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Úvod  

 

Vážení spoluobčané,  

po přečtení těchto úvodních řádků budete moci nahlédnout do Strategického plánu rozvoje 
města Nová Role na období 2015 – 2020, jenž má být základním dokumentem pro rozvoj 
našeho krásného města v následujících letech. Tento dokument vznikal v průběhu jara a léta 
roku 2015. V době kdy skončilo staré programové období EU a začalo se rozjíždět období 
nové. Při procházce městem si v současné době jistě všimnete čilého stavebního ruchu, což je 
zapříčiněno tím, že se rozběhla oprava páteřní komunikace v Mezirolí, dokončují se nové 
prostory Domu Dětí a mládeže spolu s knihovnou a v plném proudu jsou také práce na 
vybudování zcela nového kulturního a společenského centra. Samozřejmě vedle toho 
souběžně probíhají další běžné práce v životě města. Jelikož naše město chce i nadále 
pokračovat v započatém koncepčním rozvoji svého území přistoupilo k vypracování tohoto 
uceleného Strategického plánu rozvoje. Na jeho vzniku se podílely jednak členové pracovní 
skupiny složené ze zástupců externích poradců, pracovníků Městského úřadu a vedení města 
a také vy občané. V měsíci dubnu proběhla rozsáhlá anketa mezi obyvateli města, jejíž 
výsledky byly v max. možné míře do tohoto dokumentu zapracovány a dále byly zohledněny 
také připomínky vzešlé z veřejných projednání plánu. Společnou diskuzí o silných a slabých 
stránkách města byly určeny cíle a priority rozvoje, kam se má město do roku 2020 ubírat.  

Ve strategickém plánu bylo definováno celkem 5 strategických cílů, které dále rozvíjejí 
konkrétní priority a aktivity. Jedná se o „Rozvoj dopravní infrastruktury, občanské 
vybavenosti a služeb“, „Podporu rozvoje kulturních, sportovních a volnočasových aktivit 
občanů“, Ochranu a zkvalitnění životního prostředí a celkové péče o vzhled města“, „Rozvoj 
sociálních služeb se zaměřením na seniory a mládež“ a konečně „ Vytváření podmínek pro 
zkvalitnění podnikatelského prostředí ve městě v koordinaci s podporou cestovního ruchu“.  

V rámci tohoto Strategického plánu rozvoje byla také formulována strategická vize města, 
která vidí město Novou Roli v roce 2020 jako „Město zeleně, vody, porcelánu a příjemného 
žití“. 

Snažili jsme se, aby tento dokument byl „živým“ a konkrétním dokumentem, kdy jsme do 
akčního plánu zahrnuli konkrétní projekty na příští tři roky s tím, že další budou doplňovány a 
plán bude každý rok aktualizován. Ujali jsme se nelehkých úkolů, které se však budeme v co 
největší míře snažit naplnit. Bohužel ne ve všech oblastech života je v moci města svým 
přičiněním přímo dosáhnout požadovaného stavu, jako např. při zřízení a provozu tradičních 
obchodů ve městě přímo českými podnikateli. Nicméně i zde se město pokusí svými aktivitami 
i nepřímo přispět k možné změně. 

Jitka Pokorná 

starostka města 
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A. 1 Postup zpracování 

Strategický plán rozvoje města Nová Role 2015-2020 se skládá ze tří hlavních částí, které jsou 
vzájemně provázány: 

Část A - Analytická část  

Část B – Strategická (návrhová) část  

Část C - Implementační část  

Analytická část  

Analytická část byla zpracovatelem sestavena na základě dat Českého statistického úřadu, 
databází dalších orgánů státní správy, místních šetření a jiných strategických dokumentů a 
studií zabývajících se zájmovým územím, to vše v součinnosti s příslušnými odbory 
Městského úřadu v Nové Roli (dále jen „MěÚ“). Při její tvorbě se postupovalo jak expertně 
(Analytickou část zpracoval externí odborný subjekt), tak komunitně tj. se zapojením 
veřejnosti. V tomto směru byl zejména proveden průzkum mezi občany, který byl zaměřen 
na spokojenost obyvatel se základními aspekty života ve městě a dále na zachycení názorů 
týkající se směřování dalšího rozvoje města. Současně proběhla také anketa mezi spolky 
působícími ve městě.  

Na závěr zpracování analytické části a vyhodnocení obou anket byl proveden veřejný 
workshop, kde byly veřejnosti a zástupcům vedení města prezentovány jednak výsledky 
sběru dat o území města Nová Role a jednak výsledky obou anket. Na základě vyhodnocení 
obou uvedených částí (sběru dat a ankety) byly zpracovány dílčí SWOT analýzy. 

Na workshopu zároveň proběhla řízená diskuze na téma „rozvojová vize města“ a přítomní 
se dále mohli vyjádřit k obsahu výsledné SWOT analýzy, která pojímá město jako celek.  

Strategická část 

Na základě výsledků analytické části a veřejného workshopu, kde byly položeny základy 
finální SWOT analýzy, byla zformulována výsledná SWOT analýza, dále byly na setkání 
pracovní skupiny a setkání s vedením města formulovány pracovní návrhy „rozvojové vize 
města“, návrhy strategických cílů, priorit a opatření.  

Strategické cíle, priority a opatření byly následně na dvou setkáních pracovní skupiny dále 
expertně dopracovány a konkretizovány do akčního plánu a databáze projektů na období 
příštích 3 let s tím, že tento plán bude každoročně aktualizován. Na závěr této části je 
zpracován přehledový soulad s dalšími strategickými dokumenty v dotčeném území. 
Návrhová část byla veřejnosti prezentována dne 31. srpna 2015. 

Implementační část 

Účelem implementační části je zajistit, aby byl strategický dokument dle plánu realizován. 
K realizaci má docházet naplňováním konkrétních projektů za průběžného sledování 
(monitoringu) postupu plnění aktivit a pravidelné evaluace (hodnocení) dosahování 
vytýčených cílů. V tomto směru bylo proto stěžejní do maximální možné míry zapojit do 
tohoto procesu zaměstnance MěÚ a přidělit jednotlivým odborům a konkrétním 
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zaměstnancům role a odpovědnosti při naplňování strategického plánu. Implementační 
pravidla byla vytvořena expertně ve spolupráci s jednotlivými odbory MěÚ.  

Tab. č. 1 Složení pracovní skupiny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení Organizace 

Jitka Pokorná Město Nová Role, starosta 

Jan Lichnovský  Město Nová Role, místostarosta 

Bc. Roman Svoboda MěÚ Nová Role, tajemník 

Jana Kohoutová MěÚ Nová Role, Odbor správních agend  

Mgr. Luboš Pastor MěÚ Nová Role, Odbor správních agend 

Kateřina Černá, DiS MěÚ Nová Role, Odbor Ekonomický 

Mgr. Miloslav Holek ABRI, s.r.o., externí zpracovatel 
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A. 2 Charakteristika obce 

Město Nová Role se nachází v Karlovarském kraji, v okrese Karlovy Vary. Obecně je 
Karlovarský kraj nejzápadnějším územím České republiky a je po Libereckém kraji rozlohou 
druhým nejmenším krajem (rozloha Karlovarského kraje činí 3 315 km2 a tvoří 4,2 % celkové 
rozlohy ČR). Kraj se skládá ze 3 okresů (Cheb, Karlovy Vary a Sokolov).  

Nová Role se nachází přibližně 10 km od Karlových Varů, které jsou krajským a současně 
největším městem Karlovarského kraje a zároveň světoznámými hojně navštěvovanými 
lázněmi. Vzdálenost do dalšího většího města v okolí – Sokolova, je přibližně 20 km. 

Obr. č. 1 Umístění Nové Role na mapě 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.mapaobce.cz 

Nová Role se skládá ze tří částí, součástí Nové Role jsou obce Mezirolí a Jimlíkov.  Nová Role 
patří pod správní obvod obce s rozšířenou působností Karlovy Vary. Celková výměra katastru 
Nové Role je 1.353,3 ha.  

Obr. č. 2 Správní území města Nová Role 
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Obr. č. 3 Pohled na Novou Roli přes Novorolský rybník 

 
   Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
 
Obr. č. 4 Mezirolí 

 
   Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
 
Obr. č. 5 Jimlíkov 

 
   Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
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Nová Role leží v Podkrušnohorském zlomu v nadmořské výšce kolem 440 m.n.m. Nejvyšším 
bodem na území Nové Role je Novorolský vrch s nadmořskou výškou 491 m.n.m. Na sever od 
Nové Role se začíná zvedat pohoří Krušných hor, na jih od Nové Role se nachází 
Podkrušnohorská pánev. V blízkosti Nové Role se nacházejí ložiska nerostných surovin, 
především kaolinu a hnědého uhlí. Na těchto územích probíhá v současné době těžba 
nerostných surovin, rekultivace po těžbě nebo se s těžbou počítá do budoucna. Novou Rolí 
protéká řeka Rolava, která pramení v rašeliništích v Krušných horách a v Karlových Varech se 
vlévá do řeky Ohře.  

Z hlediska způsobu využívání krajiny je okolí Nové Role limitováno stávající nebo v budoucnu 
plánovanou těžbou nerostných surovin. Dále geografickými podmínkami, kdy na sever od 
Nové Role začínající Krušné hory představují horské lesní oblasti. Dále podhorské oblasti 
západních Čech v porovnání s ostatními regiony ČR neoplývají tak příznivými podmínkami 
pro zemědělskou činnost, proto zde převažují travnaté porosty využívané především pro 
chov skotu. Bezprostřední okolí města Nová Role nabízí využití pro rekreaci, jedná se o 
zahrádkářské kolonie a chatové osady.  

První písemná zmínka o Nové Roli je z roku 1293. Nejstarší dochovanou památkou z doby 
prvního osídlení Nové Role z poloviny 13. století jsou zbytky kamenného zdiva původní 
stavby kaple z let 1240 – 1255. Na stejném místě stojí nyní nejstarší novorolská památka 
kostel sv. Michaela ve slohu románsko-raně gotickém. Kostel sv. Michaela je od roku 1958 
zapsán do seznamu památek. 

Obr. č. 6 Kostel sv. Michaela 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
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Od středověku postupně dochází k nárůstu počtu obyvatel a celkovému rozšiřování obce. 
Obyvatelstvu tedy poskytuje obživu hlavně zemědělství a rýžování cínu. K rozvoji prvních 
živností dochází v 17. století. Od 19. století se rozvíjí průmysl, v okolí Nové Role především 
těžba a zpracování kaolínu, strojírenský, keramický a sklářský průmysl. S rozvojem průmyslu 
souvisí výstavba železničních tratí, v roce 1881 byla zprovozněna trať Chodov – Nová Role – 
Nejdek. V roce 1889 následuje spojení Karlovy Vary – Nová Role – Johanngeorgenstadt. Nová 
Role se tak stává významným železničním uzlem. Železniční doprava je využívána také pro 
přepravu dřeva těženého v Krušných horách.  

Po první světové válce se Nová Role stává, spolu s ostatními příhraničními oblastmi se 
smíšeným národnostním složením, součástí Československa. V roce 1921 byl zahájen provoz 
v nově vybudované porcelánce, která nesla název Bohemia. V době největšího objemu 
výroby před druhou světovou válkou měla porcelánka kolem 450 zaměstnanců. Během 
druhé světové války byl u porcelánky vybudován ženský koncentrační tábor, jehož vězenkyně 
byly zneužívány jako levná pracovní síla. Nová Role byla osvobozena dne 11. května 1945 
Rudou armádou. V bezprostřední blízkosti Nové Role byla demarkační linie, která oddělovala 
území osvobozená Rudou armádou a Spojenci.  

Obr. č. 7 Památník obětem koncentračního tábora 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
 

Po druhé světové válce proběhly v Nové Roli významné změny. Došlo ke změnám 
počtu obyvatelstva. Část obyvatel zahynula za druhé světové války, část německého 
obyvatelstva odešla v rámci odsunu, zůstaly především ženy a odborníci potřební pro 
zabezpečení chodu porcelánky. Naopak do pohraničí i do Nové Role, přišlo v poválečných 
letech mnoho nových obyvatel z různých koutů Československa. V souvislosti s rozšiřující se 
průmyslovou výrobou v okolí Nové Role bylo v roce 1957 zahájeno budování sídliště v horní 
části obce a další doprovodné infrastruktury (základní a mateřská škola, úřad, zdravotní 
středisko, kulturní dům, obchody, sportoviště). V roce 1963 byl otevřen nový moderní provoz 
porcelánky. V letech 1980 - 1981 proběhla také regulace řeky Rolavy, která se do té doby na 
jaře každoročně rozvodňovala a zaplavovala domy v dolní části obce. Díky těmto změnám 
byla Nová Role dne 6. dubna 1964 povýšena na město.  

90. léta 20. století byla ve znamení společenských změn, které se odrazily i na životě v Nové 
Roli a mají své pokračování v současnosti. Došlo k osamostatnění obcí, které byly k Nové Roli 
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přidruženy v 80. letech 20. století, např. Božičany. Proběhla malá privatizace některých 
služeb ve městě, např. obchod s potravinami. Byly vybudovány další bytové jednotky 
v nájemních domech. Proběhla rozsáhlá privatizace bytového fondu. Došlo k výstavbě 
nových rodinných domů u Rolavy, čímž byla urbanisticky více spojena stará a nová část obce. 
Proběhla rekonstrukce domu s pečovatelskou službou. Byl opraven kostel sv. Michaela. 
Město vybudovalo turisticko - informační centrum s možností ubytování v kempu. Dále 
probíhají postupně opravy a rekonstrukce dalších městských budov (základní škola, kulturní 
dům, Městský úřad), opravy chodníků a budování parkovišť, revitalizace zeleně, úpravy a 
budování dětských hřišť. 

Obr. č. 8 Školní ulice 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

Novorolská porcelánka jakožto největší zaměstnavatel ve městě prošla také velkými 
změnami. Na začátku 90. let 20. století pracovalo v porcelánce přibližně 880 zaměstnanců. 
V roce 1993 byla ukončena privatizace státního podniku Karlovarský porcelán a vznikla 
akciová společnost Karlovarský porcelán. Postupně dochází ke změnám v technologii, 
sortimentu a řízení. Změny se projevily také v poklesu počtu zaměstnanců v novorolské 
porcelánce přibližně na polovinu. V letech 2008 a 2009 prošla společnost insolvenčním 
řízením. Společnost nyní funguje pod názvem Thun 1794, a.s. Dochází k dalším technickým a 
technologickým změnám a vzniká návštěvnické centrum, jako součást projektu propagujícího 
tradiční regionální průmysl. 

Nová Role je partnerem či členem následujících organizací: 
 Svaz měst a obcí ČR 

 Vodohospodářské sdružení obcí Západních Čech 

 Sdružení vlastníků obecních lesů 

 Euregio Egrensis 

 Místní akční skupiny MAS Krušné hory, o.p.s.  

 Sdružení obcí Krušné hory Západ 

 Mezinárodní partnerství měst a obcí s těžbou kaolinu 

Na mezinárodní úrovni je partnerským městem Nové Role německé město Breitenbrunn. 
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A. 3 Obyvatelstvo 

3.1 Demografická situace 

Vývoj počtu obyvatel v Nové Roli je v posledních letech stabilizovaný. Jak ukazují následující 
tabulky se statistickými daty, počet obyvatel Nové Role se pohybuje kolem 4.100 obyvatel. 
Zastoupení mužů je přibližně 49 %.  

Mezi lety 2008 a 2014 došlo k přírůstku obyvatel o 43 osob. Je to dáno tím, že kromě roku 
2011 a 2014 byl vždy počet narozených obyvatel vyšší nebo stejný jako počet zemřelých 
osob. Tato skutečnost je dána především věkovou strukturou obyvatel, kdy v těchto letech 
rodily děti ženy ze silných ročníků poloviny 70. let a 80. let 20. století. K přílivu obyvatel 
dochází díky nové bytové výstavbě, a to zejména rodinných domů v Mezirolí. Dochází 
k odlivu části mladých lidí do větších měst za lepšími pracovními příležitostmi. S tím souvisí 
nízká návratnost mladých lidí po absolvování vysokoškolského studia mimo region, tito lidé 
často nenacházejí v okolí Nové Role dostatek pracovních příležitostí a migrují do větších 
měst. 

Obecně je v Nové Roli patrný trend stárnutí populace. Osoby v produktivním věku (15 – 65 
let) byly v roce 2008 zastoupeny z 69 %, ale v roce 2014 došlo k poklesu na 65 %. Dochází zde 
především k přírůstku osob v důchodovém věku (nad 65 let), kdy došlo k nárůstu podílu ze 
17 % v roce 2008 na 19,7 % v roce 2014. Tento nárůst počtu důchodců souvisí s historií Nové 
Role, kdy k významnému nárůstu počtu obyvatel došlo především v souvislosti s výstavbou 
sídliště z panelových domů v 60. letech 20. století. Obyvatelé v tehdejší době přistěhovalí za 
prací do Nové Role a jejich potomci se nyní nacházejí v důchodovém nebo předdůchodovém 
věku. Z hlediska počtu dětí a mládeže (0 – 14 let věku) došlo mezi lety 2008 a 2014 
k mírnému nárůstu z 14 % zastoupení na 14,8 %.  Celkově ovšem převažuje věková skupina 
důchodců nad dětmi a mládeží, také u důchodců dochází k většímu nárůstu. V dalších letech 
se dá předpokládat spíš pokles počtu narozených dětí, neboť se do reprodukčního období 
dostávají ženy ze slabších populačních ročníků. 

Tab. č. 2 Vývoj počtu obyvatel Nové Role 

Počet 
obyvatel k 

31.12. - 
celkem 

Počet 
obyvatel k 

31.12. - 
ženy 

Živě 
narození 
celkem 

Zemřelí 
celkem 

Přistěhovalí 
celkem 

Vystěhovalí 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 0–

14 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 

15–64 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 65 
a více let 
celkem 

rok 

4 106 2 109 46 42 152 113 569 2 848 689 2008 

4 124 2 118 44 33 118 97 590 2 747 787 2012 

4 130 2 118 53 53 113 107 613 2 709 808 2013 

4 149  2 139 42 49 107 81 615 2 717 817 2014 

 

Počet 
obyvatel k 

31.12. - 
celkem 

Počet 
obyvatel k 

31.12. - 
ženy 

Živě 
narození 
celkem 

Zemřelí 
celkem 

Přistěhovalí 
celkem 

Vystěhovalí 
celkem 

rok 

4 106 2 109 46 42 152 113 2008 

4 159 2 135 43 37 132 85 2009 

4 137 2 125 44 42 86 110 2010 

4 092 2 099 31 43 131 96 2011 
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4 124 2 118 44 33 118 97 2012 

4 130 2 118 53 53 113 107 2013 

4 149 2 139 42 49 107 81 2014 

Zdroj: ČSÚ 

3.2 Vzdělanostní struktura 

Vzdělanostní strukturu obyvatel Nové Role v porovnání se vzdělanostní strukturou 
v Karlovarském kraji ukazují následující tabulky. Mezi obyvateli Nové Role je nejvíce 
zastoupena skupina obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity (47 % žen a 30 % 
mužů). Na dalším místě je zastoupena skupina obyvatel s úplným středním vzděláním 
s maturitou a se základním vzděláním. V Nové Roli mají pouze 4 % obyvatel vysokoškolské 
vzdělání, což je méně než celkově v Karlovarském kraji, kde má vysokoškolské vzdělání 7 % 
obyvatel. Přičemž Karlovarský kraj dlouhodobě patří mezi kraje s nejnižším zastoupením 
vysokoškoláků v populaci. Celkově je vzdělanostní struktura obyvatel Nové Role podobná 
vzdělanostní struktuře obyvatel Karlovarského kraje. 

Tab. č. 3 Vzdělanostní struktura obyvatel Nové Role 

  Nová Role Karlovarský kraj 

  Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 3 384 1 616 1 768 253 436 123 791 129 645 

z toho 
 podle 
stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 18 10 8 2 152 875 1 277 

základní včetně 
neukončeného 

793 286 507 56 826 23 183 33 643 

střední vč. vyučení  
(bez maturity) 

1 282 756 526 86 947 50 013 36 934 

úplné střední  
(s maturitou) 

819 349 470 61 356 26 704 34 652 

nástavbové  
studium 

81 29 52 6 458 2 237 4 221 

vyšší odborné  
vzdělání 

30 13 17 2 468 1 032 1 436 

vysokoškolské 150 71 79 17 700 9 143 8 557 

nezjištěno 229 102 109 19 529 10 604 43 577 

        

        

  Nová Role Karlovarský kraj 

  Celkem (%) muži (%) 
ženy 
(%) 

Celkem (%) 
muži 
(%) 

žen
y 

(%) 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 100 100 100 100 100 100 

z toho 
 podle 
stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 1 1 0 1 1 1 

základní včetně 
neukončeného 

23 18 29 22 19 26 

střední vč. vyučení  
(bez maturity) 

38 47 30 34 40 28 

úplné střední  
(s maturitou) 

24 22 27 24 22 27 

nástavbové  
studium 

2 2 3 3 2 3 
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vyšší odborné  
vzdělání 

1 1 1 1 1 1 

vysokoškolské 4 4 4 7 7 7 

nezjištěno 7 5 6 8 8 7 

Zdroj: ČSÚ SLDB 2011 

3.3 Sociální situace 

Národnostní složení obyvatel Nové Role v porovnání s národnostním složením obyvatel 
Karlovarského kraje ukazují následující tabulky. Data jsou získána pomocí Sčítání lidu, domů a 
bytů v roce 2011. Nejvíce obyvatel se přihlásilo k národnosti české, na dalším místě je 
s odstupem národnost německá a slovenská. K romské národnosti se přihlásila v Nové Roli 
pouze jedna žena a k vietnamské národnosti pouze 5 mužů. Je třeba poznamenat, že tento 
výsledek je dán metodikou sčítání lidu, kde je uvažována národnost, ke které se respondenti 
sami aktivně přihlásí, nikoliv národnost, o které si okolí myslí, že se k ní respondent má hlásit, 
nebo jaká je danému respondentovi okolím přisouzena. Celkově národnostní složení Nové 
Role je podobné jako národnostní složení Karlovarského kraje. Národnostní složení 
odráží umístění regionu v rámci ČR a historii regionu. 

Tab. č. 4 Národností složení obyvatel Nové Role 

  Nová Role Karlovarský kraj 

  Celkem muži ženy Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 3 920 1 891 2 029 295 595 145 483 150 112 

z toho 
národnost 

česká 2 693 1 287 1 406 190 285 91 902 98 383 

moravská 2 1 1 341 228 113 

slezská 1 1 - 20 18 2 

slovenská 69 33 36 7 217 3 310 3 907 

německá 82 29 53 4 431 2 008 2 423 

polská 3 1 2 253 76 177 

romská 1 - 1 213 113 100 

ukrajinská 7 3 4 1 376 579 797 

vietnamská 5 5 - 3 597 2 041 1 556 

neuvedeno 996 502 494 81 777 42 202 39 575 

nezjištěno 61 29 32 6 085 3 006 3 079 

        

  Nová Role Karlovarský kraj 

  Celkem (%) muži (%) ženy (%) Celkem (%) muži (%) ženy (%) 

Obyvatelstvo celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

z toho 
národnost 

česká 68,70 68,06 69,30 64,37 63,17 65,54 

moravská 0,05 0,05 0,05 0,12 0,16 0,08 

slezská 0,03 0,05 - 0,01 0,01 0,00 

slovenská 1,76 1,75 1,77 2,44 2,28 2,60 

německá 2,09 1,53 2,61 1,50 1,38 1,61 

polská 0,08 0,05 0,10 0,09 0,05 0,12 

romská 0,03 - 0,05 0,07 0,08 0,07 

ukrajinská 0,18 0,16 0,20 0,47 0,40 0,53 

vietnamská 0,13 0,26 - 1,22 1,40 1,04 

neuvedeno 25,41 26,55 24,35 27,67 29,01 26,36 

nezjištěno 1,54 1,54 1,57 2,04 2,06 4,39 

Zdroj: ČSÚ SLDB 2011 
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Jako sociálně vyloučenou lokalitu (dále SVL) lze v Nové Roli označit jednopatrový dům 
s malometrážními byty nad garážemi v Tovární ulici, č. p. 239. Do tohoto domu město 
umisťuje osoby, které mají dluhy na nájemném v obecních bytech. Vzhledem k poloze a 
rozsahu omezenému na jeden dům se nejedná o typické SVL, které jsou identifikovány 
v okolních obcích a městech, např. v Chodově nebo Nejdku. Jako osoby ohrožené vyloučením 
výše uvedená analýza uvádí opuštěné seniory, matky samoživitelky a lidé bez přístřeší.  
Zdroj: Člověk v tísni, o.p.s.: Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS Krušné hory, o.p.s. 

Obr. č. 9 Dům č. 239 v Tovární ulici 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

3.4 Bezpečnost 

Město Nová Role má zpracován Plán prevence kriminality na období 2013 – 2015. V rámci 
situační prevence tento plán doporučuje pořízení kamerového systému. Toto opatření již 
bylo realizováno. V rámci sociální prevence plán doporučuje zřízení nízkoprahové klubovny. 
Zdroj: Plán prevence kriminality na období 2013 – 2015 města Nová Role 

„Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS Krušné hory, o.p.s“ jako jednu z hlavních 
problematických oblastí v Nové Roli identifikovala závislost na návykových látkách, 
distribuci návykových látek a s tím související kriminalitu. Dle zjištění společnosti Člověk 
v tísni v Nové Roli chybí sociální služby, které jsou zaměřeny na prevenci, poradenství a 
krizovou intervenci. V Nové Roli se lze také setkat se společensky problematickým chováním 
u mládeže, které chybí vhodné volnočasové společenské, kulturní a sportovní vyžití, což se 
mnohdy projevuje jako vandalství, šikana nebo závislost na návykových látkách.  
Zdroj: Člověk v tísni, o.p.s.: Analýza sociálně vyloučených lokalit na území MAS Krušné hory, o.p.s. 

Podle šetření pocitu bezpečí mezi občany, jehož výsledky jsou zveřejněny v již zmiňovaném 
Plánu prevence kriminality, se občané Nové Role cítí nejvíce ohroženi majetkovou 
kriminalitou (krádeže a vloupání), potom výtržnictvím, vandalismem a narušením 
občanského soužití. Z širšího pohledu patří okres Karlovy Vary mezi skupinu okresů ve 2. 
stupni v pořadí dle rizikovosti. Dle Plánu prevence kriminality bylo v Nové Roli v roce 2011 
řešeno 76 trestných činů, v roce 2012 to bylo 67 trestných činů. Většina z nich se týkala 
majetkové trestné činnosti. V roce 2011 bylo řešeno 211 přestupků, v roce 2012 se jednalo o 
271 přestupků. Plán prevence kriminality také upozorňuje na koncentraci mládeže na 
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autobusových zastávkách a dále bezdomovců a jiných problémových osob na náměstí. 
Poukazuje také na problematiku vandalismu, poškozování majetku, alkoholismu, distribuce 
omamných a psychotropních látek.  
Zdroj: Plán prevence kriminality na období 2013 – 2015 města Nová Role 

Plán prevence kriminality shodně s Analýzou sociálně vyloučených lokalit zpracovanou 

společností Člověk v tísni definuje tyto problémy: 

 nedostatečná síť služeb v oblasti prevence kriminality 

 absence odborného poradenství, krizové intervence a nabídky resocializač. programů 

 problémy s integrací sociálně vyloučených osob 

 problematické chování mládeže 

 nezaměstnanost 

Následující tabulka ukazuje srovnání obvodního oddělení Policie ČR Nové Role s obvodními 
odděleními měst, která mají obdobný počet obyvatel (Toužim a Habartov), dále s obvodním 
oddělením Karlovy Vary, územním odborem Karlovy Vary (odpovídá území bývalého okresu 
Karlovy Vary) a celou Českou republikou. Srovnání je provedeno pomocí tzv. Indexu 
kriminality, který udává počet trestných činů na 10 000 obyvatel za zvolené období. Můžeme 
tak mezi sebou porovnat i různě velká města. Dále je zde uveden konkrétní počet trestných 
činů a objasněnost těchto činů v procentech. Ze srovnání vyplývá, že v roce 2014 dosahuje 
index v podobně velkých městech (velikost dle počtu obyvatel) téměř totožných hodnot. V 
roce 2013 jsou rozdíly patrnější, Nová Role má menší index kriminality než zbylá dvě města. 
Tento rozdíl však není nijak zásadní. Srovnáme-li Novou Roli s velkým městem, jako jsou 
Karlovy Vary, s územním odborem Karlovy Vary či Českou republikou, uvidíme značný rozdíl. 
Index Nové Role je v tomto srovnání podstatně nižší. 

Tab. č. 5 Přehled trestných činů 

 Nová Role Toužim Habartov Karlovy Vary Okres KV Česká 
republika 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Index 

kriminality 
197,6 150,4 261,5 138 226,5 150,6 409,3 317,1 306,8 241,6 310,3 275,3 

Počet trest. 
činů 

109 83 127 67 182 121 1079 836 3736 2942 325 366 288 660 

Objasněnost 60% 66% 83% 73% 84% 86% 65% 64% 66% 64% 40% 44% 

 

3.5 Volnočasová a spolková činnost 

V Nové Roli působí řada spolků a zájmových organizací: 

 Základní umělecká škola 

 Dům dětí a mládeže 

 Základní knihovna Nová Role 

 TJ Nová Role 

 Fotbalový klub Nová Role 

 Tenisový klub Nová Role 

 Sbor dobrovolných hasičů 

 Junák 

 Pěvecký sbor Chorea Nova 
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 Big band „Červení panteři“ 

 Český rybářský svaz, MO Božičany 

 Svaz zahrádkářů 

Základní knihovna Nová Role se kromě klasické knihovnické činnosti účastní různých 
knihovnických celorepublikových akcí (např. Noc s Andersenem, Březen měsíc internetu, 
Týden knihoven), pořádá různé vlastní soutěže a akce (např. Kamarád moudrosti, Cesta do 
pohádky, Loučení s prázdninami, Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny). Dále je zde 
jednou měsíčně pravidelný program Rodinka pro maminky s dětmi. V knihovně jsou také 
různé tematické výstavy. Knihovna je organizační složkou města Nová Role. 

Dům dětí a mládeže svými zájmovými aktivitami napomáhá ke smysluplnému trávení 
volného času dětí a mládeže. V nabídce Domu dětí jsou různé zájmové kroužky, např. 
výtvarný kroužek, dovedné ruce, chovatelský kroužek, mladý knihovník, pěvecké sbory pro 
děti, divadelní kroužek, automodeláři, šachový kroužek, taneční kroužek, zumba, street 
dance, show dance, míčové hry, cyklistika, florbal, karate. Kromě této činnosti pořádá Dům 
dětí a mládeže tradiční akce, např. Pohádkový les, karneval, taneční a sportovní soutěže, 
letní tábory a příměstské tábory. Na činnosti Domu dětí a mládeže se kromě ředitelky a 
pedagožky volného času podílí 15 externích pracovníků. Dům dětí a mládeže je organizace 
zřizovaná městem. 

Pracovníci Domu dětí a mládeže a knihovny provozovali svou činnost ve staré budově 
zobrazené na následujícím obrázku. Na konci léta roku 2015 byla dokončena komplexní 
rekonstrukce části víceúčelového objektu na náměstí, kam byly Dům dětí a mládeže i 
knihovna přestěhovány do nových moderních prostor. 
 

Obr. č. 10 Bývalá budova DDM a knihovny 

 

Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
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Obr. č. 11 Nové prostory DDM a knihovny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj.: MěÚ Nová Role 

Základní umělecká škola v Nové Roli poskytuje základy vzdělání v uměleckých oborech. 
V hudebním oboru se vyučuje v přípravné hudební výchově, sólovém zpěvu a hře na hudební 
nástroje (klávesové, smyčcové, dechové, strunné a bicí). Ve výtvarném oboru se žáci věnují 
kresbě, malbě, grafice a práci s keramikou. Zřizovatelem základní umělecké školy je 
Karlovarský kraj, město Nová Role přispívá na její provoz. V době zpracování tohoto 
dokumentu probíhala rekonstrukce prostor pro novou ZUŠ ve víceúčelovém objektu města 
na náměstí. 

Tenisový klub Nová Role nabízí široké veřejnosti pronájem tenisových kurtů v areálu u 
koupaliště a pořádá tenisové kurzy pro děti a mládež. Tenisový klub má nyní 32 členů, jeho 
členská základna roste. 

Fotbalový klub Nová Role se skládá z mužstva mužů (soutěž I. A třída), žáků a mladší 
přípravky. Fotbal se hraje na travnatém hřišti u koupaliště. Fotbalový klub má nyní 185 členů, 
přičemž jeho členská základna se průběžně zvyšuje. Klub se podílí na sportovní výchově 
mládeže, sportovním vyžití mládeže a dospělých. Dále pořádá sportovní akce (Sportovní 
dětský den, Letní turnaj dospělých, Turnaj bývalých hráčů) a kulturní akce (Sportovní 
maškarní ples, stavění májky a čarodějnice v areálu fotbalového klubu). 

Tělovýchovná jednota Nová Role využívá pro svou činnost sportovní areál u koupaliště – 
hala, venkovní hřiště, hřiště na plážový volejbal. V současnosti má organizace 290 členů, 
jejich počet klesá. Kromě sportovní činnosti se podílí také na kulturních akcích. 

TJ Nová Role oddíl Asociace sport pro všechny se zabývá sportovní činností pro děti, mladé 
a pokročilé. Pořádá sportovní zájezdy (cvičení u moře). Různými vystoupeními se účastní na 
akcích města. V současné době je v oddílu asi 150 členů, členská základna je stabilní. 

 
Obr. č. 12 Areál fotbalového hřiště, hala TJ 
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Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

Český rybářský svaz se věnuje své činnosti na několika rybnících v okolí Nové Role. Jeho 
členové se věnují také sportovnímu rybaření, akcím pro děti a kulturním a společenským 
akcím. Svaz je registrován v Božičanech, ale fyzicky sídlí v Nové Roli, kde se také nachází 
majetek svazu. 

Sbor dobrovolných hasičů Nová Role se zabývá ochranou obyvatelstva, preventivní činností 
na úseku požární ochrany, soutěžemi v požárním sportu a výchovou mládeže. Členská 
základna je nyní 71 členů a její počet roste, přibývá hlavně mladých hasičů. 

Pěvecký sbor Chorea Nova vytvořila z podnětu sbormistryně skupina lidí, která má společný 
zájem ve sborovém zpívání. Sbor se věnuje koncertní činnosti, pořádá pravidelné jarní a 
podzimní koncerty, nedělní adventní koncerty v kostele sv. Michaela. Sbor má v současnosti 
27 členů, členská základna je stabilní. 

Červení panteři jsou Big band (specifický orchestr) s 18 členy. Věnují se koncertní činnosti, 
účastní se kulturních akcí a soutěží v ČR i zahraničí, podílí se na kulturních akcích města. 

Ke sportovním a volnočasovým aktivitám je možno v Nové Roli využít halu TJ, tělocvičnu 
základní školy, prostor ke cvičení v Turisticko-informačním centru, fotbalové hřiště, tenisové 
kurty, hřiště na plážový volejbal, hřiště pro míčové hry u haly, antukové hřiště u základní 
školy či Novorolský rybník. V Nové Roli je několik dětských hřišť a volně přístupný 
basketbalový koš u haly. Za možnostmi dalších sportovních aktivit mohou obyvatelé Nové 
Role dojíždět do okolních měst, především do Karlových Varů. 

Město Nová Role přispívá ze svého rozpočtu na činnost řady těchto spolků a zájmových 
organizací. Například v rozpočtu města v roce 2015 bylo vyčleněno 1,6 % výdajů na kulturu a 
0,97 % výdajů rozpočtu na neinvestiční podporu tělovýchovné činnosti.  
(Zdroj: Město Nová Role) 

 Některé volnočasové organizace působí v prostorách budov ve vlastnictví města. V době 
vzniku tohoto dokumentu  probíhalo v rámci projektu „Multifunkční využití budovy občanské 
vybavenosti“ stěhování knihovny, Domu dětí a Junáka do prostor budovy stávajícího Městské 
úřadu a kulturního domu na náměstí.  

Obr. č. 13 hřiště u bývalého DDM 
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Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

A. 4 Hospodářství 

4.1 Ekonomická situace 

Charakter hospodářství v Nové Roli je dán geografickými a klimatickými podmínkami a 
historickými souvislostmi. Díky blízkosti ložisek nerostných surovin, především kaolinu byla 
v Nové Roli postavena porcelánka, která je nyní největším ekonomickým subjektem 
působícím na území Nové Role. V současné době působí pod názvem Thun 1794, a.s. 
Největším závodem společnosti Thun 1794, a.s. je právě novorolská porcelánka, dále do 
společnosti patří např. závod v Klášterci nad Ohří. Společnost je největším výrobcem 
užitkového porcelánu v ČR. Ve svém výrobním sortimentu má ucelené řady užitkového a 
hotelového porcelánu, varný program a porcelán pro děti. Dále společnost vyrábí zakázkově 
pro velké obchodní řetězce. Novorolská porcelánka v současné době zaměstnává kolem 250 
pracovníků. (Zdroj: www.thun.cz) 

Obr. č. 14 Porcelánka Thun 1794 

  
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

http://www.thun.cz/
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Dále uvedená tabulka ukazuje zastoupení ekonomických subjektů na území Nové Role dle 
právní formy. Nejvíce (dohromady kolem 80 %) jsou zastoupeni živnostníci a svobodná 
povolání. Jak již bylo řečeno, jediným velkým podnikem na území Nové Role je společnost 
Thun 1794, a.s. Statisticky je počet živnostníků stabilní, mezi lety 2012 a 2014 došlo 
k úbytku počtu živnostníků, naopak ale došlo k nárůstu svobodných povolání.  
Ostatní podniky patří do kategorie malých a středních podniků. Mezi lety 2008 a 2014 došlo 
k jejich mírnému nárůstu.  

Tab. č. 6 Právní formy ekonomických subjektů v Nové Roli 

právní forma/rok 2008 2012 2014 

státní organizace 6 5 5 

obchodní společnosti (z toho akciové) 21 (1) 45 (2) 41 (1) 

družstevní organizace 0 0 0 

živnostníci 299 348 289 

svobodná povolání 15 12 33 

zemědělští podnikatelé 7 1 3 

ostatní 28 29 40 

Zdroj: RES, ČSÚ 

Následující tabulka ukazuje počet a přehled ekonomických subjektů v Nové Roli dle 
předmětu činnosti. Nejvíce subjektů se věnuje velkoobchodu a maloobchodu, dále 
stavebnictví a s odstupem následují činnosti v oblasti nemovitostí. Díky klimatickým a 
geologickým podmínkám je v Nové Roli velmi málo zastoupeno podnikání v zemědělství, což 
odpovídá situaci v celém Karlovarském kraji, kde jsou nepříznivé podmínky pro jeho 
provozování v porovnání s ostatními kraji ČR. Probíhající zemědělská činnost v Nové Roli je 
zaměřena na chov dobytka, hlavně skotu. 

Tab. č. 7 Obory podnikání ekonomických subjektů v Nové Roli 

obor/rok 2008 2012 2014 

celkový počet subjektů 376 440 411 

zemědělství, lesnictví, rybářství 8 11 6 

těžba a dobývání 0 1 1 

zpracovatelský průmysl 45 36 28 

výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla a klimatizovaného vzduchu 0 1 3 

zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami a sanacemi 2 3 4 

stavebnictví 65 71 62 

velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motor. vozidel 83 92 73 

doprava a skladování 8 10 9 

ubytování, stravování, pohostinství 20 26 21 

informační a komunikační činnosti 8 9 8 

peněžnictví a pojišťovnictví 9 22 33 

činnosti v oblasti nemovitostí 18 26 48 

profesní, vědecké a technické činnosti 42 43 39 

administrativní a podpůrné činnosti 8 8 7 

veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 3 3 2 

vzdělávání 8 10 6 

zdravotní a sociální péče 4 2 3 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 13 16 11 

ostatní činnosti 32 38 36 

nezařazeno 0 12 11 

Zdroj: RES, ČSÚ 
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S nízkou mírou zemědělské činnosti v Nové Roli souvisí také skutečnost, že na území Nové 
Role nebyly ukončeny ani zahájeny komplexní ani jednoduché pozemkové úpravy. 

Podpora podnikání ze strany města není výrazná. Město nemá zásadním způsobem 
zmapovány potřeby podnikatelů. Obecně zaznívá poptávka po vhodných nebytových 
prostorech, které však město nevlastní. Probíhala jednání např. se společností Pekosa 
Chodov, která měla zájem otevřít svoji prodejnu v Nové Roli, nakonec byl obchod otevřen 
v soukromých pronajatých prostorách. Bylo jednáno se zástupci řetězce drogerie Teta, kteří 
by uvítali zdvojnásobení prodejní plochy. Probíhala také jednání o možnosti výstavby nové 
větší prodejny potravin, zde byla ze strany města ochota poskytnout zvýhodněné podmínky, 
ke konkrétnímu jednání však nedošlo.  

Z rozvojových ploch se v Nové Roli jedná hlavně o plánovanou průmyslovou zónu v areálu za 
porcelánkou. Zóna má celkovou plochu 5,3 ha, je vlastněna soukromým subjektem 
společností Vitrea a.s. Z hlediska územně plánovací dokumentace je plocha připravena pro 
investory k využití. Technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plynovod, elektřina, teplo 
a telekomunikace) je napojena přes síť společnosti Thun 1794, a.s. Železniční vlečka v areálu 
v současné době není, areál se nachází v blízkosti železničních tratí č. 142 a 143. Předchozí 
využití plochy bylo jako rezerva pro průmyslovou výrobu. (Zdroj: Karlovarský kraj: Investiční 

příležitosti – rozvojové plochy).  

V současné době není přes pozemky města zajištěna přístupová komunikace k průmyslové 
zóně. Město Nová Role plánuje, v případě úmyslu vybudování průmyslové zóny soukromým 
investorem, podpořit vznik zóny, vybudování této přístupové cesty případně poskytnutí 
pozemku k jejímu zřízení. 

Opakem k rozvojovým plochám jsou brownfields, nevyužitá opuštěná území. V Nové Roli lze 
tímto termínem označit skelet sil na výjezdu z Nové Role směrem do Mezirolí, který je 
v soukromém vlastnictví. Dalšími objekty na území města, spadajícími do této skupiny 
nemovitostí, tentokrát ve vlastnictví státu jsou např. budova bývalého Svazarmu nebo tzv. 
Myslivecká bouda. 

Obr. č. 15 Skelet sil 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
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Obr. č. 16 Budova bývalého Svazarmu 

  
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
 

4.2 Cestovní ruch 

Pro Karlovarský kraj je typické zaměření významné části ekonomiky na cestovní ruch. Nová 
Role sama o sobě ovšem neoplývá významnými návštěvnickými zajímavostmi typu lázně 
nebo přírodní památky. Z kulturních památek se v Nové Roli nachází kostel sv. Michaela ze 
13. století. Jako možnou atraktivitu cestovního ruchu lze zmínit Novorolský rybník. Jehož 
rozloha vodní plochy je 20 ha a který má písečnou pláž s pozvolným vstupem do vody. Kvalita 
vody je v letních měsících problematická, důvodem jsou chatové osady kolem rybníku. U 
tohoto víceúčelového vodního díla se nachází kemp s celoročně obyvatelnými chatkami. Na 
tento areál navazuje také Turistické a informační centrum. 

Obr. č. 17 Novorolský rybník 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

Další hromadné ubytovací zařízení je Sport kemp u Tomášů v Mezirolí. Je zde chatová osada 
s letním provozem, ubytování v chatkách a součástí areálu je restaurace.                            
(Zdroj: http://www.sportcamp.cz/) 
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Okolí Nové Role je vhodné pro pěší výlety a cykloturistiku. Novou Rolí procházejí značené 
cyklotrasy č. 2009 (Karlovy Vary- Nová Role – Nejdek – Nové Hamry – Potůčky), č. 2012 
(Vintířov – Nová Role – Velký Rybník – Hroznětín) a č. 2016 (Nová Role – Jimlíkov – Mírová – 
Hory – Loket). V bezprostřední blízkosti Nové Role se nacházejí lesy, kterými procházejí 
značené turistické stezky. Kolem cyklostezky ze Staré Role do Nové Role jsou umístěny 
informační tabule naučné stezky. 

Návštěvníky Nové Role také mohou lákat některé kulturní akce, např. Novorolská Valcha. 

Jako návštěvnickou zajímavost lze uvést návštěvnické centrum porcelánky Thun 1794, a.s. 
Součástí centra je porcelánová školička, kterou v roce 2013 navštívilo 813 návštěvníků (nejen 
dětí). Součástí návštěvnického okruhu je galerie porcelánu, informační okruh, filmová 
produkce, prohlídka s průvodcem přímo v provoze a návštěva obchodu. Návštěvnický okruh 
je součástí „fabrik tour“ po regionálních průmyslových tradicích. (Zdroj: www.fabriktour.cz) 

4.3 Trh práce 

Dle statistických údajů je v Nové Roli kolem 2.700 obyvatel v ekonomicky aktivním věku 
(věková kategorie 15 až 64 let). V roce 2008 mělo v Nové Roli trvalý pobyt 2.848 obyvatel 
této věkové kategorie, v roce 2012 to bylo 2.747 obyvatel a v roce 2014 je to číslo 2.717. 
Mezi lety 2008 až 2014 došlo k poklesu o přibližně 5 % obyvatel v této věkové kategorii. 

Největším zaměstnavatelem je již zmiňovaná porcelánka Thun 1794, a.s., která v Nové Roli 
v současné době zaměstnává kolem 250 zaměstnanců, z nichž část je místní a část do Nové 
Role dojíždí z okolních obcí a měst. Uvažujeme-li, že novorolská porcelánka by mohla ze 
svých pracovních míst dávat práci přibližně z poloviny místním obyvatelům a další polovina 
by do porcelánky dojížděla z okolních měst a obcí, vyjde nám, že u největšího 
zaměstnavatele ve městě Nová Role je pracovní příležitost pouze pro necelých 5 % místních 
obyvatel. 

Do porcelánky dojíždí část zaměstnanců z okolních měst a obcí, např. z Chodova a Karlových 
Varů. Ostatní zaměstnavatelé v Nové Roli jsou malé a střední podniky a drobní živnostníci.  

Vyjdeme-li ze statistických údajů ukazujících právní formu, ekonomické činnosti subjektů a 
počet obyvatel v ekonomicky aktivním věku, vychází podíl podnikatelů na ekonomicky 
aktivním obyvatelstvu kolem 12 %. Dle statistických údajů je zastoupení podnikatelů stabilní. 

Tab. č. 8 Formy podnikání v Nové Roli 

forma podnikání/rok 2008 2012 2014 

živnostníci 299 348 289 

svobodná povolání 15 12 33 

zemědělští podnikatelé 7 1 3 

celkem podnikatelé 321 361 325 

ekonom. aktivní 
obyvatelé (15 – 64 let) 

2848 2747 2717 

zastoupení podnikatelů 11,3 % 13,1 % 11,96 % 

Zdroj: data ČSÚ, výpočet vlastní 

Obyvatelé Nové Role za prací dojíždějí do okolních měst a obcí. Velkým zaměstnavatelem je 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., která se zabývá těžbou a zpracováním hnědého uhlí 
na Sokolovsku, výrobou elektrické energie a tepla. Velký zpracovatelský závod společnosti je 

http://www.fabriktour.cz/
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palivový kombinát Vřesová, nacházející se 10 km od Nové Role. Velkolom Jiří se nachází 9 km 
od Nové Role. 

Dalším významným zaměstnavatelem, kam dojíždí obyvatelé Nové Role za prací, je 
společnost WITTE Automotive v Nejdku. Tato společnost se zabývá výrobou a vývojem 
zamykacích komponent pro automobilový průmysl. Vzdálenost Nové Role a Nejdku je 11 km 
a dojížďka je možná vlakem. 

V sousední obci Božičany působí společnost Sedlecký kaolin a.s., která se zabývá těžbou a 
zpracováním kaolinu. Vzhledem ke vzdálenosti Nové Role od Božičan, která je po silnici 
pouhých 2,5 km, sem dojíždí někteří obyvatelé Nové Role za prací. 

Obyvatelé Nové Role také za prací dojíždějí do Karlových Varů, Ostrova, Chodova a dalších 
okolních měst a obcí. 

Jak ukazuje následující tabulka, za prací dojíždělo v roce 2011 celkem 646 obyvatel Nové 
Role. V rámci věkové kategorie 20 až 64 let (v roce 2011 2.425 obyvatel) tedy dojíždí 27 % 
obyvatel za prací. Zajímavá je dojížďka 14 osob do zahraničí.  

Tab. č. 9 Vyjížďka obyvatel Nové Role do zaměstnání a do škol 

 Celkem 

Vyjíždějící celkem 835 

v tom 

vyjíždějící do zaměstnání 646 

v tom 

v rámci obce 67 

do jiné obce okresu 414 

do jiného okresu kraje 128 

do jiného kraje 23 

do zahraničí 14 

vyjíždějící do škol 189 

v tom 
v rámci obce 44 

mimo obec 145 

Zdroj: ČSÚ SLDB 2011 

Podle Strategie konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013 - 2020 vzniká v kraji málo 
pracovních míst. Kraj patří v posledních letech mezi nejpomaleji se rozvíjející oblasti v ČR. 
Kvalitní pracovní síla zvyšuje produktivitu firem, podněcuje další růst a vzniká tak potřeba 
dalších pracovních míst, čímž dochází ke snižování míry nezaměstnanosti. Pro Karlovarský 
kraj je ovšem charakteristická nízká intenzita podnikatelské aktivity obyvatelstva. Je zde 
poměrně pasivní přístup obyvatelstva k ekonomické seberealizaci. Přitom díky transformaci 
ekonomiky a celospolečenským změnám nejen v ČR, ale v celé západní Evropě, dochází ke 
stagnaci nebo útlumu tradičních především průmyslových odvětví. S tím je spojena nutnost 
ekonomicky aktivního obyvatelstva přeorientovat se ve svých aktivitách do jiných oblastí 
ekonomiky. Konkrétně Nové Role se týká útlum dříve tradičních a prosperujících 
průmyslových odvětví zaměstnávajících mnoho obyvatel, jedná se o těžbu a zpracování 
hnědého uhlí a keramický průmysl. Společnost Sokolovská uhelná postupně utlumuje těžbu 
hnědého uhlí na Sokolovsku a v posledních letech je zde stagnace až pokles počtu pracovních 
míst. 

Následující tabulka ukazuje vývoj nezaměstnanosti v ČR, Karlovarském kraji, okresech 
Karlovy Vary, Sokolov a Cheb.  
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Tab. č. 10 Vývoj nezaměstnanosti V Karlovarském kraji a jeho okresech 

měsíc/rok ČR Karlovarský kraj Karlovy Vary Sokolov Cheb 

4/12 8,4 9,9 9,7 12,6 7,8 

5/12 9,7 9,7 9,5 12,3 7,6 

6/12 9,6 9,6 9,4 12,2 7,5 

7/12 8,3 10,0 9,6 12,7 8,1 

8/12 8,3 10,0 9,5 12,8 8,1 

9/12 8,5 10,1 9,5 13,0 8,1 

10/12 8,5 10,1 9,5 12,9 8,3 

11/12 8,7 10,3 9,6 13,1 8,5 

12/12 9,4 10,8 10,1 13,8 9,1 

01/13 8,0 9,2 8,9 10,9 7,8 

02/13 8,1 9,3 9,0 11,0 7,9 

03/13 8,0 9,2 9,0 10,9 7,9 

04/13 7,7 9,1 8,8 10,8 7,6 

Zdroj: ČSÚ 

V Karlovarském kraji, a tedy i v Nové Roli, je obyvatelstvo ohroženo vysokou mírou 
nezaměstnanosti. Po Ústeckém, Moravskoslezském a Olomouckém kraji je Karlovarský kraj 
dlouhodobě na 4. místě v ukazatelích nezaměstnanosti. Je zde pravidelně překračována 
celorepubliková míra nezaměstnanosti. 

Následující tabulky ukazují ukazatele nezaměstnanosti obyvatel přímo pro Novou Roli. Je zde 
vidět, že vyšší míra nezaměstnanosti je mezi ženami. Ohledně statisticky sledovaného 
ukazatele počtu uchazečů v evidenci déle než 24 měsíců, jsou tito nezaměstnaní ve 
sledovaných letech v Nové Roli zastoupeni kolem 16 % z celkového počtu evidovaných 
uchazečů o zaměstnání. V roce 2011 došlo k nárůstu této skupiny nezaměstnaných až na 
téměř 24% zastoupení. Vysoký podíl v rámci struktury nezaměstnanosti je u skupiny 
uchazečů ve věku 50 let a více. V Nové Roli se ve sledovaných letech pohybuje kolem 28 % z 
celkového počtu evidovaných uchazečů, přičemž v roce 2011 došlo k nárůstu až na téměř 
31 % a v roce 2013 na 33 %. Naopak v Nové Roli je poměrně malý počet evidovaných 
mladých uchazečů o zaměstnání ve věku do 18 let. Toto je poměrně netypické pro 
Karlovarský kraj, který patří spolu s Ústeckým krajem mezi kraje ČR, kde je nejvyšší 
nezaměstnanost mladých.   

Celková míra nezaměstnanosti v Nové Roli je o něco nižší než v Karlovarském kraji, přesto do 
budoucna může být hrozbou zvýšení nezaměstnanosti spojené s útlumem těžby a zpracování 
hnědého uhlí. V Nové Roli stejně jako v Karlovarském kraji je problematický nesoulad mezi 
poptávkou a nabídkou na trhu práce. Požadavky zaměstnavatelů v okolí nekorespondují s 
kvalifikací a kompetencemi zájemců a uchazečů o zaměstnání. 

Obecně jsou nezaměstnaností více ohroženy nekvalifikované a nízko kvalifikované skupiny 
obyvatel. Toto je i problémem Nové Role, jak vyplývá z části analýzy věnované kvalifikační 
struktuře obyvatel. Dlouhodobě nezaměstnaní jsou jednou ze skupin obyvatel ohrožených 
sociálním vyloučením. Jejich kvalita života se zhoršuje. Délkou nezaměstnanosti se také 
snižuje šance na nalezení uplatnění na trhu práce, tito lidé přicházejí o pracovní návyky a 
dochází u nich také ke ztrátě sebevědomí. 
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Tab. č. 11 Vývoj počtu nezaměstnaných v Nové Roli 

Počet 
uchazečů - 

celkem  

Počet 
uchazečů - 

OZP - 
celkem                                    

Počet 
mladistvých 

uchazečů 
(do 18 let 

věku) - 
celkem     

Počet 
uchazečů 

ve věku 50 
let a více - 

celkem        

Průměrný 
věk 

uchazečů - 
celkem 

Počet 
uchazečů - 
absolventů 

- celkem    

Počet 
uchazečů - 
evidence 
nad 24 

měsíců - 
celkem 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob 
(dosaž.uchaz./obyv. 
15-64) - stav k 31.12. 

rok 

136 10 4 39 39,1 5 22 4,5 2008 

227 12 1 60 39 10 26 7,6 2009 

234 10 3 65 39 9 33 8,1 2010 

211 18 1 65 39,9 11 50 7,3 2011 

198 15 2 66 41,6 14 50 7,1 2013 
Zdroj: ČSÚ 

Tab. č. 12 Obyvatelstvo Nové Role podle ekonomické aktivity 

 Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 1 822 973 849 

v tom: 

zaměstnaní 1 632 866 766 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 1 290 660 630 

zaměstnavatelé 50 36 14 

pracující na 
vlastní účet 

183 121 62 

ze 
zaměstnaných 

pracující 
důchodci 

69 35 34 

ženy na mateřské 
dovolené 

33 - 33 

nezaměstnaní 190 107 83 

Ekonomicky neaktivní celkem 1 822 776 1 046 

z toho 
nepracující důchodci 964 382 582 

žáci, studenti, učni 484 250 234 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 276 142 134 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 

 

A. 5 Infrastruktura 

5.1 Technická infrastruktura 

Zdrojem pitné vody pro Novou Roli je vodní nádrž Stanovice, úpravna vod Březová. Převážná 
část Nové Role je opatřena vodovodem. 

Nová Role je napojena na kanalizaci, čistička odpadních vod (ČOV) se nachází v dolní části 
Nové Role u řeky Rolava. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV z roku 1963. Dosud 
poslední rekonstrukce proběhla v roce 1995. V současné době prochází ČOV další 
rekonstrukcí stávajících objektů a probíhá zde výstavba nové kruhové dosazovací nádrže. Po 
rekonstrukci v roce 1995 byla kapacita ČOV 5.000 EO (ekvivalentních obyvatel), průměrný 24 
h průtok byl 13,7 l/s. (Zdroj: http://www.vodakva.cz/cs/o-vode/odpadni-vody/cisteni.html)  

http://www.vodakva.cz/cs/o-vode/odpadni-vody/cisteni.html
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Většina Nové Role je napojena na kanalizaci. Na podzim 2014 byla dokončena kanalizace 
v další části města (ulice Pod Homolkou a U hřbitova).  

Zdrojem tepla je pro bytové domy a veřejné budovy v Nové Roli centrální teplovod 
z palivového kombinátu Vřesová. Lokální vytápění používají rodinné domy. 

Převážná část Nová Role je napojena na plynovod zemního plynu. 

Plynofikace, kanalizace a vodovod jsou vyřešeny také v Mezirolí a Jimlíkově. V Jimlíkově byla 
vybudována přírodní ČOV (čištění vody pomocí rákosu). 

V místech, která jsou dle návrhu nového územního plánu určena pro další rozvoj města, 
avšak jedná se o pozemky, které nejsou ve vlastnictví města, je systém napojení na vodovod, 
kanalizaci a plyn nejhůře řešen. 

Obyvatelé Nové Role mohou využívat kabelovou televizi a internetové připojení (Noronet). 

Systém nakládání s odpady v Nové Roli je pro obyvatele zabezpečen pomocí kontejnerů u 
obytných domů a popelnic u rodinných domů. Dále jsou v Nové Roli na mnoha místech 
kontejnery na separovaný odpad, konkrétně plasty, sklo, papír a nápojové kartony. Dvakrát 
ročně jsou k obytným domům přistavovány kontejnery na velkoobjemový odpad. Na 
městském úřadě jsou umístěny schránky na elektroodpad. V Nové Roli funguje sběrný dvůr 
v rámci Technických služeb.  

Komunální odpad je odvážen na skládku v Božičanech. Skládka je provozována Technickými 
službami Nová Role. V současné době je plocha skládky 7,55 ha a je členěna na tři plochy: 
1,35 ha plocha pro ukládání tuhého komunálního odpadu, 3,85 ha plocha pro ukládání 
ostatních povolených odpadů kategorie O, 2,35 ha plocha pro ukládání zeminy a hlušiny. 

Zdroj: http://www.bozicany.cz/zmena-integrovaneho-povoleni-pro-zarizeni-nova-role-skladka-odpadu/d-8782 

5.2 Dopravní infrastruktura 

Novou Rolí prochází silnice II. třídy č. 209 z Chodova do Mezirolí. Mezirolím prochází silnice 
II. třídy č. 220 z Karlových Varů do Nejdku. Do Jimlíkova vede z Nové Role silnice III. třídy č. 
2224, která dále pokračuje do Mírové.  

Od nájezdu na rychlostní komunikaci R6 je Nová Role vzdálena přibližně 7 km (nájezd ve 
Staré Roli a nájezd v Jenišově). 

V nejhorším technickém stavu ze silnic procházejících územím Nové Role je silnice III. třídy 
z Božičan, přes osadu Hamry a Suchou do Nejdku (tzv. stará nejdecká). Z místních komunikací 
jsou ve špatném technickém stavu místní komunikace v Mezirolí, kde v době vzniku této 
studie dochází k rozsáhlé rekonstrukci této páteřní komunikace. Tato rekonstrukce by měla 
být ukončena během podzimu tohoto roku. Dále v některých částech města chybí propojení, 
např. na cyklostezku do Mezirolí kolem garáží. Ve velmi špatném stavu je cesta kolem ČOV 
směrem na cyklostezku do Staré Role. 

Město Nová Role buduje v posledních letech nová parkovací místa kolem panelových domů, 
tzv. řešení dopravy v klidu, obvykle se jedná o převedení do režimu obytné zóny 
s vyznačenými parkovacími místy. Město se také věnuje opravám a výstavbě nových 
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chodníků, např. Na Bouchalce. Údržbu místních komunikací zajišťují Technické služby Nová 
Role. 

Z hlediska bezpečnosti je problematickou absence přechodů pro chodce na náměstí. Nejsou 
zde ale splněny normami dané podmínky pro jejich zřízení.  

V Nové Roli dochází ke křížení železničních tratí. Novou Rolí prochází trať č. 142 z Karlových 
Varů přes Nejdek a Pernink do Johanngeorgenstadtu (BRD). Některé z víkendových spojů 
pokračují přímo do saského města Zwickau, u ostatních spojů je často návaznost na přestup 
v Johanngeorgenstadtu směrem na Zwickau. Druhou železniční tratí je trať č. 143 z Nové 
Role přes Božičany do Chodova. Obě tratě byly uvedeny do provozu již koncem 19. století. 
V současné době jsou tratě využívány především pro železniční osobní dopravu zajišťovanou 
osobními vlaky. Nákladní železniční doprava směřuje přes Novou Roli do Nejdku a souvisí 
hlavně se zpracováním vlny v závodě v Nejdku. 

Novou Rolí procházejí značené cyklotrasy č. 2009 (Karlovy Vary- Nová Role – Nejdek – Nové 
Hamry – Potůčky), č. 2012 (Vintířov – Nová Role – Velký Rybník – Hroznětín) a č. 2016 (Nová 
Role – Jimlíkov – Mírová – Hory – Loket), kde je napojení na páteřní cyklotrasu č. 6 kolem 
řeky Ohře.  

Cyklotrasy a cyklostezky nabízejí v poslední době nejen sportovně rekreační využití, ale 
poskytují také příležitost pro dopravu osob do zaměstnání, škol a za službami. Tuto službu by 
obyvatelům Jimlíkova poskytla plánovaná cyklostezka mezi Novou Rolí a Jimlíkovem. 

Obr. č. 18 Pohled na Novou Roli z cyklostezky  

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

Novou Rolí prochází zelená značka KČT (Klub českých turistů), která vede z Nejdku, přes 
Rájec, Novou Roli a Fojtov do Hroznětína. Jsou z ní možné další odbočky na další značené 
trasy KČT v Krušných horách. Žlutá značka spojuje tuto trasu v Kobelci s železniční zastávkou 
Nová Role zastávka. 

5.3 Dopravní obslužnost 

Dopravní obslužnost Nové Role pomocí veřejné dopravy je zajištěna formou vlakové a 
autobusové dopravy.   
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Přímé spojení autobusy a vlaky je zajištěno do krajského města Karlovy Vary a do Chodova. 
Přímé spojení autobusy je také do Ostrova a do míst, kde jsou závody společnosti Sokolovská 
uhelná (Vřesová, Velkolom Jiří).  

Obr. č. 19 Zastávky autobusu 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
 
Vlakové spojení je zajištěno do Nejdku a dále v případě některých spojů do dalších obcí 
v Krušných horách umístěných na železniční trati Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt. 
V případě některých víkendových spojů jede přímý vlak až do saského města Zwickau. Kromě 
vlakového nádraží se na území Nové Role nachází ještě stanice „Nová Role zastávka“., která 
je na trati do Nejdku. V okolí je několik rodinných domů a chat k rekreaci.  

Obr. č. 20 Vlakové nádraží 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
 
Do třetího největšího města Karlovarského kraje, Sokolova, vzdáleného 20 km od Nové Role, 
není zajištěno přímé autobusové ani vlakové spojení. Je nutno přestupovat v Karlových 
Varech nebo v Chodově. Návaznost spojů ovšem není mnohdy vyhovující. 
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V pracovní dny jezdí z Nové Role do Karlových Varů 14 vlakových spojů, do stanice Karlovy 
Vary dolní nádraží je vzdálenost 12 km a doba jízdy 20 minut. Vlakovou dopravu zajišťuje 
společnost České dráhy. První vlakový spoj do Karlových Varů odjíždí v pracovní den v 5:14, 
poslední v 22:36. 

Z Karlových Varů jezdí v pracovní dny 12 vlakových spojů do Nové Role, tyto vlaky dále 
pokračují ve směru Nejdek, přičemž některé spoje jedou až do Johanngeorgenstadtu. 
V neděli jede z Nové Role do Karlových Varů 11 vlakových spojů. Z Karlových Varů jede 
v neděli do Nové Role 8 vlakových spojů, tyto vlaky opět pokračují ve směru Nejdek, některé 
z nich až do saského Zwickau. U mnoha spojů je v pracovní dny i o víkendu dobrá návaznost 
na německé vlakové spoje s přestupem v Potůčkách nebo v Johanngeorgenstadtu. První 
vlakový spoj z Karlových Varů do Nové Role jezdí v pracovní den v 5:40, poslední v 22:34. O 
víkendu ovšem jede poslední vlakový spoj už ve 21:03. Ve večerních hodinách nejede ani 
žádný autobusový spoj. Není tak zajištěna možnost využít hromadnou dopravu pro návrat 
z kulturních a společenských akcí v Karlových Varech. 

Z Nové Role do Karlových Varů v pracovní dny jezdí 16 autobusových spojů a v neděli 6 
autobusových spojů. Autobusové spojení je zajištěno společností Ligneta. Doba jízdy je 25 
minut, vzdálenost do konečné stanice v Karlových Varech je 11 km. První autobusový spoj 
v pracovní den z Nové Role do Karlových Varů jede v 5:00, poslední v 19:00.  

Z Karlových Varů do Nové Role jezdí v pracovní dny 16 autobusových spojů. První v 5:50, 
poslední v 18:25. V neděli jede z Karlových Varů jen 6 spojů, první v 8:00, poslední v 19:00. 

Z Nové Role do Chodova je zajištěno přímé spojení autobusy a vlaky. Z Nové Role do 
Chodova jezdí v pracovní dny 25 autobusových spojů. Dopravu zajišťují společnosti Ligneta a 
Autobusy Karlovy Vary. Doba jízdy je 15 minut, vzdálenost 7 km. První spoj do Chodova 
v pracovní dny odjíždí v 4:50, poslední v 21:00. Některé spoje pokračují z Chodova do 
Vintířova (zastávka Velkolom Jiří) nebo do Vřesové, zde jsou závody společnosti Sokolovská 
uhelná. Tyto spoje ovšem nepokrývají potřebu dopravní obslužnosti na všechny směny. 
V neděli jede z Nové Role do Chodova 12 spojů, první v 4:50, poslední ve 22:35. 

Z Chodova do Nové Role jezdí v pracovní dny 27 autobusových spojů. První jede v pracovní 
den v 4:35, poslední v 20:35. Někdy se stává, že ve stejný čas nebo blízko po sobě jede více 
spojů a po té následuje delší dobu časové prodleva, kdy spojení není. Deset z 27 spojů 
pokračuje do Ostrova. V neděli jede z Chodova do Nové Role 12 autobusových spojů, první 
v 4:35, poslední v 22:20.  

Do Chodova lze využít také vlakové spojení, které zajišťují České dráhy. Tyto spoje jezdí jen 
v pracovní dny. Jedná se o spoje z Chodova v 5:22 a v 13:22. Do Chodova v 5:48 a 14:38. 
Doba jízdy do Chodova je 13 minut, vzdálenost 6 km. Všechny spoje pokračují až do Lokte. 
Doba jízdy do Lokte je 26 minut, vzdálenost 11 km. 

Přímé autobusové spojení je zajištěno také do Ostrova, pokračují tam některé autobusy 
z Chodova do Nové Role. Spojení zajišťuje společnost Ligneta. Doba jízdy je 38 minut, 
vzdálenost 21 km. V pracovní den jede z Nové Role do Ostrova 10 autobusových spojů, první 
v 4:48, poslední v 18:45. V neděli spojení není. Z Ostrova do Nové Role jede 10 autobusových 
spojů v pracovní den, první v 4:30, poslední v 18:10. V neděli spojení není. 
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Obyvatelé Mezirolí mohou využívat autobusovou dopravu do Nové Role, Karlových Varů a 
Nejdku. Spojení do Nejdku je zajišťováno společností Cvinger bus, cesta do Nejdku trvá 18 
min, délka trasy je 11 km. Do Karlových Varů mohou obyvatelé Mezirolí využívat autobusové 
dopravy na trase Nová Role – Karlovy Vary (dopravce Autobusy Karlovy Vary) nebo na trase 
Nejdek – Karlovy Vary (dopravce Cvinger bus). 

Obyvatelé Jimlíkova jsou ve své podstatě odkázáni na individuální dopravu automobily. Mezi 
Novou Rolí a Jimlíkovem jezdí v každém směru dva autobusy v pracovní den. Z Nové Role do 
Jimlíkova v 7:35 a 13:22, z Jimlíkova do Nové Role ve 4:50 a 7:40. 
 

A. 6 Vybavenost 

6.1 Bydlení 

Podíváme-li se celkově na Karlovarský kraj, žijí zde lidé v rodinných domech o průměrném 
stáří 55 let (což představuje po Ústeckém kraji druhé nejstarší domy v ČR), a bytech o 
průměrném stáří 45 let. Dále je zde 2. nejvyšší podíl panelových domů v ČR (11,1 % domů). 
Okres Karlovy Vary statisticky vykazuje nejvyšší počty dokončených bytů v porovnání 
s okresy Sokolov a Cheb. 

Obr. č. 21 Svobodova ulice 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

V porovnání s těmito souhrnnými ukazateli, není ani bytová situace v Nové Roli nějak 
výjimečná. Díky historii Nové Role představují dnes dominantní zástavbu panelové bytové 
domy a domy doprovodné občanské vybavenosti (základní škola, mateřská škola, budova 
městského úřadu a kulturního domu, obchody, zdravotní středisko) z 60. let 20. století. 
Rozšíření potřeby bydlení v tehdejší době souviselo hlavně s výstavbou nového závodu 
porcelánky. Mezi panelovými domy a v dolní části města u řeky Rolavy je k vidění mnoho 
starších domů z doby před výstavbou sídliště. Jako urbanistické spojení mezi původní částí a 
panelovým sídlištěm byly v 90. letech postaveny nové obytné domy v Nádražní ulici, dále i 
v současné době probíhá výstavba dalších rodinných domů ve volných místech ve městě, 
např. rodinné domy u Rolavy v ulici U Lávky, nové rodinné domy ve staré části města, 
výstavba domů kolem hřbitova. V Mezirolí a Jimlíkově je charakter bydlení dán čistě 
rodinnými domy různého stáří. 
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Obr. č. 22 Pohled na Novou Roli od hřbitova 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

 
Obr. č. 23 Mezirolí 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

V okolí Nové Role jsou hojně zastoupeny plochy pro rekreaci využívané místními obyvateli a 
obyvateli okolních obcí a měst. Jedná se o početné zahrádkářské kolonie a chatovou osadu u 
Novorolského rybníka. 

V Mezirolí v posledních letech probíhala četná výstavba dalších domů. Některé případy 
hromadné investiční výstavby rodinných domů v Mezirolí se neobešly bez finančních 
problémů investora s dokončením. Poptávka po možnosti výstavby je kolem 10 až 15 
zájemců o stavbu rodinného domu za rok. Stavební pozemky ale nejsou ve vlastnictví města, 
vlastní je soukromí investoři. 

Statistické údaje zachycující bytovou výstavbu v Nové Roli v letech 2001 až 2013 ukazuje 
následující tabulka. O tom, že v Nové Roli je poměrně velká bytová výstavba (v rodinných i 
bytových domech) svědčí porovnání s velikostně podobnými městy v Karlovarském kraji, 
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Habartovem a Toužimí. Dle statistických údajů bylo v Habartově ve stejném období 
dokončeno pouze 65 bytů celkem,  v Toužimi pak 72. 

Obr. č. 24 Ulice U Lávky 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

V připravovaném novém územním plánu Nové Role jsou pro bytovou výstavbu vyčleněny 
další plochy, např. oblast na levém břehu řeky Rolavy a četná místa v Mezirolí. 

Obr. č. 25 Domy v Nádražní ulici 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

Tab. č. 13 Dokončené byty v Nové Roli 

Dokončené byty celkem 2001-13 (vč. nástaveb a příst., 
domů pro seniory aj.) 202 

Dokončené byty v rodinných domech 2001-13 137 

Dokončené byty v bytových domech 2001-13 52 
Zdroj: ČSÚ 
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Další statistické údaje ukazují období výstavby domů a typ vlastnictví. V Nové Roli je nejvíce 
domů vlastněno fyzickými osobami. Logicky je tento typ vlastnictví převažující u rodinných 
domů. V případě bytových domů převažují společenství vlastníků bytových jednotek. Tato 
forma vlastnictví vznikla prodejem obecních bytů do vlastnictví tehdejších nájemníků ve 
druhé polovině 90. let 20. století. Bytová družstva jako forma vlastnictví se v Nové Roli 
neuplatňují. Dle statistických ukazatelů vlastní město nebo stát 16 domů, z toho 13 bytových 
domů a 2 rodinné domy. Město nemá pořadník pro zájemce o obecní nájemní byt. Žádosti si 
zájemci podávají na základě zveřejněného záměru města na pronájem bytu.  

Z ukazatelů v této tabulce můžeme vyčíst, že v Nové Roli převažují domy obydlené, 
konkrétně 94 % z celkového počtu domů. Neobydlené domy se nacházejí hlavně v Mezirolí.  

Tab. č. 14 Domy v Nové Roli dle vlastnictví a doby výstavby 

 Celkem 
rodinné 
domy 

bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

Domy úhrnem 435 311 109 15 

Domy obydlené 410 289 107 14 

z toho podle 
vlastnictví 
domu 

fyzická osoba 273 268 3 2 

obec, stát 16 2 13 1 

bytové družstvo - - - - 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

89 6 82 1 

z toho podle 
období 
výstavby nebo 
rekonstrukce 
domu 

1919 a dříve 41 40 - 1 

1920 - 1970 172 87 82 3 

1971 - 1980 21 12 9 - 

1981 - 1990 36 36 - - 

1991 - 2000 50 45 4 1 

2001 - 2011 63 57 6 - 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Další tabulka ukazuje statistické údaje týkající se obydlených bytů, kterých je v Nové Roli 
celkem 1.661, přičemž téměř z 80 % převažují bytové domy. Byty v Nové Roli jsou nejčastěji 
se třemi místnostmi, na druhém místě s dvěma místnostmi. 

Tab. č. 15 Byty v Nové Roli dle právního důvodu užívání a počtu obydlených místností 

 Celkem 
rodinné 
domy 

bytové 
domy 

ostatní 
budovy 

Obydlené byty celkem 1 661 326 1 318 17 

z toho právní 
důvod 
užívání bytu 

ve vlastním 
domě 

261 261 - - 

v osobním 
vlastnictví 

920 - 918 2 

nájemní 330 12 313 5 

družstevní - - - - 

z toho s 
počtem 
obytných 
místností 

1 76 7 68 1 

2 434 11 423 - 

3 540 41 497 2 

4 238 62 174 2 

5 a více 190 162 27 1 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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6.2 Služby pro občany 

Z hlediska služeb pro občany se v Nové Roli nachází pobočka České pošty, pobočka České 
spořitelny a bankomat České spořitelny. Z dalších komerčních služeb je v Nové Roli několik 
malých obchodů s potravinami převážně provozovaných občany vietnamské národnosti, 
prodejna pekárny, obchod s levným oblečením a dalším zbožím, drogerie, obchod s drobným 
textilem, lékárna, cukrárna, prodej točené zmrzliny, několik restauračních zařízení a 
výčepních zařízení, novinový stánek, několik služeb kadeřnictví, kosmetika, prodejna 
chovatelských potřeb, hřbitov, zlatnictví a opravna šperků, autoservis, v Mezirolí benzínová 
čerpací stanice, lakovna aut, atd. Obyvatelé mohou využívat napojení na internetovou síť 
(Noronet) a síť kabelové televize. Dále se v Nové Roli nachází několik restauračních zařízení 
využívaných především místním obyvatelstvem.  

Nová Role se nachází v blízkosti krajského města Karlovy Vary. Obyvatelé Nové Role mohou 
využívat služby nacházející se v Karlových Varech. Vzdálenost do velkých obchodních řetězců 
(Globus, Makro v Jenišově) je jen 7 km. 

Obr. č. 26 Obchody v centru města 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

Obr. č. 27 Obchody v centru  

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
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6.3 Školství a vzdělávání 

V Nové Roli se nachází jedna základní škola, kde je zajištěna výuka v 1. až 9. ročníku. Ve škole 
je v současnosti 18 tříd základní školy a jedna třída přípravná. Škola je vybavena několika 
odbornými učebnami. Ve škole je zajištěna družina a žáci mají možnost stravovat se ve školní 
jídelně. Škola se zapojuje do různých projektů. Ve škole probíhá inkluze žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, v současné době ve škole pracují tři asistenti pedagoga. 
Zřizovatelem základní školy je město Nová Role. Nároky na rozpočet města související 
s provozem základní školy se pohybují kolem 2,5 mil. Kč za rok. 

Obr. č. 28 Základní škola 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

Do základní školy v Nové Roli dojíždějí a docházejí také děti z Mezirolí a Jimlíkova. V případě 
Mezirolí je také časté, že děti navštěvují základní školu v Karlových Varech (Stará Role) 
z důvodu lepší dopravní dostupnosti.  

V některých případech novorolské děti navštěvují školy v jiném městě, nejčastěji v Karlových 
Varech. Může se jednat o školy s rozšířenou výukou některých předmětů, nebo je důvodem 
spojení dojížďky rodičů do zaměstnání a dětí do škol.  

V Nové Roli se nenachází žádná střední škola nebo střední odborné učiliště. Žáci dojíždějí 
nejčastěji do Karlových Varů, Ostrova, Chodova a Nejdku. Následující tabulka ukazuje celkový 
počet dojíždějících žáků do škol, zde se jedná i o dojížďku na střední školy. 

Tab. č. 16 Celkový počet dojíždějících žáků do škol 

 

 
 

Zdroj: ČSÚ 
 

V Nové Roli je jedna mateřská škola, kde jsou v současné době čtyři třídy. Pátá třída je 
využívána jako ložnice. Kapacita mateřské školy je 110 dětí. Pro děti je zde nabízena možnost 
rozvoje v několika kroužcích, zvýšená pozornost je věnována dětem s odkladem školní 
docházky, s jazykovými problémy a dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Další 
mateřská škola je v Mezirolí, tato škola má jednu třídu. Zřizovatelem obou mateřských škol je 

vyjíždějící do škol 189 

v tom 
v rámci obce 44 

mimo obec 145 
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město Nová Role. Nároky na rozpočet města související s provozem obou mateřských škol 
jsou kolem 1,7 mil. Kč za rok. 

Obr. č. 29 Mateřská škola 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

V Nové Roli se nachází základní umělecká škola, která poskytuje vzdělání v uměleckých 
oborech (hudební a výtvarný obor). Zřizovatelem základní umělecké školy je Karlovarský kraj, 
město Nová Role finančně přispívá na provoz a na údržbu budovy základní umělecké školy 
cca 300 tis. Kč ročně. 

Vzdělávací aktivity v Nové Roli dále vyvíjí Dům dětí a mládeže, městská knihovna a další 
zájmové organizace a sdružení. 

6.4 Zdravotnictví 

V Nové Roli je zajištěna základní lékařská péče. Jsou zde dvě ordinace praktického lékaře, 
jedna ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a jedna ordinace praktického lékaře 
stomatologa. Tito lékaři mají ordinační hodiny každý den. V Nové Roli je dále jedna ordinace 
lékaře gynekologa, který má ordinační hodiny jeden den v týdnu. V rámci zdravotního 
střediska je zde také pracoviště rehabilitace a fyzioterapie. V blízkosti se nachází lékárna. 

Obr. č. 30 Zdravotní středisko 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
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Za dalšími speciálními lékařskými službami musejí obyvatelé Nové Role dojíždět, nejčastěji 
do Karlových Varů. Nejbližší nemocnice, jejichž služeb mohou občané Nové Role využít, jsou 
v Karlových Varech a Ostrově. Záchranná služba dojíždí z Karlových Varů. 

6.5 Sociální péče 

V Nové Roli je Dům s pečovatelskou službou, kde je pro obyvatele možnost využívat služby 
typu home care (např. dovoz nebo donáška jídla, pomoc s úklidem, pomoc s osobní 
hygienou, pomoc se sebeobsluhou). Na získání bytu v Domě s pečovatelskou službou je 
pořadník, ve kterém je nyní evidováno 25 žádostí. 

Obr. č. 31 Dům s pečovatelskou službou 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

Město vlastní budovu bývalého výchovného ústavu mládeže. Proběhlo jednání se zájemcem, 
který zde chce vybudovat sociální zařízení pro seniory, zatím bez konkrétního závěru. 

Další sociální služby typu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradna, 
noclehárna, denní stacionář nebo intervenční centrum zaměřené např. na krizové 
poradenství v oblasti protidrogové prevence v Nové Roli v současné době nejsou. Zřízení 
sociálních služeb tohoto typu město plánuje. 

Činnosti vyplývající ze zákonů a dalších právních předpisů ČR jsou zajišťovány pro obce 
spadající pod ORP Karlovy Vary Magistrátem města Karlovy Vary a Úřadem práce ČR, 
krajskou pobočkou v Karlových Varech.  

Za dalšími sociálními službami mohou obyvatelé Nové Role dojíždět do okolních měst, např. 
v Chodově je denní stacionář pro mentálně postižené a sociálně terapeutické dílny, v Nejdku 
je léčebna dlouhodobě nemocných, v Perninku je domov důchodců, ve Staré Roli je domov 
pro seniory. 

Město Nová Role pořádá různé společenské akce pro seniory. Představitelé města například 
navštěvují seniory u příležitosti jejich životního jubilea. Město také organizuje příležitostnou 
autobusovou dopravu do hypermarketu Globus v Jenišově. Dále pro zlepšení podmínek 
života seniorů v Nové Roli, kde lze vzhledem k demografické situaci očekávat další nárůst 
počtu seniorů, by bylo zajímavé vybudování hřiště nebo vitalparku pro seniory, které se 
v poslední době začínají objevovat v okolních obcích, např. v Dolním Rychnově či Staré Roli. 
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6.6 Kultura 

O kulturním životě v Nové Roli svědčí přehled plánovaných kulturních akcí v roce 2015: 

Tab. č. 17 Přehled plánovaných kulturních akcí v roce 2015  

Datum konání Název akce, pořadatel, místo konání 

22. 3. 2015 Jarní koncert Chorea Nova (pořádá Chorea Nova) 

22. 3. 2015 
Vítání jara (pořádá DDM Nová Role a Chorea Nova) – průvod od kina, stará část 
obce – pálení Morany, opékání buřtů 

28. 3. 2015 Sportovní ples – Kulturní dům Nová Role (pořádá FK Nová Role) 

13. 4. 2015 Výlet seniorů do Karlových Varů, spojen s exkurzí do GH Pupp 

30. 4. 2015 Stavění Májky – stará část města 

23. 5. 2015 Valcha (hudební festival, folk, country) – pláž u rybníka 

26. 5. 2015 Autokarový výlet pro seniory 

30. 5. 2015 Kácení Májky, Dětský den, Pohádkový les 

18. 6. 2015 Výlet seniorů do Karlových Varů 

19. 6. 2015 Základní škola – 9. ročník stužková slavnost 

25. 7. 2015 Rock iN Roll – pláž u rybníka (pořádá Roman Pištěk a Jiří Švec) 

3. 9. 2015 Autokarový zájezd pro seniory – Hluboká nad Vltavou 

12. – 13. 9. 2015 Michalská pouť – prostranství u autokempu a na pláži u rybníka 

říjen/ listopad 2015 Divadelní představení v Kulturním domě a Setkání se seniory 

27. 11. – 28. 11. 2015 Rozsvěcení Vánočního stromu + Živý Betlém, Adventní trhy – před úřadem 

29. 11., 6. 12., 13. 12.,  
20. 12. 2015 

Adventní koncerty v kostele sv. Michaela (pořádá Chorea Nova) 

3. 1. 2016 Novoroční koncert v Kulturním domě (pořádá Chorea Nova a Červení Panteři) 

6. 1. 2016 Zhasínání Vánočního stromu s after Novoročním ohňostrojem 

V současné době v Nové Roli probíhá rekonstrukce budovy městského úřadu a kulturního 
domu. Je zde společenský sál, ve kterém probíhají 4 tradiční plesy (ples města, sportovců, 
rybářů a myslivecký) a další akce (dětský karneval apod.). Jako další prostory pro pořádání 
kulturních akcí lze využít bývalé kino, sál v hasičské zbrojnici a turisticko-informační centrum. 
Některé akce probíhají ve venkovních prostorách, např. na koupališti, před budovou 
městského úřadu, ve staré části obce u Rolavy.  

Z kulturních památek se v Nové Roli nachází kostel sv. Michaela ze 13. století. Kostel je 
otevřen pouze u příležitosti bohoslužeb a kulturních akcí (např. adventní koncerty). 
V Mezirolí je kaple z 2. poloviny 18. století. 

Za kulturou typu divadlo, kina apod. obyvatelé dojíždějí do okolních měst, především do 
Karlových Varů. 
 

A. 7 Životní prostředí 

Celková výměra katastru Nové Role je 1.353,3 ha, z toho přibližně polovina představuje 
zemědělskou půdu. Ze zemědělské půdy mají největší zastoupení trvalé travní porosty (432,2 
ha), dále orná půda (193,8 ha), zahrady (38,8 ha) a ovocné sady (2,9 ha), chmelnice a vinice 
nejsou zastoupeny vůbec. Z nezemědělské půdy jsou nejvíce zastoupeny lesní pozemky 
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(378,9 ha), po té ostatní plochy (211,8 ha), vodní plochy (64,2 ha) a zastavěné plochy a 
nádvoří (30,8 ha). Zdroj: ČSÚ 2013 

Zemědělská půda se nevyznačuje kvalitou umožňující intenzivní rostlinnou výrobu. K tomuto 
faktu se navíc přidávají klimatické podmínky v podkrušnohorské oblasti, takže zemědělská 
půda v Nové Roli je využívána hlavně pro chov dobytka, především skotu. 

Jak již bylo řečeno v úvodu, Novou Rolí protéká řeka Rolava pramenící v Krušných horách 
v rašeliništích u Přebuzi. V minulosti byla řeka Rolava silně znečištěna, v posledních letech 
došlo k výraznému zlepšení kvality vody v řece díky výstavbě a modernizaci ČOV u horního 
toku řeky. Významnou vodní plochou na území Nové Role je Novorolský rybník, který je 
využíván k rekreaci. Dále se v Nové Roli nacházejí další menší rybníky využívané pro chov ryb.  

Obr. č. 32 Řeka Rolava 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 
Charakter životního prostředí v Nové Roli je ovlivněn polohou Nové Role v krušnohorském 
zlomu. Na území Nové Role se nenachází velkoplošné ani maloplošné zvlášť chráněné území. 
Není zde vymezeno zákonné ochranné pásmo ochrany přírody, ptačí oblast, evropsky 
významná lokalita apod. Nachází se zde dva památné stromy, v Nové Roli lípa u hřbitova a 
v Mezirolí mezirolská lípa. Novou Rolí prochází nadregionální biokoridor a jsou zde vymezeny 
dva regionální biokoridory a dvě regionální biocentra. Zdroj databáze AOPK. 

Obr. č. 33 Ochrana přírody  
Vysvětlivky: fialová - památný strom, 
oranžová – regionální biokoridor, hnědá – 
regionální biocentrum, růžová – 
nadregionální biokoridor)  

Zdroj: AOPK 
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Kvalita životního prostředí v Nové Roli je dobrá, přesto je ovlivněna v okolí probíhající 
těžbou a zpracováním hnědého uhlí a kaolinu. Těžební činnost má vliv na kvalitu ovzduší, 
jedná se o znečištění prachem z těžby kaolinu a prachem a exhalacemi z výfukových plynů 
vozidel přepravujících kaolin. Dále jsou těžba a transport surovin spojeny s hlučností. Dalším 
problémem je zábor půdy způsobený těžbou nebo ložiskovou ochranou pro budoucí těžbu. 

K výraznému zlepšení kvality ovzduší v Nové Roli došlo v 90. letech 20. století, kdy byla 
zrušena kotelna na hnědé uhlí v porcelánce. Provoz pecí v porcelánce přešel na zemní plyn a 
Nová Role přešla na centrální zásobování teplem z palivového kombinátu ve Vřesové. 

Obr. č. 34 Chráněná ložisková území a ložiska výhradní plocha v okolí Nové Role.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Česká geologická služba, surovinový infor. Systém 

 

A. 8 Správa města 

Město Nová Role je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní 
korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem 
a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při 
výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na 
základě zákona. Město Nová Role má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi 
samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Město Nová Role 
vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu 
této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a 
směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími 
krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené 
působnosti. (Zdroj: www.novarole.cz) 

 

http://www.novarole.cz/
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Obr. č. 35 Budova městského úřadu 

 
Zdroj.: ABRI, s.r.o. 

Pro jednotlivé činnosti městského úřadu jsou zřízeny odbor ekonomický a odbor správních 
agend s pověřením výkonu funkce matričního úřadu, stavebního úřadu a silničního správního 
úřadu. (Zdroj: www.novarole.cz) 

Organizace městem zřizované či rozpočtově vázané jsou Základní škola Nová Role, Mateřská 
škola Nová Role, Mateřská škola Mezirolí, Dům dětí a mládeže. Organizacemi se 100 % účastí 
města jsou Technické služby města Nová Role, s.r.o. a Norobyt, s.r.o. Organizační složkou 
města je Základní knihovna Nová Role. (Zdroj: www.novarole.cz) 

Občané Nové Role jsou o dění ve městě informování pomocí úřední desky, elektronické 
úřední desky, internetových stránek města, zasíláním sms s důležitými informacemi, 
vysíláním kabelové televize a článků v Novorolském zpravodaji, který vychází jednou za dva 
měsíce. 
 

A. 9 Hospodaření města 

V posledních letech hospodaří město Nová Role s přebytkem. Následující tabulka ukazuje 
výše přebytku rozpočtu města v posledních pěti letech. 

Tab. č. 18 Hospodaření města 

rok přebytek rozpočtu města 

2009 2 803 880 Kč 

2010 2 861 270 Kč 

2011 17 556 680 Kč 

2012 638 610 Kč 

2013 11 731 825 Kč 

Zdroj: www.rozpocetobce.cz 

V dále uvedených tabulkách je vidět struktura příjmů a výdajů rozpočtu města Nová Role.  

http://www.novarole.cz/
http://www.novarole.cz/
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Tab. č. 19 Struktura příjmů rozpočtu města 

 

 

rok 2013 Kč % 

příjmy celkem 61 949 939 100,0 

daňové 43 095 756 69,6 

nedaňové 9 817 604 15,8 

kapitálové 3 216 162 5,2 

dotace 5 820 417 9,4 

Zdroj: www.rozpocetobce.cz 
 
Tab. č. 20 Struktura výdajů rozpočtu města 

rok 2009 Kč % 

výdaje celkem 48 148 350 100,0 

zemědělství a lesy 34 130 0,1 

průmysl 2 224 770 4,6 

vzdělávání 4 723 100 9,8 

kultura, církev a sdělovací prostředky 2 828 920 5,9 

tělovýchova a zájmová činnost 1 200 870 2,5 

zdravotnictví 2 062 320 4,3 

bydlení, komunální služby a územní rozvoj 8 702 770 18,1 

ochrana životního prostředí 8 036 460 16,7 

sociální věci 973 760 2,0 

bezpečnost 5 289 230 11,0 

veřejná správa 12 072 020 25,1 

 

rok 2010 Kč % 

výdaje celkem 54 446 720 100,0 

zemědělství a lesy 0 0,0 

průmysl 9 701 230 17,8 

vzdělávání 6 521 950 12,0 

kultura, církev a sdělovací prostředky 2 326 880 4,3 

tělovýchova a zájmová činnost 1 643 910 3,0 

rok 2009 Kč % 

příjmy celkem 50 952 230 100,0 

daňové 29 968 890 58,8 

nedaňové 8 243 380 16,2 

kapitálové 6 830 980 13,4 

dotace 5 908 980 11,6 

rok 2010 Kč % 

příjmy celkem 57 307 990 100,0 

daňové 35 139 380 61,3 

nedaňové 8 807 530 15,4 

kapitálové 1 227 430 2,1 

dotace 12 133 650 21,2 

rok 2011 Kč % 

příjmy celkem 57 704 080 100,0 

daňové 33 484 090 58,0 

nedaňové 8 109 830 14,1 

kapitálové 2 168 770 3,8 

dotace 13 941 390 24,2 

rok 2012 Kč % 

příjmy celkem 49 196 420 100,0 

daňové 33 576 680 68,3 

nedaňové 7 415 630 15,1 

kapitálové 4 495 440 9,1 

dotace 3 708 670 7,5 
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zdravotnictví 2 572 630 4,7 

bydlení, komunální služby a územní rozvoj 4 231 460 7,8 

ochrana životního prostředí 11 000 090 20,2 

sociální věci 947 390 1,7 

bezpečnost 433 590 0,8 

veřejná správa 15 067 590 27,7 

 

rok 2011 Kč % 

výdaje celkem 40 147 400 100,0 

zemědělství a lesy 12 720 0,0 

průmysl 3 581 510 8,9 

vzdělávání 5 601 190 14,0 

kultura, církev a sdělovací prostředky 2 317 650 5,8 

tělovýchova a zájmová činnost 1 366 520 3,4 

zdravotnictví 645 850 1,6 

bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 650 330 9,1 

ochrana životního prostředí 9 711 660 24,2 

sociální věci 782 120 1,9 

bezpečnost 539 100 1,3 

veřejná správa 11 938 750 29,7 

 

rok 2012 Kč % 

výdaje celkem 48 557 810 100,0 

zemědělství a lesy 45 500 0,1 

průmysl 7 849 340 16,2 

vzdělávání 8 396 000 17,3 

kultura, církev a sdělovací prostředky 2 586 000 5,3 

tělovýchova a zájmová činnost 3 261 930 6,7 

zdravotnictví 64 850 0,1 

bydlení, komunální služby a územní rozvoj 5 067 270 10,4 

ochrana životního prostředí 7 249 730 14,9 

sociální věci 964 380 2,0 

bezpečnost 380 660 0,8 

veřejná správa 12 692 150 26,1 

 

rok 2013 Kč % 

výdaje celkem 50 369 194 100,0 

zemědělství a lesy 75 540 0,1 

průmysl 4 801 957 9,5 

vzdělávání 4 999 558 9,9 

kultura, církev a sdělovací prostředky 2 434 881 4,8 

tělovýchova a zájmová činnost 2 058 234 4,1 

zdravotnictví 40 406 0,1 

bydlení, komunální služby a územní rozvoj 15 016 618 29,8 
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ochrana životního prostředí 7 435 269 14,8 

sociální věci 928 953 1,8 

bezpečnost 836 530 1,7 

veřejná správa 11 741 248 23,3 

 

A. 10 Anketa mezi obyvateli a spolky 

10.1 Úvod k provedenému průzkumu 

Průzkum potřeb obyvatel města Nová Role proběhl v dubnu 2015 v rámci prací na 

analytické části Strategického plánu rozvoje (část A). Obsahově byl průzkum zaměřen na tři 

oblasti, a to údaje o účastníkovi ankety, spokojenost obyvatel a další rozvoj a strategii 

města. Otázky v anketě byly předem diskutovány pracovní skupinou a následně schváleny 

vedením města. Současně s touto anketou obyvatel proběhla anketa zaměřená na spolky.  

Anonymní a dobrovolná anketa byla zaměřena na všechny obyvatele města. Vyplňování 

ankety probíhalo jednak elektronicky on-line a dále jí mohli občané vyplnit v listinné podobě. 

Informace o probíhající anketě byla zveřejněna na webových stránkách a facebooku města. 

MěÚ dále 2x rozesílal informativní sms z sms brány města všem občanům zapojeným do 

informačního systému města. Informace o probíhajícím průzkumu vč. poskytování listinných 

dotazníků dále osobně poskytovali také zástupci strategie před budovou MěÚ. Listinné 

dotazníky byly dále obyvatelům poskytovány městskými organizacemi. Vyplněné dotazníky 

pak bylo možné odevzdat přímo na MěÚ či je vhodit do sběrné schránky ve vstupu do MěÚ.  

Jak vidno bylo zvoleno velké množství informačních kanálů tak, aby anketa oslovila co nejširší 

spektrum obyvatel. Díky zvolení tohoto postupu se průzkumu zúčastnilo a anketu vyplnilo 

celkem 271 osob. Což je 6,53 % z celkového počtu obyvatel města (v roce 2014 mělo město 

4149 obyvatel). Počet obyvatel zapojených do průzkumu je na základě zkušeností z jiných 

měst více než uspokojivý a ukazuje na zájem obyvatel na města o dění ve městě.1  

Názory veřejnosti tak byly reprezentovány náhodně vybraným vzorkem, který dokumentuje 

potřeby obyvatel ve městě. Celkem anketa obsahovala 20 otázek.  

1. část ankety zaměřené na údaje o respondentovi obsahovala 4 otázky. 

2. část ankety byla průzkumem spokojenosti s 8 otázkami.  

3. část ankety – „Další rozvoj a strategie“ obsahovala 8 otázek a místo k volnému vyjádření. 

5 otázek bylo položeno volně a dotázaní na ně mohli odpovědět dle svého uvážení. 

10.2 Souhrn výsledků ankety mezi obyvateli 

Z celkových 271 respondentů bylo 105 mužů (38,7 %) a 166 žen (61,3 %).  

 

Přičemž nejčastěji odpovídali obyvatelé ve věku 31-45 let. 

 

                                                 
1
 Obdobný průzkum v rámci tvorby strategického plánu byl v květnu 2015 prováděn např. v sousedním městě Chodově 

(počet obyvatel 13 940), kde se tohoto průzkumu zúčastnilo 662 obyvatel, což bylo 4,7 % z celkového počtu obyvatel. 
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Více jak 57 % respondentů se do Nové Role přistěhovala a přes 80 % jich zde přímo bydlí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

I. Průzkum spokojenosti: 

 

 

 

 

 

 

Z ankety vyplynulo, že obyvatelé jsou s životem ve městě spokojeni či převážně spokojeni 
(celkem 94,5 %).  
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Z odpovědí na otázku s čím konkrétně jsou obyvatelé v obci spokojeni vyplynulo, že nejvíce 
s čistým vzhledem města a jeho klidnou atmosférou. Velice pozitivně je dále vnímáno zázemí 
pro děti (školy, hřiště), blízkost přírody a poloha města.  

Tento pozitivní výsledek spokojeného žití ve městě se následně odrazil i ve Vizi města. Stejně 
tak chce město zůstat i nadále městem úzce spjatým s přírodou - městem zeleně a vody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí ankety byla také otázka již související s dalším rozvojem a investicemi města, a to 

zda si obyvatelé myslí, že by se ve městě mělo nadále investovat do rekonstrukce 

komunikací. Plných 88 % odpovědí bylo pro pokračování obnovy komunikací. 

3. Zdá se vám dostačující stávající systém svozu odpadu v obci? 
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Z průzkumu týkajícím se názoru a spokojenosti se svozem odpadů ve městě vyplynulo, že 

jsou lidé se systémem svozu odpadů ve městě spokojeni. Pouze 23 % respondentů by uvítalo 

zkvalitněné svozu separovaného odpadu a 17 % by uvítalo lepší svoz velkoobjemových 

kontejnerů. 
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Jak již vyplynulo z otevřené otázky ohledně důvodu spokojenosti s životem ve městě, jsou ve 

městě lidé se vzhledem obce a zelení ve městě spokojení. V odpovědích na konkrétní otázku 

na toto téma se v tomto směru pozitivně vyjádřilo 75 % dotazovaných. Dostupnost zdravotní 

péče je také ve městě vnímána jako dostatečná a spokojeno je s ní 80 % respondentů. 

 

 

 

Další z otázek směřovala do okruhu spokojenosti s prací MěÚ. Konkrétně zda jsou obyvatelé 

spokojeni s informovaností, zde kladně odpovědělo 82 % a téměř 18 % negativně. 

 

7. Jste spokojeni s fungováním následujících organizací zřizovaných městem? 
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I další otázka směřovala na spokojenost a fungováním městských organizací. Respondenti 

nejčastěji využívají služeb městské knihovny, s níž je jich spokojeno 62 %. Následuje Dům dětí 

a mládeže, s nímž je spokojeno 45 % respondentů a Mateřská škola se spokojeností téměř 41 

%. Základní školu využívá pouze 128 z dotázaných a spokojených jich je 35,4 %. Základní 

uměleckou školu pak využívá pouze 100 respondentů a spokojeno jich je 32,5 %. 

 

 

Poslední otázka z oblasti spokojenosti obyvatel ve městě směřovala na mezilidské vztahy ve 

městě a jejich úroveň. Za velmi dobré či docela dobré je považuje 68,3 % dotázaných. 

Naopak za špatné pouze 4,4 % respondentů. 10 % účastníků nedokázalo toto posoudit. 

II. Další rozvoj a strategie: 

Druhý okruh otázek směřoval na další rozvoj města. První dvě otázky se týkaly potřeby 
rozšíření bytové výstavby a dostatku sportovních ploch a zařízení v obci. Více jak polovina 
dotázaných (53,5 %) si nemyslí, že by bylo třeba rozšiřovat bytovou výstavbu. Naopak téměř 
54 % účastníků se vyjádřilo v tom smyslu, že nepovažuje za dostačující stávající místa pro 
sportovní vyžití.  
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Téměř polovina dotázaných si myslí, že počet a kvalita pořádaných kulturních a 

společenských akcí ve městě je dostačující (50,9 %) a naopak druhá polovina má opačný 

názor (49,1 %). 

V otázce týkající se hodnocení činnosti pracovníků a představitelů města převažuje názor 

pozitivní a 59,8 % si myslí, že je dostatečná. Opačný názor mělo 40,2 % osob. 
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Na tuto otevřenou otázku mohli 

dotázaní odpovědět volně. Nejvíce 

byly preferovány služby typu obchod – 

konkrétně, zde dle názorů obyvatel 

chybí řeznictví a tradiční české 

obchody. Na dalších místech se 

umístily sport a volnočasový areál, 

ostatní služby jako např. čistírna, 

cukrárna nebo kulturní a společenské 

akce.  
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V otázce číslo 6. Rozvojové části dotazníku se respondenti mohli vžít do role vedení města a 
měli navrhnout, do jakých oblastí by investovali finanční prostředky z rozpočtu města. 
Nejvíce investic by mělo jít dle názorů 55,7 % respondentů do rekonstrukce místních 
komunikací. Na druhém místě s 54,6 % bylo zřízení obchodů a dalších služeb v obci. Dále byla 
zejména v 48,7 % preferována podpora kulturních a společenských akcí nebo péče o 
veřejnou zeleň a životní prostředí 34,7 %. 

Z ankety dále vyplynulo, že 77 % dotazovaných se aktivně nepodílí na rozvoji města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední závěrečná otázka se týkala 
návrhu způsobu řešení znečištování 
veřejného prostranství např. psími 
exkrementy, prázdnými obaly 
apod. 32 % respondentů by 
preferovalo pokutování a trestání. 
Shodně 10 % se vyjádřilo pro větší 
rozšíření sáčků na psí exkrementy a 
zřízení městské policie, která by 
dodržování pořádku ve městě 
dozorovala. Následně 9 % by 
uvítalo větší množství sběrných 
nádob  a 8 % organizovaný úklid. 
Jako další způsoby řešení byly 
navrženy např. kamerový systém, 
větší kontrola, či vyšší poplatky za 
psi. 
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10.3 Souhrn výsledků ankety mezi spolky 

Jelikož město považuje zájmovou činnost obyvatel za nedílnou součást života ve městě, 

proběhl souběžně s anketou pro obyvatele také doplňkový průzkum potřeb mezi zájmovými 

spolky ve městě Nová Role. Průzkum proběhl elektronicky formou vyplnění on-line 

formuláře. Celkem se ho zúčastnilo 8 spolků.  

Do průzkumu se zapojily tyto spolky, které odpovídali následující základní otázky: 

NÁZEV SPOLKU HLAVNÍ NÁPLŇ SPOLKU 

 TJ Nová Role-oddíl ASPV
2
  Sportovní činnost pro děti, mladé a pokročilé 

 Pěvecký sbor Chorea Nova  sborové zpívání 

 Tenisový klub 
Rozvoj tenisové mládeže ve městě Nová Role. Možnost využití TK pro 
občany města rekreačnímu využití. 

 Červení panteři, o. s. 
Koncertní činnost, výuková činnost, zprostředkovatelská činnost a 
podpora kulturního dění ve městě.  

 Tělovýchovná jednota Nová Role Sport, kultura, relaxace. 

 Fotbalový klub Nová Role Sportovní činnost - fotbal 

 Festival Rock iN Roll Příprava, organizace a celkové kompletní zajištění festivalu. 

 SDH Nová Role 
Ochrana obyvatelstva, preventivní činnosti na úseku PO, reprezentace 
města na soutěžích v požárním sportu a výchova mládeže. 

Z průzkumu vyplynulo, že spolkem s největší členskou základnou je Tělovýchovná jednota 

Nová Role. Menšími spolky jsou např. Sbor dobrovolných hasičů a Fotbalový klub Nová Role, 

kterým však stále roste členská základna. Pozitivní je, že vedle sportovních klubů ve městě 

působí také spolky zaměřené na kulturní a společenskou činnost. 

 

Jste spokojeni s podmínkami v Nové Roli pro činnost Vaší organizace? 

 

Z dotazovaných spolků je s technickým zázemím v Nové Roli spokojeno 5 z 8 dotázaných 
(62,5 %) a s finančním zajištěním pak 6 z 8 dotázaných (75 %).  

                                                 
2
 ASPV - Asociace sport pro všechny - aerobik - fitbally - stepy 
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Jaké akce by měla obec v nejbližší době z hlediska podpory Vaší činnosti uskutečnit? 

V odpovědích na tuto otázku se u spolků projevila zejména potřeba rozšíření technického 

vybavení pro jejich činnost či finanční podpora jejich činnosti ze strany města. Mezi 

konkrétní potřeby patří např. vybudování hřiště s umělým povrchem, vybudování lepšího 

zázemí v hale TJ Nová Role či vyšší příspěvěk na provoz této haly. Dále vybudování 

přístupové komunikace do areálu spolku, nákup vybavení či zřízení prostor pro kulturní akce. 

 

 

 

 

 

 

I zde se potvrdilo, že obyvatelé města Nová Role se aktivně podílejí na rozvoji města, jelikož 

7 z 8 spolků se podílí na jeho rozvoji i mimo své hlavní aktivity. 
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A. 11 Shrnutí analytické části a výsledků ankety 

Obyvatelstvo 

Počet obyvatel Nové Role je v poslední době stabilizovaný. V porovnání s celorepublikovými 

údaji je zde ovšem výrazněji patrný trend stárnutí populace. Vzdělanostní struktura obyvatel 

Nové Role je srovnatelná s Karlovarským krajem celkově, jedná se obecně o nižší 

vzdělanostní úroveň obyvatelstva oproti údajům za celou ČR.  

V Nové Roli nejsou výrazné konflikty mezi obyvateli plynoucí z jejich sociální situace. Dle 

statistických údajů zde nejsou výrazně zastoupeny národnostní menšiny. Také v území není 

klasická sociálně vyloučená lokalita. I v Nové Roli jsou osoby sociálně vyloučené nebo 

sociálním vyloučením ohrožené, ale nejsou zastoupeny v takové míře jako v některých 

okolních obcích. Z výsledků ankety dále  vyplývá, že obyvatelé považují Novou Roli za klidné a 

bezpečné město. Jako velmi dobré nebo docela dobré hodnotí mezilidské vztahy v Nové Roli 

68,3 % respondentů ankety.  

Z hlediska společensky nežádoucích jevů je z analytické části zejména patrné ohrožení 

distribucí návykových a psychotropních látek. Přestože je v Nové Roli kriminalita nižší, než je 

tomu v podobných městech Karlovarského kraje, vyplynula jako žádoucí potřeba věnovat 

více pozornosti prevenci kriminality, problematického chování a integraci sociálně 

vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. 

V Nové Roli působí řada spolků a zájmových organizací. Z výsledku ankety pro spolky je 

patrná poptávka těchto organizací po lepším vybavení, zázemí pro svoji činnost a podílu na 

provozu místní sportovní haly. 

Stávající plochy pro sportovní vyžití hodnotí jako nevyhovující více jak polovina účastníků 

v tom smyslu, že je nepovažuje za dostačující.  

Z výsledků ankety je patrná spokojenost se zázemím pro děti. Podpora kulturních, 

společenských a sportovních aktivit se umístila na třetím místě v žebříčku aktivit, do kterých 

by respondenti investovali. Z analytické části je patrné, že v Nové Roli není dostatečná 

nabídka pro vyžití starších dětí a mládeže, což také souvisí s nutností preventivních opatření 

z hlediska společensky nevhodného chování této věkové skupiny.  

Hospodářství 

Největším ekonomickým subjektem působícím v Nové Roli je společnost Thun 1794 a.s., 

která zde provozuje výrobu užitkového porcelánu. Počet živnostníků je v Nové Roli stabilní. 

Ze strany podnikatelských subjektů zaznívá poptávka po nebytových prostorách. V Nové Roli 

se nachází pozemek k využití jako průmyslová zóna, která by přinesla další pracovní 

příležitosti pro obyvatele Nové Role. Je zde patrná poměrně velká závislost na dvou velkých 

tradičních zaměstnavatelích, přičemž v současnosti dochází k postupnému utlumování těžby 

hnědého uhlí, což sebou ponese hrozbu zvýšení nezaměstnanosti. 
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Nová Role neoplývá významnými atrakcemi z hlediska cestovního ruchu. Přesto je zde 

potenciál v podobě Novorolského rybníku a přírody v okolí města (lesy, cyklostezky, 

turistické trasy) a využití blízkosti lázeňského města Karlovy Vary. Sami obyvatelé města 

uvádějí jako jeden z důvodů své spokojenosti umístění města a okolní přírodu. Aktivitám 

spojeným s návštěvnickým ruchem se věnuje v současnosti v Nové Roli společnost Thun 

1794 a.s. Jednou z mála historicky cenných pamětihodností je ve městě kostel sv. Michaela. 

Infrastruktura 

Většina bytové výstavby i domů doprovodné občanské vybavenosti je z 60. let minulého 

století. Z tohoto důvodu jsou technické parametry některých veřejných budov (městský 

úřad, DDM, kulturní dům) v nevyhovujícím stav z hlediska nároků na moderní využití. 

Technická infrastruktura je v Nové Roli na dobré úrovni. Problémem se do budoucna jeví 

pouze omezené možnosti kapacity skládky komunálního odpadu. Z ankety i z místního 

šetření je patrno, že obyvatelé Nové Role využívají možností třídit odpad. 80 % respondentů 

ankety považuje systém sběru odpadu za dostatečný, z ankety místního šetření vyplynul 

pouze požadavek na zvýšení kapacity některých specializovaných sběrných nádob, jakými 

jsou nádoby na nápojové kartony nebo na biodpad. 

Z hlediska dopravy a komunikací v obci, město Nová Role věnovalo této problematice 

pozornost již v minulých letech, avšak jak vyplynulo z anket, respondenti by tyto aktivity 

uvítali i nadále. Téměř 90 % respondentů chce i nadále investovat do rekonstrukcí 

komunikací. Dopravní obslužnost veřejnou dopravou je v Nové Roli na poměrně dobré 

úrovni, to vyplývá jak z analytické části, tak z výsledků ankety. Výjimkou je část Jimlíkov. 

Z místního šetření a ankety se také ukázalo, že chybí napojení některých cyklostezek. 

V centru města se nacházejí potenciálně dopravně nebezpečná místa, která jsou dána 

absencí přechodů pro chodce, tato skutečnost byla také často uvedena v odpovědích ankety 

pro občany. 

Vybavenost 

V analytické části bylo identifikováno na základě místního šetření, že základní služby pro 

občany Nové Role jsou dostatečné. V místě je k dispozici mateřská a základní škola, základní 

zdravotní péče a základní obchody a služby. Na základě výsledků ankety je vidět, že 

obyvatelé vítají zázemí pro děti (školy) a dostupnost zdravotní péče. Respondenti uváděli, že 

v Nové Roli ze služeb nejvíce postrádají řeznictví a české obchody. Dále by navrhovali více 

podporovat společenské, kulturní a sportovní aktivity ve městě. 

V oblasti sociální péče nejsou příliš zastoupeny terénní a ambulantní služby. Nedostatečná je 

kapacita Domu s pečovatelskou službou, kde poptávka po volných místech převyšuje 

nabídku, s tím souvisí také nárůst počtu seniorů v Nové Roli. 

V Nové Roli je poměrně pestrá nabídka tradičních kulturních akcí. 
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Životní prostředí 

Jak vyplývá z výsledků ankety i z místního šetření, obyvatelé Nové Role jsou spokojeni 

s čistotou a vzhledem města. Vnímají zeleň a upravenost prostředí jako jednoznačný klad 

Nové Role a přáli by si tuto kladnou stránku zachovat a rozvíjet.  

V souvislosti se znečišťováním veřejných ploch si respondenti ankety stěžují na nedostatečný 

systém dohledu nad dodržování vyhlášek a navrhují zvýšit počet sáčků na psí exkrementy. 

Okolí Nové Role je ovlivněno stávající i plánovanou těžbou a zpracováním nerostných surovin 

(hnědé uhlí a kaolín). 

Správa města 

S informovaností o dění v Nové Roli je spokojena valná většina respondentů ankety. Jak je 

uvedeno v analytické části, obyvatelé jsou informováni vícero způsoby.  
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