější strany 
ještě nižším živým plotem, aby vznikla stále zelená mohutná porostní stěna uzavírající 
hřbitov. Tím se vytvoří uvnitř hřbitova podstatně méně rušený prostor důstojný 
k odpočinku zesnulých a pietě návštěvníků.  
 
Sportovní areál: 

- rekonstrukce sociálního zázemí a altánu 
- zateplení střechy 
- čistička 
- zhotovení dětského koutku 

 
SDH  : 

- obnovení techniky 
- zvýhodnění výjezdového družstva 
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Návrhy na zpracování projektů:  
B/  Ochrana půdního fondu a změna krajinného rázu 
 
Myšlenka obnovení některých funkčních prvků ve volné krajině vychází z územního 
plánu. 
Charakteristickým prvkem krajinného rázu okolí Benešova byly úvozové cesty. 
Scelováním zemědělské půdy téměř všechny zanikly.  
Projdeme-li a pečlivě si prohlédneme území mezi horním Benešovem, Podolím, 
Muchovem a Příkrým, dojdeme k mnoha neuspokojivým závěrům. V nedávné minulosti 
socialistického zemědělství došlo k vědomé devastaci této oblasti. Většina úvozových 
cest a remízků byla zlikvidována. Tím byly odstraněny přirozené terénní překážky, které 
zpomalovaly a rozptylovaly povrchové vody, hlavně v období prudkých dešťů. Nyní 
nalézáme nejenom v roklích, ale i na rovných plochách, naplaveniny orné půdy. 
Narušený, podemletý či jinak poškozený terén na mnoha místech.  
Důvody pro nápravu tohoto stavu není třeba hledat. Stačí jen pozorovat a představit si, že 
za několik desítek let bychom zde nemuseli mít žádnou ornici.  
Není třeba obnovovat všechny úvozové cesty. Lze najít místa, která jsou nejvíce 
postižena a navrhnout konkrétní plošná řešení. Ta spočívají v přerušení plošného a 
výškového uspořádání profilů (břehy, kamenné valy, úvozy, remízky, aj.)  
Realizací tohoto projektu docílíme dvou základních efektů. Ochrana půdního fondu a 
změna krajinného rázu (návrat k původní podobě krajiny).                                          
 
 
 C/  Propojení dálkově značených turistických tras 
 
Přes Benešov nevede v současnosti žádná pěší značená turistická trasa. Dálkovou trasu 
Jilemnice – Semily po zelené značce propojit se značenými trasami na Nouzově či 
Příkrém. Úsek tohoto propojení by vedl odbočkou nad Krakovem směrem dolů na 
Končiny a dřevěnou lávku v Podmošně. Dále na hoření Benešov, odtud buď na Příkrý 
nebo Nouzov.  
Propagaci unikátní dřevěné lávky na této trase by nejenom uvítal, ale finančně podpořil 
dodavatel stavby.  
 
 
 
C/  Návrh místní pěší turistické trasy Benešov – Příkrý  
      úvozovou cestou  
 . 
Začátek trasy buď u Maťátkových nebo u Láskových, přes Kocánky k vrchu Benešov. 
Současná jediná spojnice mezi Benešovem a Příkrým – asfaltová komunikace – je značně 
frekventovaná (motorová vozidla a cyklisté). I přesto ji v hojné míře užívají pěší  turisté. 
Ti by jistě přivítali alternativní možnost procházky na klidnější trase.  
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V.2.   Příloha č. 2 : 
 
Přehled projektů k realizaci v nejbližším období 
 
 
 Přehled projektů k realizaci v období 2005 až 2010 : 
 
 

Číslo 
akce 

Název akce Odhad fin. 
nákladů 
        tis. Kč 

   Roky  realizace  Svépomoc  
  v        % 

  1 Rekonstrukce jídelny ZŠ            400           2005            50 
  2 Místní komunikace             400          každoročně           50 
  3 Rekonstrukce soc. zázemí 

sport. areálu vč. ČOV, 
zateplení, střechy a altánu 

        5.200            2005            0 

  4 Místní komunikace 
výstavba 

           650             2005           50 

  5 Veřejné osvětlení , I.etapa            300              2005           50 
  6 Místní komunikace            300            2006           50 
  7 Plynofikace OÚ            600            2006           50 
  8 Vodovod Rytiny            1200            2007           50 
  9 Rekonstrukce kuchyně ZŠ            500            2007           50 
 10 Místní komunikace            600            2008           50 
 11 Rekonstrukce tělocvičny            300            2008           50 
 12 Fasáda a vrata na hasičárně            350            2009           50 
 13 Osvětlení učeben ZŠ a MŠ            300            2009           50 
 14 Rekonstrukce sociálek MŠ           150            2010           35 
 


