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1 Úvod 
 

Koncepční dokument „Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem“ byl vytvořen za 

účelem stanovení hlavních určujících směrů rozvoje města na období 2007-2016. Strategie 

byla vytvořena pomocí moderních, obecně uznávaných a podporovaných metodik tvorby 

strategických plánů obcí a regionů, vycházejících ze vzájemné provázanosti a vyváženosti 

ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje území odrážejícího základní principy 

udržitelného života.   

Postupné stanovování strategie 

města probíhalo na základě 

prolnutí závěrů ze vzájemných 

diskuzí regionálních účastníků a 

syntetických závěrů 

analytických prací. 

Nejdůležitějšími analytickými 

podklady byli: Profil města – 

socioekonomická analýza 

v jednotlivých sférách života; 

výstupy z dotazníkových šetření mezi veřejností, podnikatelským a neziskovým sektorem; 

územní plán a rozpočet města. Na základě výstupů z analytických prací byla vytyčena SWOT 

analýza – vymezení silných a slabých stránek města, jeho příležitostí a ohrožení. Na základě 

toho, lze stanovenou strategii považovat za odrážející a respektující skutečné a identifikované 

potřeby města. Reálnost, potřebnost a systematičnost podtrhuje rovněž široká participace 

regionálních aktérů v průběhu  procesu tvorby dokumentu. Zapojeni byli zástupci všech 

sektorů: veřejného, neziskového a podnikatelského za součinnosti zástupců místní veřejné 

správy.  

Proces strategického plánování je proces dlouhodobý, soustavný a otevřený. Ve vytvořené 

strategii by mělo docházet k trvalému a systematickému hodnocení změn vstupních podmínek 

i dosažených výsledků. Úspěšný strategický plán je nutné chápat jako dohodu o budoucím 

rozvoji území a, má-li se stát opravdu zdařilým, je nutná nejen ochota i úsilí přijmout tento 

dokument jako rozvojový plán města, ale neustále jej zdokonalovat a aktualizovat tak, aby 

nebyl pouze ideou, ale reálným a systematickým plánem v dlouhodobém horizontu. 
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Cílem tvorby strategie rozvoje města bylo rovněž vytvoření takového dlouhodobého 

koncepčního dokumentu, který bude využitelný pro získávání finančních zdrojů z tuzemských 

i zahraničních dotačních titulů, zejména pak z fondů EU.  

Proces zpracování strategického plánu pro město Dvůr Králové nad Labem probíhal v rámci 

realizace projektu AKKORD – Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II., který 

byl financován ze zdrojů Evropské unie, v rámci opatření 3.3. programu SROP.  

1.1 Metoda  zpracování strategie 

Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad 

Labem 2007-2016 (dále SRM) je zpracovaná 

na základě obecně používaných metodik 

zpracování rozvojových dokumentů obcí, měst 

a regionů, vycházejících z místní Agendy 211, 

respektujících mezinárodně uznávané principy 

udržitelného rozvoje, založeného na 

vyváženém propojení základních oblastí života 

– ekonomické, sociální a životního prostředí.  

Vlastní zpracování proběhlo syntézou 

komunitního přístupu, založeného na 

vzájemných diskuzích a vyjednávání 

regionálních zástupců, místní správy a zástupců 

jednotlivých sektorů (veřejnost, neziskový a 

podnikatelský sektor), s expertním přístupem, který byl reprezentován rolí zpracovatele 

dokumentu a funkcí externího odborného konzultanta, který proces vedl především metodicky 

a dohlížel na jeho kontinualitu a systematičnost.  

                                                 
1 Co je místní Agenda 21: „Místní Agenda 21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální 
úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování 
veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve 
všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.   
Místní Agenda 21 je programem rozvoje regionu, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. To znamená: 
strategický plán, který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci 
s veřejností. Místní Agenda 21 zohledňuje konkrétní místní problémy. Je to proces směřující k zajištění dobré a udržitelné 
kvality života a životního prostředí v určitém území. 
Místní Agenda 21 hledá řešení ve spolupráci se všemi složkami místního společenství, takže odráží také jejich potřeby. 
Zohledňuje dopady rozhodnutí na všechny oblasti života a v delším časovém horizontu. Propojuje probíhající aktivity. 
Zapojuje veřejnost již do plánování i do realizace plánů.“  
(Metodika pro místní Agendy 21 v České republice, 2003) 
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Proces zpracování strategie byl zahájen na konci roku 2006. Výsledkem 7 měsíců trvajícího 

procesu je dokument „Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007-2016“.  Náplň 

strategické části je stanovena apoliticky, na základě konsenzu a s dlouhodobým horizontem 

rozvoje města.  

Strategický dokument se skládá ze dvou základních částí: 

→ Analytická část 

→ Strategická část. 

 

Analytická část: Zpracování analytické části probíhalo od prosince 2006 do března 2007. 

V rámci této části byl zpracován kompletní dokument „Profil města – socioekonomická 

analýza“, vytvořený z nejnovějších údajů a dostupných dat a informací o území města 

v jednotlivých sférách života. Realizována byla dotazníková šetření veřejnosti (občané 

města), neziskových organizací a podnikatelských subjektů s cílem zjištění jejich spokojenosti 

se životem ve městě. Z vyhodnocení dotazníkových šetření byly identifikovány skutečné 

potřeby místních obyvatel ke spokojenému životu ve městě a také přednosti, překážky a přání 

podnikatelských a neziskových subjektů k provozování jejich činnosti v rámci rozvoje města. 

Všechny dílčí analytické práce byly podkladem pro stanovení SWOT analýzy, která 

synteticky shrnuje silné a slabé stránky, vnější příležitosti a hrozby rozvoje regionu.  

 

Strategická část: Zpracování strategické části probíhalo přibližně od března 2007 do června 

2007.  V rámci strategické části se opakovaně za účasti zpracovatele (Město Dvůr Králové 

nad Labem) a konzultanta (Centrum evropského projektování, Hradec Králové) scházely 

jednotlivé skupiny účastníků procesu, aby diskutovaly nad dílčími výstupy, projednávaly 

návrhy a další podněty a postupně stanovovaly jednotlivé části strategie, která určuje směr, 

kterým by se město Dvůr Králové nad Labem v následujících letech mělo ubírat.  Rovněž 

v této části byli zapojeni zástupci všech sektorů (veřejnost, neziskový a podnikatelský sektor), 

kteří v součinnosti se zástupci místní správy diskutovali o návrzích možné rozvojové 

strategie.  
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Struktura hlavních vstupů a výstupů při tvorbě SRM:  

 

1.2 Postup  zpracování strategie 

 
Prosinec 2006  

V posledním měsíci roku 2006 byl oficiálně zahájen proces zpracování „Strategie rozvoje 

města Dvůr Králové nad Labem 2007 – 2016“.  

V první (přípravné) fázi byla navržena struktura strategického plánu, harmonogram prací a 

průběh zapojení jednotlivých aktérů do procesu tvorby dokumentu. Dne 18.12.2006 se sešla      

Řídící skupina, reprezentována Radou města Dvůr Králové nad Labem, aby navržený postup 

prací, organizační strukturu a harmonogram projednala a odsouhlasila. Na svém 1. jednání 

členové Řídící skupiny (dále ŘS) rovněž navrhli složení Koordinační skupiny (dále KS). Dne 

21.12.2006 Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem projednalo a schválilo postup 

tvorby strategického plánu (usnesení č. 46/2006 – 3. ZM) a na základě zadání přizvalo 

k procesu zpracování externího konzultanta – Centrum evropského projektování – regionální 

rozvojovou agenturu z Hradce Králové, která na proces odborně dohlížela a metodicky vedla.  

V tomto období byl také jmenován koordinátor procesu, který zprostředkovával činnosti a 

informace mezi zpracovatelem a konzultantem. Tento koordinátor vzešel z řad tzv. 

„euromanažerů“ za veřejný sektor. Euromanažer, resp. koordinátor procesu využil k tvorbě 

strategie vzájemnou spolupráci a partnerství na místní úrovni.  

Územní plán Rozpočet města

Analytická část

Profil m ěsta
(socioekonomická 

analýza)
Dotazníková šet ření

SWOT Strategická část

Prioritní oblasti

Specifické cíle
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Leden – Únor 2007 

Na počátku roku 2007 byla zahájena analytická část procesu. Byl vytvořen základní 

analytický dokument „Profil města – socioekonomická analýza“, který analyzuje jednotlivé 

sféry života města a popisuje výchozí hodnoty v základních tematických oblastech života. 

Tento dokument byl vytvořen na základě známých informací a dostupných dat. 

Během těchto měsíců byly realizovány také dotazníkové průzkumy zaměřené na spokojenost 

života místních obyvatel a na působení podnikatelských a neziskových subjektů ve městě 

Dvůr Králové nad Labem. Dotazníková šetření byla zacílena na tři sektorové skupiny: 

veřejnost (obyvatelé města), podnikatelé a neziskové organizace. Z řad veřejnosti měl každý 

občan možnost vyjádřit se ke kvalitě života ve městě, určit jeho pozitiva a negativa. 

Neziskové organizace a podnikatelé byli osloveni pomocí speciálních dotazníků pro každý 

sektor s obsahem otázek na zjištění míry spokojenosti v působení podnikatelských a 

neziskových subjektů ve městě, zjištění kladných stránek a překážek pro jejich rozvoj. 

Všechny dotazníky byly zpracovány anonymně.  

 K 1. jednání se dne 17.1.2007 sešla Koordinační skupina (KS), která projednala zadání a 

průběh zpracování analytické části, zejména pak obsahu jednotlivých dotazníkových 

formulářů. 

  

 
Březen 2007 

V měsíci březnu se ukončovaly práce na analytické části a započalo se pracovat na části 

strategické. V rámci analytických prací byla zpracována závěrečná zpráva obsahující hlavní 

závěry a výstupy dotazníkových šetření a dokončen byl rovněž Profil města. Na základě 

těchto podkladových materiálů, v součinnosti s vyhodnocením dalších koncepčních 

dokumentů města, zejména územního plánu a rozpočtu města, byla navržena SWOT analýza, 
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synteticky shrnující silné a slabé stránky města a vymezující příležitosti a hrozby rozvoje 

města.    

V závěru měsíce (26.3.2007) se sešla Koordinační skupina. Na svém 2. jednání byla KS 

informována o výsledcích analytické části (Profil města, výstupy z dotazníkových šetření). 

Diskutován a připomínkován byl návrh SWOT analýzy. V rámci započetí tvorby vlastní 

strategie byla stanovena vize rozvoje města a na ni navazující globální cíl a strategické cíle. 

Definovány byly rovněž prioritní osy rozvoje. Na základě těchto sousledně postupných kroků 

byly vydefinovány čtyři prioritní (tematické) oblasti, které jsou pro další rozvoj města 

klíčové. Jsou jimi:  

1. Průmysl, podnikání a zaměstnanost 

2. Doprava a technická infrastruktura 

3. Kvalita života ve městě 

4. Atraktivní město pro návštěvníky 

Pro rozpracování jednotlivých prioritních oblastí byly jmenovány 2 pracovní skupiny, jejíž 

členy navrhla KS a schválila Rada města. 

→ Pracovní skupina A pro prioritní oblasti Průmysl, podnikání a zaměstnanost a 

Doprava a technická infrastruktura 

→ Pracovní skupina B pro prioritní oblasti Kvalita života ve městě a Atraktivní 

město pro návštěvníky.  

  

 

Duben - Květen 2007 

V průběhu měsíce dubna a května (18.4. a 10.5.2007) se opakovaně sešly na svém jednání 

pracovní skupiny. Členové pracovních skupin nejprve diskutovali nad SWOT analýzou a 
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stanovili konkrétnější tematické zaměření prioritních oblastí. Vydefinovali rovněž prioritní cíl 

rozvoje dané oblasti. Ve druhé fázi členové pracovních skupin stanovili specifické cíle 

rozvoje prioritní oblasti. Jejich splnění by mělo postupně vést k naplnění výše hierarchicky 

stanovených cílů.   

  

  

Na závěr své pracovní činnosti pracovní skupiny navrhly možná opatření, která by v rámci 

daných specifických cílů mohla být realizována tak, aby byl cíl maximálně naplněn. Tyto 

návrhy opatření však nejsou notifikovány aktuální databází skutečných projektových záměrů 

a jsou navrženy bez ohledu na možnosti skutečné realizace. Toto zpřesnění je součástí tvorby 

implementační části resp. akčního plánu.  

Návrhy rozpracování prioritních oblastí od pracovních skupin byly předloženy Koordinační 

skupině. KS se k 3. jednání sešla 28.5.2007, aby shrnula a zkoordinovala výstupy pracovních 

skupin a případně je zpřesnila.  
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Červen 2007 

V závěru procesu byly přehledně zpracovány závěry z jednání jednotlivých skupin a na jejich 

základě sestaven návrh strategické části. Tento návrh byl předložen Řídící skupině na její 2. 

jednání dne 26.6.2007. Její členové návrh obsahu vlastní strategie prodiskutovali a navrhli 

společně s konzultantem a zpracovatelem drobné úpravy. V závěru odsouhlasili obsah 

návrhové části strategie.  

Rozvojový dokument „Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007-2016“ byl 

posléze dopracován do podoby koncepčního strategického materiálu a předložen ke schválení 

Radě města a Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem.  

 

Červenec – Září 2007 

Dle schváleného harmonogramu a postupu prací Radou a Zastupitelstvem města Dvůr 

Králové nad Labem by v těchto měsících mělo být zahájeno zpracování implementační části, 

resp. akčního programu.  

 

1.3 Organizační struktura tvorby SRM a partnerství v regionu 

Nastavení schématu organizační struktury a zapojení jednotlivých aktérů do průběhu procesu 

tvorby Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007 – 2016 v sobě odráží prolínání 

komunitního způsobu zpracování strategie se složkou expertního přístupu. Nastavení 

organizační struktury bylo řešeno jednak podle místních podmínek, jednak podle moderních 
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způsobů zpracování koncepčních rozvojových dokumentů pro města, které odráží v sobě 

základní principy místní Agendy 21.  

Vedle role samosprávných činitelů města 

bylo vytvořeno několik hierarchicky 

uspořádaných skupin, které měly dopředu 

známé pravomoce, náplň činnosti a poslání. 

V těchto skupinách pracovalo několik desítek 

členů, kteří byli jednak z řad představitelů 

města, z řad pracovníků městského úřadu, ale 

byli mezi nimi v poměrném počtu také 

zástupci externích subjektů reprezentujících 

veřejný, neziskový či podnikatelský sektor.  

Spolupráce jednotlivých skupin a složek organizační struktury byla vytvořena na principu 

partnerství založeného na platformě vzájemných diskuzí se širokou škálou možností vyjádření 

každého člena. Navázané partnerství ve městě Dvůr Králové nad Labem je založeno na 

otevřeném kontinuálním dialogu mezi zástupci veřejného, neziskového a podnikatelského 

sektoru. Účastníky tohoto dialogu jsou všichni ti, kteří mají aktivní zájem o spolupráci při 

rozvoji města a mají zájem se spolupodílet na rozhodování o budoucím rozvoji města Dvůr 

Králové nad Labem.  

Celý proces byl otevřený také nejširší veřejnosti, která byla o průběhu zpracování 

informována především prostřednictvím úřední desky, webových stránek města 

(www.dvurkralove.cz) a Novin královédvorské radnice.  

Společnými kroky všech regionálních aktérů a složek, nejen zaktivovaných a zapojených 

v rámci procesu tvorby strategického dokumentu, lze při společném naplňování vytyčené 

strategie významně přispět ke komplexnímu rozvoji města Dvůr Králové nad Labem. 

Rozšiřování a fungování širokého regionálního partnerství pozitivně přispívá ke vzájemnému 

konsenzu při rozvoji města a definování společných cílů a realizačních opatření směřujících k 

naplnění stanovené vize.  Dobře fungující partnerství v regionu je založené na společném 

plánování a na aktivním zapojování veřejnosti a dalších spolupracujících regionálních aktérů 

z řad veřejné správy, z podnikatelského a neziskového sektoru. Cílené posilování 

partnerských principů v území do fáze společné realizace projektů je jedním z předpokladů 

pro efektivní rozvoj vedoucí ke zvýšení prosperity a atraktivity města.  
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Schéma organizační struktury při tvorbě SRM: 

 

Zastupitelstvo města: Zastupitelstvo města v čele se starostou je vrcholovým orgánem 

procesu. Představitelé města reprezentují místní správu, které nese politickou a obsahovou  

odpovědnost za realizaci strategického dokumentu. Zastupitelé města zadávají zpracování, 

schvalují dílčí výstupy při zpracování a v závěru procesu schvalují konečný dokument 

„Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007 -2016“. Zastupitelstvo města 

jmenuje Řídící skupinu. 

Řídící skupina (ŘS): Je vrcholovou aktivní jednotkou ve struktuře organizačního zajištění 

procesu. Řídící skupina je reprezentována Radou města Dvůr Králové nad Labem. Řídící 

skupina koordinuje a schvaluje dílčí etapové výstupy a předkládá návrhy zastupitelům. Řídící 

skupina dohlíží na práci Koordinační skupiny a Pracovních skupin a dává náměty a 

doporučení k jejich výstupům. Řídící skupina jmenuje členy Koordinační skupiny a schvaluje 

návrh členů Pracovních skupin.  

Koordinační skupina (KS):  Je složena ze zástupců vedení města, členů ŘS, tajemníka MÚ, 

vedoucích příslušných odborů, expertů a odborníků na místní rozvoj napříč sektory, zástupců 

významných subjektů působících ve městě. Koordinační skupina stanovuje a zpracovává 

základní východiska pro tvorbu strategie. Zpracovává SWOT analýzu, navrhuje vizi, globální 

cíl, strategické cíle, prioritní osy rozvoje a definuje prioritní rozvojové oblasti. KS také 

přebírá výstupy z pracovních skupin, které zastřešuje a souhrnně doplňuje a poté předává ŘS. 

KS navrhuje složení Pracovních skupin. 

Zpracovatel

Konzultant

Zastupitelstvo m ěsta

Řídící skupina - ŘS
(rada m ěsta)

Koordina ční skupina - KS

Pracovní skupina - PS Pracovní skupina - PS

Neziskový sektor

Podnikatelský sektor

Veřejnost
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Pracovní skupiny (PS): Byly ustanoveny na základě zvolených prioritních oblastí. Každá PS 

zastřešovala dvě ze čtyř definovaných 

prioritních oblastí. PS je složená z vybraných 

zástupců KS, expertů a odborníků na dané 

téma či oblast, z řad pracovníků MÚ i 

z externích zdrojů, ze zástupců veřejného, 

podnikatelského a neziskového sektoru. PS 

pracují v rámci vymezených prioritních 

oblastí. Pracují na SWOT analýze, stanovují 

zaměření prioritní oblasti, definují prioritní cíl a specifické cíle. V rámci specifických cílů 

navrhují možné znění opatření vedoucích k jejich naplnění.  

Veřejný sektor: Laická veřejnost byla do procesu tvorby Strategie rozvoje města Dvůr 

Králové nad Labem 2007 – 2016 aktivně zapojena již při zahájení procesu - při zpracování 

analytické části. Reprezentanti laické i odborné veřejnosti se účastnili jednání v KS a PS. Po 

celou dobu trvání zpracování měla nejširší veřejnost možnost vyjádřit se k návrhům 

prostřednictvím informačních cest (webové stránky města, zpravodaj města). Názory 

veřejnosti byly při nastavení strategie vnímány a sloužily jako jeden z podkladů pro 

definování obsahu strategické části. Názory a připomínky veřejnosti jsou pro další rozvoj 

velmi podnětné - přispívají k identifikaci reálných potřeb území a ke společnému konsensu 

nad budoucností zájmového území.  

Neziskový a podnikatelský sektor: Rovnocenně s veřejným sektorem byl do procesu tvorby 

zapojen také podnikatelský a neziskový sektor. Tyto sektory byly na začátku procesu 

účastníky cílených dotazníkových šetření zaměřených na zjištění podmínek pro jejich 

působení a rozvoj ve městě. Vyhodnocení jejich názorů, podnětů a připomínek bylo jedním 

z podkladů při navrhování strategie rozvoje města. Někteří představitelé neziskového a 

podnikatelského sektoru se zapojili do procesu také aktivně, stali se členy KS nebo PS. 

Aktivně tak participovali na jednotlivých jednáních a výstupech. Předpokládá se, že v různé 

míře se budou také podílet na implementační části v rámci stanovené strategie.  

Místní správa: Představitelé místní samosprávy ve městě Dvůr Králové nad Labem od 

prvopočátku procesu projevili zájem o iniciaci aktivit, které směřují ke koncepčnímu rozvoji 

města a ke vzájemné spolupráci mezi jednotlivými sektory. Místní správa si je vědoma 

potřeby komplexního rozvojového dokumentu jako klíče efektivního rozvoje města a jako 

nástroje potřebného k získání možných finančních prostředků z tuzemských a evropských 
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dotačních zdrojů. Zástupci místní správy jsou nejen členy jednotlivých skupin a dalších 

orgánů ve městě, ale představují významné hybatele rozvoje města.  

Konzultant: Konzultantem procesu zpracování Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad 

Labem 2007 – 2016 byla regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování 

(CEP), Hradec Králové.  Jeho zapojení bylo hrazeno z opatření 3.3. programu SROP v rámci 

realizace projektu AKKORD – Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II. 

Konzultační tým metodicky koordinoval proces zpracování, zajišťoval vedení a moderování 

jednotlivých jednání, podílel se na přípravě podkladových materiálů a na zpracování 

jednotlivých výstupů, včetně závěrečné zprávy.  

Euromanažer: Proškolení zástupci místní správy, neziskového a podnikatelského sektoru se 

významnou měrou podílejí na místním rozvoji v regionech a oblastech své působnosti. Místně 

příslušný euromanažer v rámci projektu AKKORD stál v roli koordinátora mezi 

zpracovatelem, konzultantem a všemi dalšími aktéry procesu.    

Zpracovatel: Zpracovatelem Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007 -2016 

bylo Město Dvůr Králové nad Labem. Zpracovatelský tým byl koordinován odborem 

Rozvoje, investic a majetku města.  

Budování a realizace principů partnerství, založeného na vzájemné toleranci a konsenzu 

při rozvoji území, jsou dlouhodobý proces založený na dialogu širokého spektra 

partnerů, jehož podstatou je neustále posilovat spojení mezi těmi, kteří mají konkrétní 

představy o rozvoji prostředí, ve kterém žijí a těmi, jež tyto představy naplňují a 

realizují.  
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Schéma fungování partnerství při zpracování SRM: 

 

Podnikatelský sektor

Řídící skupina Místní správa Ve řejný sektor

Koordina ční skupina

Pracovní skupiny Euromanažer Neziskový sektor

Zpracovatel

PARTNERSTVÍ

- procesy
- činnosti
- aktivity

Konzultant
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2 Analytická část 
 

V rámci analytické etapy zpracování Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007 – 

2016 byly zpracovány následující části: 

→ Profil m ěsta – socioekonomická analýza 

→ Vyhodnocení dotazníkových šetření: 

Průzkum spokojenosti veřejnosti 

Průzkum neziskového sektoru 

Průzkum podnikatelského prostředí  

→ SWOT analýza. 

 

Pro větší přehlednost celého dokumentu jsou podkladové analytické materiály – Profil města 

– socioekonomická analýza a Vyhodnocení závěrů z dotazníkových šetření veřejnosti, 

podnikatelského a neziskového sektoru uvedeny v samostatné příloze této strategie 

SWOT analýza, jakožto syntetické zhodnocení silných a slabých stránek města, příležitostí a 

ohrožení rozvoje je uvedena v následující kapitole. Tato SWOT analýza byla podkladem pro 

nastavení návrhové části strategického dokumentu a její podoba byla opakovaně diskutována, 

připomínkována a upravována jednotlivými skupinami a aktéry procesu.  
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3 SWOT analýza 
 

SILNÉ STRÁNKY 

� Dlouhodobá tradice průmyslové výroby ve městě  

� Vyhovující kapacita a vysoká úroveň napojení domácností na technické sítě 

� Vyhovující MHD a dostatečné autobusové a vlakové spojení 

� Fungující propojení a návaznost spojů mezi MHD a železniční dopravou 

� Stabilní síť veřejných služeb (vzdělávací, sociální a zdravotnické)  

� Zavedený a fungující systém komunitního plánování sociálních služeb 

� Atraktivní prost ředí pro sport a rekreaci 

� Široká nabídka možností pro využití volného času 

� Rozvinutá spolková aktivita  

� Fungující odpadové hospodářství ve městě, narůstající separace odpadu a jeho 
následné využití 

� Existence městského informačního centra 

� Atraktivní zeleň v centru města 

� Vyhovující síť značených turistických tras a cyklotras  

� Přítomnost turistických atraktivit nadregionálního významu (ZOO) 

� Dostatek ubytovacích kapacit 

� Kvalitní životní prost ředí ve městě – nízké zatížení znečišťujícími látkami 

� Bezkonfliktní prostor z hlediska ochrany přírody 

� Existující povodňový plán a plán krizového řízení 

 
SLABÉ STRÁNKY 

� Nízká diverzifikace průmyslu (dlouhodobé úzké oborové zaměření na textilnictví) 

� Nadprůměrná a stále se zvyšující míra nezaměstnanosti  

� Podprůměrné mzdy a nižší kupní síla obyvatel  

� Existence nevyužitých nebo nedostatečně využitých objektů a ploch (brownfields) 

� Nízká mobilita pracovní síly  

� Špatný technický stav chodníků  

� Špatný až havarijní technický stav místních komunikací  

� Vysoká intenzita automobilové dopravy v centru města 

� Zvýšené nebezpečí silničního provozu pro chodce a cyklisty – absence chodníků a 
cyklostezek (do okrajových částí města) 

� Problematické parkování v centru města - nedostatek parkovacích míst  

� Absence záchytných parkovišť 

� Chybějící síť cyklostezek uvnitř města 

� Nevyhovující připravenost území pro novou bytovou výstavbu  
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� Nevyhovující poloha nádraží ČD na okraji města   

� Existence starých ekologických zátěží a černých skládek ve městě 

� Vyšší stáří bytového fondu  

� Nízká intenzita nové bytové výstavby  

� Absence nízkoprahového centra pro děti a mládež 

� Nedostatek vybraných specializovaných zařízení pro volnočasové aktivity 
cílových skupin (např. freestyle, skate a inline) 

� Nevyhovující stav a údržba mnohých dětských a sportovních hřišť  

� Nedostatek veřejnosti volně přístupných sportovišť a hřišť 

� Nevyhovující stav školských zařízení v centru města 

� Přílišná lokalizace obchodních aktivit do centra města 

� Absence krizových lůžek a azylového ubytování  

� Nedostatečná bezbariérovost veřejných budov ve městě 

� Absence denního stacionáře pro zdravotně postižené osoby 

� Nedostatek jednoduchého typu ubytování pro návštěvníky města (např. kemp) 

� Nedostatečná péče o památky a jejich následné využití pro zatraktivnění města 

 
PŘÍLEŽITOSTI 

� Dostupná a levná pracovní síla 

� Existující a připravené plochy pro rozvoj podnikání a investice 

� Rozvoj ve vazbě na velkou průmyslovou výrobu (automobilky) 

� Efektivní podpora MSP ze strany kraje a státu 

� Změna orientace na jiná průmyslová odvětví než textilní průmysl 

� Výhodná dopravní poloha na trase Praha – Krkonoše  

� Dokončení dálnice D11 (R 11) 

� Odlehčovací parkovací plochy v "docházkové" vzdálenosti do centra města 

� Řešení propojení mezi centrem města a atraktivními místy (např. ZOO, 
koupaliště, sportovní areál)  

� Mírn ě nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatel 

� Růst bytové výstavby jako možnost pro příchod obyvatel 

� Růst vzájemné spolupráce (obce, instituce, podnikatelé, NNO a veřejnost) 

� Využití potenciálu města z pohledu cestovního ruchu ve vazbě na okolí a jeho 
atraktivity (Kuks, Les Království, Zvi čina)  

� Rozšíření nabídky nových forem rekreace a trávení volného času  

� Využití potenciálu města ve vazbě na partnerská města  

� Využití geografické polohy v blízkosti turisticky atraktivních lokalit (Krkonoše, 
Český ráj) 

� Využití podpůrných tuzemských i zahraničních programů (granty a dotace) 

� Možnosti využití alternativních zdrojů energie při řešení celkové energetické 
situace ve městě 
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OHROŽENÍ 

� Dlouhodobý útlum a úpadek dominujícího textilního průmyslu 

� Klesající intenzita a cenová konkurenceschopnost textilní výroby  

� Vysoká provázanost tradice textilního průmyslu na strukturu vzdělanosti, 
profesní kvalifikaci a zaměstnanost obyvatel  

� Nezájem investorů o lokalizaci svých aktivit ve městě 

� Zvyšující se ekonomická „chudoba“ regionu 

� Nedostatečné financování údržby silnic II. a III. t řídy 

� ČOV v soukromém vlastnictví, nadprůměrná cena vody pro spotřebitele  

� Závislost zásobování teplem na jediném zdroji   

� Špatný technický stav kanalizace 

� Zánik nebo útlum nemocnice   

� Migrace obyvatelstva  

� Dlouhodobý trend poklesu počtu obyvatel 

� Postupné stárnutí populace, zvyšující se podíl obyvatel v poproduktivním věku 
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4 Strategická část 

4.1 Struktura strategie 

Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na roky 2007 - 2016 respektuje vyvážený 
rozvoj města s uplatněním principů udržitelného rozvoje. Vzájemná interakce ekonomické a 
sociální oblasti se životním prostředím je aplikována v rámci přístupu dle metodiky místní 
Agendy 21.  
Strategie rozvoje města je zpracována vzájemnou kombinací a provázaností expertního 
a komunitního přístupu při procesu tvorby. Struktura dokumentu odpovídá standardním 
koncepčním pracím komplexního zaměření. Použitá terminologie vychází ze zavedených 
metodik tvorby programových dokumentů a strategických plánů, respektujících principy 
místní Agendy 21. 
Na základě provedených analytických prací, včetně SWOT analýzy a na základě vzájemných 
diskuzí regionálních aktérů a účastníků procesu tvorby strategie byla stanovena vize regionu, 
z níž vychází globální cíl. Dále byly definovány strategické cíle rozvoje a prioritní osy. Vše je 
dále rozpracováno v prioritních oblastech. Pro každou prioritní oblast je stanoven prioritní cíl 
a následně jsou definovány specifické cíle dané priority.  
V návrhové části jsou uvedeny rovněž možné návrhy opatření vedoucích k naplnění 
stanovených cílů, které jsou prozatím stanoveny bez podložení konkrétní absorpční kapacity 
města, stejně tak bez ohledu na zajištění jejich realizace. Tyto skutečnosti jsou součástí 
implementační části. 
 
Schéma struktury strategické části SRM:  
 
 

 
 
 
 

STRATEGICKÉ CÍLE

Prioritní osy

Prioritní oblast Prioritní oblast Prioritní oblast

Prioritní cíl
SWOT analýza
Specifické cíle

Prioritní cíl
SWOT analýza
Specifické cíle

Prioritní cíl
SWOT analýza
Specifické cíle

GLOBÁLNÍ CÍL

Prioritní oblast

Prioritní cíl
SWOT analýza
Specifické cíle

VIZE
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4.2 Slovníček základních pojmů 

 
Strategie rozvoje města je strategický koncepční dokument obsahující základní orientaci 
dlouhodobého rozvoje města. 
 
SWOT analýza vystihuje vnitřní silné a slabé stránky města a vnější příležitosti a hrozby, 
ovlivňující rozvoj města v dlouhodobém horizontu.  
 
Vize stručně popisuje ideální situaci cílového stavu v horizontu 10 – 15 let s obecnou 
proklamací vystihující budoucí stav.  
 
Globální cíl vychází z vize a popisuje základní vývojové tendence a směřování města. Vede 
k naplnění celkové vize města. 
 
Strategické cíle vycházejí z globálního cíle a vyjadřují základní oblasti, které je potřeba řešit, 
aby došlo k naplnění celkového globálního cíle. 
 
Prioritní oblast  představuje klíčovou oblast s vnitřně propojeným systém problému a dílčích 
témat, jejichž řešení jako celku jsou důležitá pro naplnění vize a globálního cíle. 
 
Prioritní cíl  vychází z globálního cíle a popisuje žádoucí stav, kterého je třeba dosáhnout v 
dané prioritě. Představuje základní směry rozvoje klíčové oblasti. 
 
Specifické cíle jsou problémové záměry (podoblasti) prioritního cíle, které jsou řešeny 
souborem opatření vedoucích k jejich naplnění. 
 
SWOT analýza vystihuje vnitrní silné a slabé stránky regionu a vnější příležitosti a hrozby, 
ovlivňující rozvoj regionu. Jednotlivé faktory byly ohodnoceny dle jejich intenzity, vlivu a 
důležitosti.  
 
Opatření představují konkrétní úkoly/činnosti, které je třeba v krátkodobém horizontu 
uskutečnit, aby bylo dosaženo vytyčených cílů. Opatření již mají zcela konkrétní náplň, 
podloženou kroky/projekty k naplnění daných opatření.      
 

4.3 Vize a globální cíl 

Dlouhodobý rozvoj města Dvůr Králové nad Labem by měl vést k naplnění následující vize a 
na ni navazujícího globálního cíle, které byly na začátku tvorby strategie rozvoje města 
vytyčeny a podtrhují společnou cestu k ideálnímu cílovému stavu, ke kterému je nastavení 
strategie směřováno.  
  

VIZE 
 

Dvůr Králové nad Labem - město, kde se dobře žije 
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GLOBÁLNÍ CÍL 
 

Rozvíjet město Dvůr Králové nad Labem v duchu jeho tradic a 

historického základu jako perspektivní a spádové centrum regionu. 

Vytvářet dobré podmínky a prostředí pro spokojený život  jeho obyvatel. 

Podporovat rozvoj podnikatelských aktivit a přilákání investic do města. 

Zvyšovat atraktivitu m ěsta pro návštěvníky a turisty. 

 

4.4 Strategické cíle  

Z vize a globálního cíle vycházejí cíle strategické, které odrážejí základní myšlenky, kterými 
je potřeba dané území v rámci svého rozvoje orientovat. Strategické cíle jsou pro město Dvůr 
Králové nad Labem stanovené v horizontální a vertikální rovině. Horizontální strategický cíl 
je stanoven průřezově a prolíná se celou strategií. Vertikální strategické cíle v obecné rovině 
odrážejí prioritní témata rozvoje.  
 

STRATEGICKÉ CÍLE 
 

Horizontální 

Dvůr Králové nad Labem jako ekonomicky stabilní a moderně se rozvíjející 

město se zachováním přírodních, kulturních a společenských tradic, 

rozvíjející se podle principů trvale udržitelného rozvoje. 

 

Tematické 

Posilovat konkurenceschopnost a ekonomickou stabilitu místního průmyslu 
a podporovat rozvoj podnikatelských aktivit a pracovních příležitostí. 

Posílit dopravní dostupnost města a optimalizovat dopravní systém ve 
městě.  

Zkvalit ňovat podmínky pro život místních obyvatel, zvyšovat standardy 
života ve městě. 

Zvyšovat atraktivitu m ěsta v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu. 
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4.5 Prioritní osy 

 
Prioritní osy reprezentují tematické celky resp. oblasti života, které jsou pro řešení rozvoje 
území klíčové. Vyjadřují selektivní výběr, který je dále promítán do stanovení prioritních 
oblastí. Výsledkem diskuzí zástupců regionu nad analytickými podklady a stanovenou 
strategií je definování následujících horizontálních (průřezových) a vertikálních (tematických) 
prioritních os:  
 

PRIORITNÍ OSY 

Prioritní osy horizontální 

Životní prostředí 

Ekonomika a konkurenceschopnost 

Společnost a sociální integrace 

Marketing a propagace města 

 

Prioritní osy vertikální 

Podpora podnikání 

Zaměstnanost a ekonomická aktivita 

Kvalita lidských zdroj ů a vzdělávání 

Veřejné služby 

Občanská vybavenost a služby 

Bydlení 

Volnočasové aktivity 

Cestovní ruch 

Vzhled - image města 

Bezpečnost 

Doprava 

Technická infrastruktura 

Péče o památky 
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4.6 Prioritní oblasti  

Na základě zhodnocení analytických podkladových materiálů (profil města, výstupy 
z dotazníkových šetření veřejnosti, neziskového a podnikatelského sektoru, SWOT analýza), 
stanovení vize, globálního cíle, strategických cílů a definovaných prioritních os a na základě 
vzájemných diskuzí nad identifikovanými reálnými potřebami regionu jsou pro město Dvůr 
Králové nad Labem definovány následující čtyři prioritní (klíčové) oblasti rozvoje.  Prioritní 
oblasti představují ucelené tématicky zaměřené celky, které jsou konkrétněji rozpracovány do 
nižších hierarchických úrovní. Obsah prioritních oblastí je směřován k naplnění vize a 
globálního cíle: 
 
 

Prioritní oblast č. 1:  
Průmysl, podnikání a zaměstnanost 

 
 

Prioritní oblast č. 2:  
Doprava a technická infrastruktura 

 
 

Prioritní oblast č. 3:  
Kvalita života ve městě 

 
 

Prioritní oblast č. 4:  
Atraktivní m ěsto pro návštěvníky 
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5 Prioritní oblast č. 1: Průmysl, podnikání a 
zaměstnanost 

 
Zaměření prioritní oblasti 
 
Prioritní oblast č. 1 „Průmysl, podnikání a zaměstnanost“ je tematicky zaměřená na rozvoj 
průmyslových činností ve městě, na podporu místního podnikání a na problematiku 
zaměstnanosti a ekonomické aktivity obyvatel.  
V tematické podoblasti „průmysl“ je prioritní oblast zaměřená především na tradici 
průmyslově založeného města s řešením problematiky dlouhodobě jednostranně 
orientovaného textilního průmyslu, které se v  současnosti nachází ve výrazném úpadku. Dále 
je téma zaměřeno na problematiku konkurenceschopnosti a  intenzity průmyslové výroby a 
její nízkou diverzifikaci. Existence opuštěných budov a areálů po průmyslové výrobě tzv. 
brownfields a nezájem jejich vlastníků a investorů o jejich využití je také tématem řešení 
v rámci této prioritní oblasti. Nemalý důraz je zde kladen na provázání studijních oborů na 
školách s místním průmyslem jako nástroj uplatnění absolventů na místním trhu práce.  
Druhou podoblastí v prioritě č. 1 je téma „podpory podnikání“. Zde je prioritní oblast 
zaměřená na vytváření příznivých podmínek pro místní podnikání, přípravu ploch pro 
podnikání a na přilákání dalších investic do města. Spolupráce veřejné správy 
s podnikatelským sektorem  na rozvoji zdejších podnikatelských aktivit a podpora rozvoje 
služeb s návazností na cestovní ruch jsou další témata prioritní oblasti. Přilákání 
podnikatelských aktivit a investic do města je vnímáno jako rozšíření možné nabídky 
pracovních příležitostí a zvýšení produktivity města v rámci regionu. Levná je pracovní síla 
ve městě. Podprůměrné mzdy souvisí s nižší kupní sílou místních obyvatel. 
Zaměstnanost a ekonomická aktivita je třetím podtématem prioritní oblasti související 
s oblastí rozvoje průmyslu a podnikatelských aktivit ve městě. Nadprůměrná nezaměstnanost, 
nedostupná odborná pracovní síla, úzké profesní zaměření pracovní síly, podprůměrné mzdy, 
snižování ekonomické aktivity obyvatel, úbytek produktivní složky obyvatel, nižší ochota 
dojíždět za prací, to vše je řešenou otázkou. Řešena je také nabídka pracovních příležitostí 
v souvislosti se vzdělaností obyvatel a jejich následném uplatnění na trhu práce.   

 
Zdůvodnění prioritní oblasti 
 
Problematika průmyslu, podnikání a zaměstnanosti je jednou z klíčových oblastí pro rozvoj 
ekonomických a hospodářských aktivit ve městě a v regionu. Zvýšení diverzifikace 
ekonomických činností, účinná, cílená a efektivní podpora malého a středního podnikání, 
příprava nových ploch (greenfields) a stávajících objektů (brownfields) pro přilákání a 
lokalizaci budoucích investic - to vše zásadně ovlivňuje hospodářskou produktivitu města. 
Zavedení nových technologií do výrobních procesů, transformace a diverzifikace výrobních 
procesů a orientace na nové produkty přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti místní 
produkce a atraktivitě města z hlediska přilákání pracovní síly. Vyšší mzdy, nízká 
nezaměstnanost, široké oborové uplatnění na trhu práce, provázání uplatnění absolventů 
z lokálních škol na trh práce jsou další předpoklady pro zvýšení životní úrovně místních 
obyvatel. Respekt k životnímu prostředí při rozvoji ekonomických aktivit se stává běžnou a 
nutnou součástí při posuzování jednotlivých záměrů. 
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Koincidenční matice – vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti: 
 

Koinciden ční matice - vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti 
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Silné stránky     

Dlouhodobá tradice průmyslové výroby ve městě  XXX XX 
Vyhovující kapacita a vysoká úroveň napojení domácností na technické sítě     
Vyhovující MHD a dostatečné autobusové a vlakové spojení     
Fungující propojení a návaznost spojů mezi MHD a železniční dopravou     
Stabilní síť veřejných služeb (vzdělávací, sociální a zdravotnické)      
Zavedený a fungující systém komunitního plánování sociálních služeb     
Atraktivní prostředí pro sport a rekreaci   X 
Široká nabídka možností pro využití volného času   X 
Rozvinutá spolková aktivita      
Fungující odpadové hospodářství ve městě, narůstající separace odpadu a jeho následné 
využití 

X   

Existence městského informačního centra     
Atraktivní zeleň v centru města     
Vyhovující síť značených turistických tras a cyklotras      
Přítomnost turistických atraktivit nadregionálního významu (ZOO)   X 
Dostatek ubytovacích kapacit     
Kvalitní životní prostředí ve městě – nízké zatížení znečišťujícími látkami X   
Bezkonfliktní prostor z hlediska ochrany přírody XX X 
Existující povodňový plán a plán krizového řízení     

Slabé stránky     
Nízká diverzifikace průmyslu (dlouhodobé úzké oborové zaměření na textilnictví) XXX XX 
Nadprůměrná a stále se zvyšující míra nezaměstnanosti  XXX XXX 
Podprůměrné mzdy a nižší kupní síla obyvatel  X XX 
Existence nevyužitých nebo nedostatečně využitých objektů a ploch (brownfields) XXX X 
Nízká mobilita pracovní síly  XX XXX 
Špatný technický stav chodníků      
Špatný až havarijní technický stav místních komunikací  X X 
Vysoká intenzita automobilové dopravy v centru města     
Zvýšené nebezpečí silničního provozu pro chodce a cyklisty – absence chodníků a 
cyklostezek (do okrajových částí města) 

    

Problematické parkování v centru města - nedostatek parkovacích míst    X 
Absence záchytných parkovišť     
Chybějící síť cyklostezek uvnitř města     
Nevyhovující připravenost území pro novou bytovou výstavbu      
Nevyhovující poloha nádraží ČD na okraji města       
Existence starých ekologických zátěží a černých skládek ve městě     
Vyšší stáří bytového fondu      
Nízká intenzita nové bytové výstavby      
Absence nízkoprahového centra pro děti a mládež     
Nedostatek vybraných specializovaných zařízení pro volnočasové aktivity cílových skupin 
(např. freestyle, skate a inline) 

    

Nevyhovující stav a údržba mnohých dětských a sportovních hřišť      
Nedostatek veřejnosti volně přístupných sportovišť a hřišť     
Nevyhovující stav školských zařízení v centru města     
Přílišná lokalizace obchodních aktivit do centra města   XX 
Absence krizových lůžek a azylového ubytování      
Nedostatečná bezbariérovost veřejných budov ve městě     
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Absence denního stacionáře pro zdravotně postižené osoby     
Nedostatek jednoduchého typu ubytování pro návštěvníky města (např. kemp)     
Nedostatečná péče o památky a jejich následné využití pro zatraktivnění města     

Příležitosti     
Dostupná a levná pracovní síla XXX XXX 
Existující a připravené plochy pro rozvoj podnikání a investice XXX XXX 
Rozvoj ve vazbě na velkou průmyslovou výrobu (automobilky) XXX XX 
Efektivní podpora MSP ze strany kraje a státu XX XXX 
Změna orientace na jiná průmyslová odvětví než textilní průmysl XXX XX 
Výhodná dopravní poloha na trase Praha – Krkonoše  X XX 
Dokončení dálnice D11 (R 11) X XX 
Odlehčovací parkovací plochy v "docházkové" vzdálenosti do centra města     
Řešení propojení mezi centrem města a atraktivními místy (např. ZOO, koupaliště, 
sportovní areál)  

  X 

Mírně nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatel X XX 
Růst bytové výstavby jako možnost pro příchod obyvatel     
Růst vzájemné spolupráce (obce, instituce, podnikatelé, NNO a veřejnost)   X 
Využití potenciálu města z pohledu cestovního ruchu ve vazbě na okolí a jeho atraktivity 
(Kuks, Les Království, Zvičina)  

  X 

Rozšíření nabídky nových forem rekreace a trávení volného času    X 
Využití potenciálu města ve vazbě na partnerská města    X 
Využití geografické polohy v blízkosti turisticky atraktivních lokalit (Krkonoše, Český ráj)   X 
Využití podpůrných tuzemských i zahraničních programů (granty a dotace) XX XX 
Možnosti využití alternativních zdrojů energie při řešení celkové energetické situace ve 
městě 

X X 

Hrozby     
Dlouhodobý útlum a úpadek dominujícího textilního průmyslu XXX XX 
Klesající intenzita a cenová konkurenceschopnost textilní výroby  XXX XX 
Vysoká provázanost tradice textilního průmyslu na strukturu vzdělanosti, profesní kvalifikaci 
a zaměstnanost obyvatel  

XXX XXX 

Nezájem investorů o lokalizaci svých aktivit ve městě XX XXX 
Zvyšující se ekonomická „chudoba“ regionu XX XXX 
Nedostatečné financování údržby silnic II. a III. třídy X X 
ČOV v soukromém vlastnictví, nadprůměrná cena vody pro spotřebitele      
Závislost zásobování teplem na jediném zdroji       
Špatný technický stav kanalizace     
Zánik nebo útlum nemocnice       
Migrace obyvatelstva      
Dlouhodobý trend poklesu počtu obyvatel   X 
Postupné stárnutí populace, zvyšující se podíl obyvatel v poproduktivním věku   X 
XXX - SILNÁ PŘÍMÁ VAZBA, XX - ST ŘEDNĚ SILNÁ PŘÍMÁ VAZBA, X - SLABÁ P ŘÍMÁ VAZBA, 
(nevypln ěné) - VELMI SLABÁ NEBO ŽÁDNÁ P ŘÍMÁ VAZBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007 -2016 

Zpracováno v rámci projektu AKKORD. Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z programu SROP 3.3. 
Červen 2007 

29 

5.1 Prioritní cíl 

 
Město Dvůr Králové nad Labem centrem diverzifikovaných průmyslových a 
podnikatelských aktivit nabízejících pestré pracovní příležitosti přispívající 
k ekonomické rovnováze a udržitelnému rozvoji regionu. Město lákající investice do 
průmyslové zóny i mimo ni. Město s produkcí kvalitních výrobků a kvetoucím 
obchodem. Město se spokojenými zaměstnavateli a zaměstnanými obyvateli.  

5.2 Specifické cíle s návrhy možných opatření 

 
V rámci prioritní oblasti č. 1 „Průmysl, podnikání a zaměstnanost“ jsou stanovené následující 
2 specifické cíle: 
 
Specifický cíl 1.1:  

Diverzifikovaná a prosperující pr ůmyslová výroba  
 
Specifický cíl 1.1 je zaměřen na problematiku diverzifikace a prosperity průmyslové výroby. 
Průmyslové činnosti byly ve městě dlouhodobě orientovány jednostranně na textilní výrobu. 
Tento sektor však v poslední době zaznamenává značný útlum a textilnictví jako obor se 
dostává do úpadku. Zachování průmyslových aktivit je pro město důležité z hlediska 
zaměstnanosti obyvatel a od toho se odvíjejí další ekonomické ukazatele. Nedílnou součástí 
podpory průmyslového rozvoje je vytváření dobrých podmínek pro rozvoj středního a malého 
podnikání, které se vyznačuje širokou škálou oborové působnosti. Zvýšení 
konkurenceschopnosti, diverzifikace průmyslových a dalších ekonomických činností, 
přilákání nových investic, rozvoj podnikání jsou důležité pro zachování a znovuoživení 
průmyslové tradice města a podporu ekonomické výkonnosti města.  
 
Návrh možných opatření: 

A. Transformace a diverzifikace průmyslové výroby s respektem na environmentální 
prostředí města 

B. Využití připravených ploch a prostor pro podnikání, vhodná lokalizace ekonomických 
činností 

C. Využití brownfields pro další činnost 
 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Zvýšení počtu pracovních příležitostí 
→ Ukončení úpadku jednostranně zaměřeného průmyslu 
→ Oživení průmyslových činností 
→ Zvýšení počtu průmyslových podniků - zaměstnavatelů 
→ Zvýšení konkurenceschopnosti místních produktů 
→ Lokalizace nových podnikatelských investic do města 
→ Zvýšení ekonomické aktivity a životní úrovně obyvatel 
→ Využití průmyslové zóny  
→ Nalezení nového využití pro brownfields 
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Specifický cíl 1.2: 

Dobré podmínky pro podnikání a investice za ú čelem snížení nezam ěstnanosti a 
zvýšení životní úrovn ě obyvatel 

 
Specifický cíl 1.2 zahrnuje souhrnně problematiku zaměstnanosti a ekonomické aktivity 
obyvatel, jakožto podmínky pro zvýšení ekonomické výkonnosti regionu. Z analýz vyplývá, 
že se město potýká s nižším podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a rovněž 
s problémem nedostatku některých specializovaných profesí. Naopak velkou část 
nezaměstnaných tvoří obyvatelé s nižším stupněm vzdělání dříve pracující v textilnictví, kteří 
se s úzkou profesní zaměřeností obtížně adaptují na trhu práce. Podpora rozvoje 
podnikatelských činností v návaznosti na specifický cíl 1.1. může výrazně přispět k vytváření 
nových pracovních příležitostí a zvýšení ekonomické stability, snížení nezaměstnanosti a 
zvýšení životní úrovně obyvatel. Jednou z možných cest je efektivnější mezisektorová 
spolupráce realizovaná např. provázáním zájmů veřejné správy se skutečnými potřebami 
místních ekonomických subjektů, zvýšení vzájemné spolupráce škol, podniků a např. úřadu 
práce při vytváření studijních programů, rekvalifikací a pracovních míst. Město je vedle 
průmyslu orientováno rovněž na cestovní ruch. Rozvoj služeb v cestovním ruchu podmiňuje 
vyšší návštěvnost turistů a jejich spokojenost s nabízenými službami a atraktivitami. 
 
Návrh možných opatření: 

A. Provázání studijních oborů s místním průmyslem 
B. Intenzivní spolupráce veřejné správy a neziskových subjektů s podnikatelským 

sektorem 
C. Přilákání podnikatelských investic pro rozšíření nabídky pracovních příležitostí 
D. Podpora rozvoje služeb navazujících na cestovní ruch 

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Vytváření nových pracovních míst 
→ Snížení nezaměstnanosti 
→ Snížení počtu odcházejících vysokoškolsky vzdělaných obyvatel do jiných 

měst a regionů  
→ Zvýšení atraktivity pro dojížďku za prací do města 
→ Zvýšení uplatnění absolventů škol na trhu práce 
→ Zvýšení počtu podnikatelských subjektů 
→ Zvýšení kvality služeb pro turisty a návštěvníky města 
→ Zvýšení variantní nabídky služeb pro turisty a návštěvníky města 
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6 Prioritní oblast č. 2: Doprava a technická 
infrastruktura 

 
Zaměření prioritní oblasti 
 
Prioritní oblast č. 2 „Doprava a technická infrastruktura“ je tématicky zaměřená na rozvoj 
dopravních sítí, dopravní dostupnosti a další technické infrastruktury ve městě. Součástí 
řešení prioritní oblasti je rovněž téma bezpečnosti ve vztahu k bezpečnosti v dopravě.  
V tematické podoblasti „doprava“ se prioritní oblast soustředí na problematiku celkové 
dopravní dostupnosti města. Město leží v blízkosti hlavního tranzitního tahu, který však 
městem přímo neprochází. Doprava z města k této dopravní tepně vede po komunikaci nižší 
třídy. Dále je prioritní oblast zaměřena na výstavbu, kvalitu a údržbu komunikací všech tříd, 
od výstavby dálnice D11 resp. rychlostní komunikace R11 až po problematiku místních 
komunikací. Prioritní oblast se zaměřuje rovněž na problematiku dopravy uvnitř města 
zejména na intenzitu automobilové dopravy ve městě, na řešení dopravy v klidu, výstavbu, 
kvalitu a údržbu chodníků, cyklostezek a cyklotras. V rámci oblasti je řešena také dopravní 
dostupnost zajímavých míst ve městě a lokalit důležitých pro další rozvoj města.  
V podoblasti technické infrastruktury je prioritní oblast naplněna problematikou řešení 
inženýrských sítí ve městě a to jak vzhledem ke stávajícím uživatelům, tak vzhledem 
k novým rozvojovým plochám pro výstavbu. Zřetel je věnován zajištění zásobování teplem a 
vodou pro město, na problematiku kanalizace a ČOV a v neposlední řadě na oblast řešení 
odpadového hospodářství města, včetně černých skládek.  
Podtéma „bezpečnosti“ ve smyslu bezpečnosti v dopravě je orientováno na bezpečnost 
provozu na komunikacích, bezbariérovost komunikací, bezpečnost pro chodce, pro cyklisty a 
další účastníky silničního provozu.  

 
Zdůvodnění prioritní oblasti 
 
Problematika dopravní a technické infrastruktury je jedním z klíčových atributů pro rozvoj 
ekonomických a hospodářských aktivit v území. Dopravní napojení a dostupnost představuje 
jeden z hlavních parametrů při posuzování místa nejen pro lokalizaci velkých investic, ale 
rovněž pro rozvoj malých a středních diverzifikovaných podnikatelských aktivit, rozvoje 
cestovního ruchu a dalších odvětví. Připravenost území z hlediska vyhovující a kompletní 
technické infrastruktury je přínosem nejen pro ekonomický potenciál, ale také výrazným 
pozitivem pro růst zájmu o bydlení ve městě a příchod nových obyvatel. Fungující systém 
vnitřní dopravy, včetně parkování, kvalitní technický stav komunikací a jejich údržba, dbaní 
na bezpečnost účastníků silničního provozu, nezatíženost tranzitní trasou a dopravními 
kolapsy, ale přitom dobrá dopravní dostupnost všech lokalit města je ideálem pro spokojený 
život místních obyvatel, případně dojíždějících do města za službami a pro zvýšení 
ekonomicko-společenského rozkvětu města. Provoz, budování a rozvoj dopravní a další 
technické infrastruktury je úzce spjat s oblastí životního prostředí, kde doprava patří 
k největším znečišťovatelům na lokální úrovni. Dopravní obslužnost území lze podpořit 
rozvojem veřejné dopravy. 
.   
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Koincidenční matice – vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti: 
 

Koinciden ční matice - vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti 
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Silné stránky       

Dlouhodobá tradice průmyslové výroby ve městě    XX   
Vyhovující kapacita a vysoká úroveň napojení domácností na technické sítě   XXX   
Vyhovující MHD a dostatečné autobusové a vlakové spojení X   XXX 
Fungující propojení a návaznost spojů mezi MHD a železniční dopravou     XXX 
Stabilní síť veřejných služeb (vzdělávací, sociální a zdravotnické)        
Zavedený a fungující systém komunitního plánování sociálních služeb       
Atraktivní prostředí pro sport a rekreaci X     
Široká nabídka možností pro využití volného času X     
Rozvinutá spolková aktivita        
Fungující odpadové hospodářství ve městě, narůstající separace odpadu a jeho 
následné využití 

  XXX   

Existence městského informačního centra       
Atraktivní zeleň v centru města       
Vyhovující síť značených turistických tras a cyklotras  XXX     
Přítomnost turistických atraktivit nadregionálního významu (ZOO) X     
Dostatek ubytovacích kapacit       
Kvalitní životní prostředí ve městě – nízké zatížení znečišťujícími látkami X XX   
Bezkonfliktní prostor z hlediska ochrany přírody X X   
Existující povodňový plán a plán krizového řízení   X   

Slabé stránky       
Nízká diverzifikace průmyslu (dlouhodobé úzké oborové zaměření na textilnictví)       
Nadprůměrná a stále se zvyšující míra nezaměstnanosti        
Podprůměrné mzdy a nižší kupní síla obyvatel        
Existence nevyužitých nebo nedostatečně využitých objektů a ploch 
(brownfields) 

  X   

Nízká mobilita pracovní síly        
Špatný technický stav chodníků  X   XXX 
Špatný až havarijní technický stav místních komunikací  XXX   XX 
Vysoká intenzita automobilové dopravy v centru města XXX   XXX 
Zvýšené nebezpečí silničního provozu pro chodce a cyklisty – absence chodníků 
a cyklostezek (do okrajových částí města) 

XXX   XXX 

Problematické parkování v centru města - nedostatek parkovacích míst  XXX   X 
Absence záchytných parkovišť XX   X 
Chybějící síť cyklostezek uvnitř města XXX   XXX 
Nevyhovující připravenost území pro novou bytovou výstavbu  X XX   
Nevyhovující poloha nádraží ČD na okraji města         
Existence starých ekologických zátěží a černých skládek ve městě   XXX   
Vyšší stáří bytového fondu    X   
Nízká intenzita nové bytové výstavby        
Absence nízkoprahového centra pro děti a mládež       
Nedostatek vybraných specializovaných zařízení pro volnočasové aktivity 
cílových skupin (např. freestyle, skate a inline) 

      

Nevyhovující stav a údržba mnohých dětských a sportovních hřišť      X 
Nedostatek veřejnosti volně přístupných sportovišť a hřišť       
Nevyhovující stav školských zařízení v centru města       
Přílišná lokalizace obchodních aktivit do centra města       
Absence krizových lůžek a azylového ubytování        
Nedostatečná bezbariérovost veřejných budov ve městě     XXX 
Absence denního stacionáře pro zdravotně postižené osoby       



Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007 -2016 

Zpracováno v rámci projektu AKKORD. Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z programu SROP 3.3. 
Červen 2007 

33 

Nedostatek jednoduchého typu ubytování pro návštěvníky města (např. kemp)       
Nedostatečná péče o památky a jejich následné využití pro zatraktivnění města       

Příležitosti       
Dostupná a levná pracovní síla       
Existující a připravené plochy pro rozvoj podnikání a investice X XX   
Rozvoj ve vazbě na velkou průmyslovou výrobu (automobilky) X X   
Efektivní podpora MSP ze strany kraje a státu       
Změna orientace na jiná průmyslová odvětví než textilní průmysl       
Výhodná dopravní poloha na trase Praha – Krkonoše  XX     
Dokončení dálnice D11 (R 11) XXX     
Odlehčovací parkovací plochy v "docházkové" vzdálenosti do centra města XXX   X 
Řešení propojení mezi centrem města a atraktivními místy (např. ZOO, 
koupaliště, sportovní areál)  

XX     

Mírně nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatel       
Růst bytové výstavby jako možnost pro příchod obyvatel       
Růst vzájemné spolupráce (obce, instituce, podnikatelé, NNO a veřejnost)       
Využití potenciálu města z pohledu cestovního ruchu ve vazbě na okolí a jeho 
atraktivity (Kuks, Les Království, Zvičina)  

X     

Rozšíření nabídky nových forem rekreace a trávení volného času        
Využití potenciálu města ve vazbě na partnerská města        
Využití geografické polohy v blízkosti turisticky atraktivních lokalit (Krkonoše, 
Český ráj) 

X     

Využití podpůrných tuzemských i zahraničních programů (granty a dotace) XX XX XX 
Možnosti využití alternativních zdrojů energie při řešení celkové energetické 
situace ve městě 

  XXX   

Hrozby       
Dlouhodobý útlum a úpadek dominujícího textilního průmyslu       
Klesající intenzita a cenová konkurenceschopnost textilní výroby        
Vysoká provázanost tradice textilního průmyslu na strukturu vzdělanosti, 
profesní kvalifikaci a zaměstnanost obyvatel  

      

Nezájem investorů o lokalizaci svých aktivit ve městě       
Zvyšující se ekonomická „chudoba“ regionu       
Nedostatečné financování údržby silnic II. a III. třídy XXX   X 
ČOV v soukromém vlastnictví, nadprůměrná cena vody pro spotřebitele    XXX   
Závislost zásobování teplem na jediném zdroji     XXX   
Špatný technický stav kanalizace   XXX   
Zánik nebo útlum nemocnice         
Migrace obyvatelstva        
Dlouhodobý trend poklesu počtu obyvatel       
Postupné stárnutí populace, zvyšující se podíl obyvatel v poproduktivním věku       
XXX - SILNÁ PŘÍMÁ VAZBA, XX - ST ŘEDNĚ SILNÁ PŘÍMÁ VAZBA, X - SLABÁ P ŘÍMÁ VAZBA, 
(nevypln ěné) - VELMI SLABÁ NEBO ŽÁDNÁ P ŘÍMÁ VAZBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007 -2016 

Zpracováno v rámci projektu AKKORD. Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z programu SROP 3.3. 
Červen 2007 

34 

6.1 Prioritní cíl 

 
Dvůr Králové nad Labem jako město s vyřešeným napojením na tranzitní dopravní 
sítě, s optimalizovaným dopravním systémem uvnitř města a dobrou dopravní 
dostupností do okrajových částí i do dalších měst a obcí. Město s kvalitními 
komunikacemi a dostatkem parkovacích míst. Město protkané sítí chodníků a 
cyklostezek. Město s efektivní technickou infrastrukturou ve všech místních částech 
respektující životní prostředí a udržitelný způsob života. Město dopravně bezpečné a 
technicky zajištěné pro všechny obyvatele.   

 

6.2 Specifické cíle s návrhy možných opatření 

 
V rámci prioritní oblasti č. 2 „Doprava a technická infrastruktura“ jsou stanovené následující 
3 specifické cíle: 
 

 
Specifický cíl 2.1: 

Vyhovující napojení na vyšší dopravní sí ť a komplexní řešení dopravní situace ve 
městě  
 
Specifický cíl 2.1 se věnuje napojení území města na nadřazenou dopravní síť a na komplexní 
řešení dopravní situace ve městě. Území města je lokalizováno v blízkosti hlavního silničního 
tahu Praha – Krkonoše, avšak dopravní napojení města na tuto významnou silniční trasu je 
omezené a nevyhovující zejména pro rozvoj společensko-ekonomických činností. Špatný, 
místy až havarijní, stav komunikací a jejich nedostatečná údržba komplikuje plynulost 
dopravy v rámci města a dopravní dostupnost z okolí města a z okrajových částí města. 
Vysoká intenzita dopravy v centru města zhoršuje životní prostředí, je zdrojem hluku a 
zvýšené prašnosti. Problematické parkování s nedostatkem vhodně lokalizovaných 
parkovacích míst snižuje nejen dostupnost centra města, ale snižuje také bezpečnost provozu 
včetně pohybu chodců a cyklistů. V této souvislosti je cíl zaměřen rovněž na řešení kritických 
míst, na budování a údržbu cyklistických a pěších tras.  
 
Návrh možných opatření: 

A. Zlepšení napojení na tranzitní dopravní sítě  
B. Zvýšení kvality a údržba silnic II. a III. třídy a místních komunikací ve spádové 

oblasti města 
C. Zvýšení kvality a údržba komunikací na území města 
D. Budování a údržba cyklistických a pěších komunikací 
E. Dobrá dopravní dostupnost lokalit klíčových pro další rozvoj města 
F. Dostatečné parkovací kapacity ve městě 

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Zlepšení dopravního napojení města na hlavní silniční tahy 
→ Zlepšení dopravní dostupnosti města 
→ Zlepšení dopravního napojení a dostupnosti okrajových částí města a 

rozvojových lokalit 
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→ Zlepšení technického stavu komunikací 
→ Zefektivnění systému dopravy v klidu  
→ Zvýšení počtu vhodně lokalizovaných parkovacích míst 
→ Vybudování nových komunikací pro cyklisty a pěší 
→ Zvýšení údržby všech typů komunikací  

 
 
Specifický cíl 2.2: 

Fungující systém technické infrastruktury šetrný k životnímu prost ředí 

 
Specifický cíl 2.2 se zaměřuje na komplexní řešení a fungování systému technických sítí. 
Technická infrastruktura zahrnuje škálu typů technických sítí, jejichž kvalita a dostupnost je 
nezbytná pro rozvoj území a pro dobré životní podmínky místních obyvatel. Cíl je zaměřen na 
vybavení technickou infrastrukturou jak pro nové rozvojové lokality, tak pro současné 
uživatele (podniky, domácnosti, instituce...). Pozornost je věnována ekologickému aspektu při 
řešení technické infrastruktury, zejména při řešení odpadového hospodářství. Cíl je otevřen 
opatřením a projektům na využití alternativních zdrojů energie. Cíl je orientován na zajištění 
zásobování vodou a teplem pro město a na řešení a fungování kanalizační sítě a systému 
čištění odpadních vod. Území města dle analyzovaných dat netrpí výrazněji zhoršeným 
stavem složek životního prostředí, důraz na šetrnost k těmto složkám je ovšem součástí 
deklarovaného udržitelného rozvoje i do budoucích let.  
 
Návrh možných opatření: 

A. Efektivní a ekologické odpadové hospodářství města 
B. Vybavení rozvojových lokalit technickou infrastrukturou 
C. Zajištění zásobování teplem pro město 
D. Zajištění zásobování vodou pro město 
E. Vyhovující kanalizační síť a systém čištění odpadních vod 
F. Využití alternativních zdrojů energie pro řešení celkové energetické situace ve městě 

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Zvýšení kvality a kapacity sítí technické infrastruktury 
→ Zvýšení dostupnosti technických sítí do všech částí města 
→ Zkvalitnění napojení obyvatel na technické sítě 
→ Zkvalitnění napojení rozvojových lokalit na technickou infrastrukturu 
→ Zvýšení aspektu udržitelnosti území a šetrnosti k životnímu prostředí při 

rozvoji území 
→ Snížení počtu černých skládek 
→ Eliminace vzniku ekologických zátěží v důsledku nakládání s odpady 
→ Zkvalitnění zásobování vodou a teplem pro město 
→ Zkvalitnění kanalizační sítě a zefektivnění systému čištění odpadních vod 
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Specifický cíl 2.3: 

Bezpečné a dostupné ve řejné prostory a doprava ve m ěstě zohled ňující udržitelný 
život  

 
Specifický cíl 2.3 je zaměřen na zajištění vyhovující dostupnosti veřejných prostorů ve městě 
pro všechny skupiny obyvatel a na aspekt bezpečnosti pohybu na komunikacích. Zvýšení 
dostupnosti vybraných lokalit města (včetně veřejných prostorů) a zvýšení bezpečnosti  
pohybu na komunikacích souvisí s celkovým náhledem na udržitelný život ve městě. 
Bezpečné fungování dopravy a bezpečný pohyb jeho účastníků je součástí vnitřního 
dopravního systému města. Neméně důležité jsou prvky bezbariérovosti, výstavba a 
rekonstrukce chodníků a cyklostezek, dobré značení cyklotras a kritických míst se zvýšeným 
pohybem chodců a cyklistů. Dopravní obslužnost pomocí prostředků veřejné dopravy patří 
k nejbezpečnějším a ekologicky nejšetrnějším způsobům dopravy. Její rozvoj lze podpořit 
spoluprácí s provozovateli veřejné dopravy, mimo jiné cestou jejich efektivní integrace.  
 
Návrh možných opatření: 

A. Snížení bariérovosti komunikací a veřejných prostor 
B. Zvýšení bezpečnosti automobilového provozu 
C. Zvýšení bezpečnosti chodců 
D. Zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy  
E. Zvýšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a dalšími environmentálně šetrnými 

způsoby 
 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Snížení počtu dopravních kolizí a havárií 
→ Snížení počtu zraněných účastníků silničního provozu 
→ Zvýšení podílu pěších a cyklistů v rámci města 
→ Snížení intenzity automobilového provozu v centru města 
→ Zvýšení podílu přepravovaných prostředky veřejné dopravy 
→ Zpřístupnění více míst a lokalit ve městě pro osoby se sníženou pohyblivostí 
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7 Prioritní oblast č. 3 Kvalita života ve městě 
 
Zaměření prioritní oblasti 
 
Prioritní oblast č. 3 „Kvalita života ve městě“ je tematicky souhrnně zaměřena na oblasti 
života, které mají důležitý vliv na spokojenost obyvatel s místní kvalitou života. Věnuje se 
problematice rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání a kvalitě poskytovaných veřejných služeb 
a občanské vybavenosti ve městě. Dále zahrnuje téma kvality bydlení a možností 
volnočasových aktivit. Rovněž otázky bezpečnosti ve smyslu kriminality spadají pod tuto 
prioritu. 
V rámci podtématu „Kvalita lidských zdrojů a vzdělávání“ se prioritní oblast soustředí na 
problematiku celkové úrovně vzdělanosti místních obyvatel v kontextu s demografickým 
vývojem a na rozšíření nabídky možností vzdělávání pro dospělou složku populace, včetně 
rekvalifikací. 
Pozornost v oblasti veřejných služeb je kladena na rozvoj vzdělávacích služeb a jejich 
institucí, především na dostatečnou kapacitu všech typů školských zařízení. Rozvoj sociálních 
služeb je opřen o komunitní plán sociálních služeb. Zdůrazněna je potřeba rozvoje terénních 
sociálních služeb. Potřebná je rekonstrukce některých objektů veřejných služeb (např. DPS) a 
vybudování dalších objektů (např. denní stacionář pro tělesně postižené). Nedostatečné je 
rovněž krizové ubytování pro osoby v tíživé životní situaci. V oblasti zdravotních služeb je 
důraz  kladen na řešení nedostatečné ambulantní zdravotní péče ve městě a na problematiku 
existence místní nemocnice resp. na její chybějící některá specializovaná oddělení. Efektivně 
fungující sektor veřejných služeb by měl být založen na vzájemné provázanosti a propojenosti 
jednotlivých služeb. Toho lze dosáhnout zvýšením vzájemné spolupráce mezi městem-
občanem-podnikatelem-neziskovými organizacemi-a veřejnými institucemi.  
Rozvoj občanské vybavenosti a služeb je soustředěn na kvalitu a údržbu dětských a 
sportovních hřišť, dále na nevyhovující stav školských zařízení či na širokou problematiku 
lokalizace obchodních aktivit v centru a mimo centrum města. Dalším dílčím tématem je 
oblast služeb, zejména šíře nabídky a kvalita, poskytovaných technickými službami města. 
Např. možnosti separace odpadu jsou limitovány výskytem kontejnerů v rámci města. 
Další podoblast se tematicky zabývá „bydlením“. Řešena je celková atraktivita prostředí pro 
bydlení, stáří bytového fondu a možnosti nové bytové výstavby a její intenzita. Pozornost je 
kladena také na možnosti vybudování startovacích a sociálních bytů.  
U podoblasti „volnočasových aktivit“ se prioritní oblast soustředí na celkovou nabídku a 
kvalitu rekreačních a sportovních aktivit a na zaměření a fungování dalších spolkových 
činností a aktivit. Dále zahrnuje oblast specializovaných volnočasových zařízení pro různé 
cílové skupiny, z nichž ve městě chybí např. nízkoprahové centrum pro děti a mládež. 
Možnosti trávení volného času jsou závislé také na dobré informovanosti. Prioritní oblast 
zahrnuje téma funkce a problematiky prostorů městského informačního centra.  
Z oblasti bezpečnosti celkovou kvalitu života ve městě ovlivňuje míra kriminality a dalších 
nežádoucích sociálně-patologických jevů a úroveň ochrany obyvatel a jejich majetku. 
Součástí podoblasti je rovněž problematika práce bezpečnostních složek (zejména Policie ČR 
a městské policie) a spokojenost obyvatel s jejich činností. Neopomenutá je i otázka prevence 
těchto nežádoucích jevů.  
 
Zdůvodnění prioritní oblasti 
 
Kvalita života, souhrnný pojem zahrnující širokou škálu faktorů důležitých pro spokojený 
život místních obyvatel, v sobě obsahuje otázky kvality bydlení v daném místě, možností 
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trávení volného času, dostupnosti a úrovně veřejných služeb (zdravotní, sociální, 
vzdělávací…), služeb a dostupnosti další občanské vybavenosti (obchod, kulturní či sportovní 
zařízení…) nebo míry kriminality. „Kvalita života“ podmiňuje rovněž celkovou atraktivitu 
území pro migraci obyvatel, v důsledku tak ovlivňuje demografickou strukturu obyvatel. Dle 
mnohých průzkumů mají kvalitní a dobře dostupné služby, společně s dobrou dopravní 
dostupností a možnostmi pracovního uplatnění nejvyšší vliv na příchod či odchod mladých a 
vzdělaných obyvatel. Město Dvůr Králové nad Labem se nachází v celkovém úbytku počtu 
obyvatel, což kopíruje celorepublikové trendy. Mění se také demografická struktura 
obyvatelstva a to v neprospěch budoucích generací (odchod vzdělaných lidí, odchod mladých 
lidí, nízký přirozený přírůstek, stárnutí populace…). Dle realizovaných průzkumů ve městě 
není dostatečná nabídka dostupného bydlení, což migrační toky rovněž determinuje. 
Soustavný proces zdokonalování faktorů určujících atraktivitu a kvalitu života ve městě může 
vést ke zvýšení poptávky a přilákání nových a zejména mladých lidí k žití v daném místě.     
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Koincidenční matice – vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti: 
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Silné stránky           

Dlouhodobá tradice průmyslové výroby ve městě  XX         
Vyhovující kapacita a vysoká úroveň napojení domácností na technické 
sítě 

    XX     

Vyhovující MHD a dostatečné autobusové a vlakové spojení   X       
Fungující propojení a návaznost spojů mezi MHD a železniční dopravou   X       
Stabilní síť veřejných služeb (vzdělávací, sociální a zdravotnické)  XXX XXX   X   
Zavedený a fungující systém komunitního plánování sociálních služeb   XXX       
Atraktivní prostředí pro sport a rekreaci       XXX X 
Široká nabídka možností pro využití volného času       XXX   
Rozvinutá spolková aktivita    X   XXX   
Fungující odpadové hospodářství ve městě, narůstající separace odpadu 
a jeho následné využití 

          

Existence městského informačního centra       X   
Atraktivní zeleň v centru města       X   
Vyhovující síť značených turistických tras a cyklotras            
Přítomnost turistických atraktivit nadregionálního významu (ZOO)           
Dostatek ubytovacích kapacit           
Kvalitní životní prostředí ve městě – nízké zatížení znečišťujícími látkami     X     
Bezkonfliktní prostor z hlediska ochrany přírody           
Existující povodňový plán a plán krizového řízení           

Slabé stránky           
Nízká diverzifikace průmyslu (dlouhodobé úzké oborové zaměření na 
textilnictví) 

XXX         

Nadprůměrná a stále se zvyšující míra nezaměstnanosti  XXX       XX 
Podprůměrné mzdy a nižší kupní síla obyvatel  X   X   X 
Existence nevyužitých nebo nedostatečně využitých objektů a ploch 
(brownfields) 

          

Nízká mobilita pracovní síly  X         
Špatný technický stav chodníků            
Špatný až havarijní technický stav místních komunikací            
Vysoká intenzita automobilové dopravy v centru města           
Zvýšené nebezpečí silničního provozu pro chodce a cyklisty – absence 
chodníků a cyklostezek (do okrajových částí města) 

          

Problematické parkování v centru města - nedostatek parkovacích míst            
Absence záchytných parkovišť           
Chybějící síť cyklostezek uvnitř města           
Nevyhovující připravenost území pro novou bytovou výstavbu      XXX     
Nevyhovující poloha nádraží ČD na okraji města             
Existence starých ekologických zátěží a černých skládek ve městě           
Vyšší stáří bytového fondu      XXX     
Nízká intenzita nové bytové výstavby      XXX     
Absence nízkoprahového centra pro děti a mládež X XXX   XX   
Nedostatek vybraných specializovaných zařízení pro volnočasové 
aktivity cílových skupin (např. freestyle, skate a inline) 

      XXX X 

Nevyhovující stav a údržba mnohých dětských a sportovních hřišť    XX   XXX   
Nedostatek veřejnosti volně přístupných sportovišť a hřišť   XX   XXX   
Nevyhovující stav školských zařízení v centru města XXX         
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Přílišná lokalizace obchodních aktivit do centra města           
Absence krizových lůžek a azylového ubytování    XXX       
Nedostatečná bezbariérovost veřejných budov ve městě   XX       
Absence denního stacionáře pro zdravotně postižené osoby   XXX       
Nedostatek jednoduchého typu ubytování pro návštěvníky města (např. 
kemp) 

          

Nedostatečná péče o památky a jejich následné využití pro zatraktivnění 
města 

          

Příležitosti           
Dostupná a levná pracovní síla XX         
Existující a připravené plochy pro rozvoj podnikání a investice           
Rozvoj ve vazbě na velkou průmyslovou výrobu (automobilky) X         
Efektivní podpora MSP ze strany kraje a státu           
Změna orientace na jiná průmyslová odvětví než textilní průmysl X         
Výhodná dopravní poloha na trase Praha – Krkonoše            
Dokončení dálnice D11 (R 11)           
Odlehčovací parkovací plochy v "docházkové" vzdálenosti do centra 
města 

          

Řešení propojení mezi centrem města a atraktivními místy (např. ZOO, 
koupaliště, sportovní areál)  

          

Mírně nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatel XXX       X 
Růst bytové výstavby jako možnost pro příchod obyvatel     XXX     
Růst vzájemné spolupráce (obce, instituce, podnikatelé, NNO a 
veřejnost) 

X X   X XXX 

Využití potenciálu města z pohledu cestovního ruchu ve vazbě na okolí a 
jeho atraktivity (Kuks, Les Království, Zvičina)  

      X   

Rozšíření nabídky nových forem rekreace a trávení volného času        XXX   
Využití potenciálu města ve vazbě na partnerská města  X     X   
Využití geografické polohy v blízkosti turisticky atraktivních lokalit 
(Krkonoše, Český ráj) 

          

Využití podpůrných tuzemských i zahraničních programů (granty a 
dotace) 

XX XX X XX X 

Možnosti využití alternativních zdrojů energie při řešení celkové 
energetické situace ve městě 

    X     

Hrozby           
Dlouhodobý útlum a úpadek dominujícího textilního průmyslu XX         
Klesající intenzita a cenová konkurenceschopnost textilní výroby  XX         
Vysoká provázanost tradice textilního průmyslu na strukturu vzdělanosti, 
profesní kvalifikaci a zaměstnanost obyvatel  

XXX         

Nezájem investorů o lokalizaci svých aktivit ve městě XX         
Zvyšující se ekonomická „chudoba“ regionu XX X X   XX 
Nedostatečné financování údržby silnic II. a III. třídy           
ČOV v soukromém vlastnictví, nadprůměrná cena vody pro spotřebitele            
Závislost zásobování teplem na jediném zdroji             
Špatný technický stav kanalizace           
Zánik nebo útlum nemocnice     XXX       
Migrace obyvatelstva  X       X 
Dlouhodobý trend poklesu počtu obyvatel XX         
Postupné stárnutí populace, zvyšující se podíl obyvatel v poproduktivním 
věku 

XXX XX       

XXX - SILNÁ PŘÍMÁ VAZBA, XX - ST ŘEDNĚ SILNÁ PŘÍMÁ VAZBA, X - SLABÁ P ŘÍMÁ VAZBA, 
(nevypln ěné) - VELMI SLABÁ NEBO ŽÁDNÁ P ŘÍMÁ VAZBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007 -2016 

Zpracováno v rámci projektu AKKORD. Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z programu SROP 3.3. 
Červen 2007 

41 

7.1 Prioritní cíl 

 
Město Dvůr Králové nad Labem jako zajímavé a bezpečné místo pro život. Město, 
které poskytuje širokou nabídku služeb občanské vybavenosti a vysokou kvalitu 
veřejných služeb. Město s dostatečnou a vyhovující nabídkou možností bydlení 
stávajících i nově příchozích obyvatel. Město se širokou škálou možností trávení 
volného času pro všechny věkové kategorie a jednotlivé cílové skupiny. Město, kde 
každý občan žije rád a spokojeně. 

 

7.2 Specifické cíle s návrhy možných opatření 

 
V rámci prioritní oblasti č. 3 „Kvalita života ve městě“ je stanoveno následujících 5 
specifických cílů: 
 

 
Specifický cíl 3.1: 

Vysoká úrove ň vzdělanosti a p říznivá demografická struktura obyvatel 
 
Specifický cíl 3.1 je zaměřen na vzdělanost obyvatel, jakožto faktoru ovlivňujícího strukturu 
obyvatelstva a důležitého k naplňování ekonomických aktivit v území. Jednou z podmínek 
rozšiřování kvalifikace obyvatel a její lepší provázání s poptávkou trhu práce je zajištění 
cíleného celoživotního vzdělávání. Tato oblast vzdělávání se zaměřuje na tzv. následné 
vzdělávání, které rozšiřuje, případně mění kvalifikaci jedince. Zvyšují se možnosti zapojení 
do místních hospodářských aktivit. Provázanost systému školství s trhem práce lze docílit i 
v rámci středního či základního stupně vzdělávání. Diverzifikace a flexibilita nabízených 
studijních oborů směrem k poptávce trhu práce zvyšuje podíl uplatněných absolventů 
v daném místě a zabraňuje tak „pracovní migraci“ do jiných regionů.  
 
Návrh možných opatření: 

A. Rozšíření nabídky celoživotního učení 
B. Zvýšení kvality školství a provázání škol s trhem práce v regionu 

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Rozšíření nabídky kurzů celoživotního vzdělávání 
→ Zvýšení počtu absolventů rekvalifikačních aj. kurzů 
→ Zvýšení podílu obyvatel se změněnou kvalifikací na místním trhu práce 
→ Snížení migrace obyvatel do jiných regionů z důvodu pracovního uplatnění 
→ Snížení nezaměstnanosti absolventů škol 
→ Zvýšení spolupráce škol s místními podniky při nastavení a realizaci studijních 

oborů 
→ Zvýšení společného zájmu při zaměstnávání absolventů místních škol a při 

realizaci např. odborných praxí studentů 
→ Zvýšení nabídky studijních oborů  
→ Zvýšení celkové vzdělanosti populace 
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Specifický cíl 3.2: 

Vysoká úrove ň a dobrá dostupnost ve řejných služeb a ob čanské vybavenosti 

 
Specifický cíl 3.2 směřuje k problematice dostupnosti a kvality místních veřejných služeb a 
služeb občanské vybavenosti. Soustředí se na zajištění vyhovujících zdravotních a sociálních 
služeb v dostatečném rozsahu pro všechny cílové skupiny obyvatel. Úroveň a dostupnost 
těchto základních veřejných služeb výrazně determinuje atraktivitu území a ovlivňuje 
životaschopnost města pro rozvoj budoucích generací. Město Dvůr Králové nad Labem se 
potýká s nedostatečnou odbornou zdravotní ambulantní péčí a problematická je existence 
nemocnice. Nevyhovující je mnohdy také technické zázemí a vybavení poskytovatelů 
veřejných služeb. Sociální služby jsou nejméně rozvinuté v oblasti terénních sociálních 
služeb. V rámci občanské vybavenosti města se tento cíl soustředí především na kvalitu a 
údržbu dětských hřišť, která jsou často v zanedbaném stavu.  
 
Návrh možných opatření: 

A. Rozšíření zdravotní péče a zvýšení úrovně zdravotních služeb 
B. Zlepšení úrovně a dostupnosti sociálních služeb včetně kvalitního technického zázemí 
C. Rozvoj terénních sociálních služeb 
D. Budování a údržba dětských hřišť 

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Zlepšení dostupnosti veřejných služeb pro všechny cílové skupiny 
→ Zvýšení úrovně poskytovaných služeb 
→ Zpestření a rozvoj nabídky jednotlivých typů veřejných služeb 
→ Zkvalitnění péče v důsledku zkvalitnění technického zázemí a vybavení pro 

poskytovatele 
→ Zvýšení počtu obyvatel využívajících místní zdravotní a sociální služby 
→ Snížení nákladů na jednoho pacienta při transportech za potřebnými službami 
→ Zvýšení bezpečnosti dětí při využívání hřišť 
→ Zvýšení počtu dětí na hřištích 
→ Rozšíření nabídky kvalitních dětských hřišť 

 
 
Specifický cíl 3.3: 

Kvalitní a dostupné bydlení ve všech kategoriích 

 
Specifický cíl 3.3 je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění bytového fondu ve městě a řešení 
problematiky bydlení. Město Dvůr Králové nad Labem se potýká s nedostatečnou nabídkou 
bydlení pro mladé rodiny a pro další cílové skupiny obyvatel. Možnosti individuální výstavby 
bydlení jsou rovněž omezené nabídkou vhodných lokalit. Část bytového fondu je zastaralá a 
vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukce, včetně okolí bytových domů. Možnost rozšíření nabídky 
bydlení ve městě pozitivně ovlivňuje atraktivitu místa pro život jeho obyvatel a příchod 
nových obyvatel. Problematická situace z hlediska bydlení je zejména pro mladé rodiny a 
sociálně slabší skupiny obyvatel.  
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Návrh možných opatření: 
A. Vybudování startovacích a sociálních bytů 
B. Rozšíření možností pro rozvoj bytové výstavby  
C. Údržba stávajícího bytového fondu 

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Rozšíření variantní nabídky bydlení ve městě 
→ Zvýšení dostupnosti bydlení pro příjmově slabší kategorie obyvatel a pro 

specifické cílové skupiny 
→ Příliv nových obyvatel 
→ Rozšíření vhodných rozvojových ploch pro bytovou výstavbu a jejich 

připravenost a napojení na infrastrukturní sítě 
→ Zvýšení individuální výstavby objektů pro bydlení 
→ Zvýšení počtu startovacích a sociálních bytů 
→ Zvýšení počtu rekonstruovaných objektů pro bydlení 
→ Zlepšení technického stavu staršího bytového fondu a humanizace prostředí 

obytných částí 
 
Specifický cíl 3.4: 

Široká nabídka volno časových aktivit a kvalitní zázemí pro jejich realiz aci 

 
Specifický cíl 3.4 je zaměřen na oblast volnočasových aktivit. Změny životního stylu zvyšují 
zájem jednotlivých skupin obyvatel od dětí a mládeže, přes matky s dětmi až po seniory o 
specifické možnosti aktivního i pasivního trávení volného času. Možnosti realizace 
volnočasových aktivit, jejich nabídka a kvalita, je tedy jedním ze stěžejních faktorů 
ovlivňujících atraktivitu sídla a spokojenost jeho obyvatel, což může mít vliv na jeho 
demografickou strukturu, posléze i na ekonomickou prosperitu a další ekonomicko-
společenské ukazatele. Omezená nabídka možností trávení volného času, úzké oborové 
zaměření, nedostatečná funkce spolků a neziskových organizací, nevyhovující kapacity 
volnočasových zařízení a jejich špatný stavebnětechnický stav (zastaralost, chátrání…), 
včetně vybavení (nedostačující parametry pro dnešní nároky…), to vše podtrhuje zajímavost 
města a kvalitu života jeho obyvatel. Podpora rozvoje činnosti nejrůznějších spolků a 
dobrovolných sdružení přispívá k rozšíření nabídky pro cílové skupiny obyvatel 
s vyhraněnými zájmy a potřebami (sportovní kluby, divadelní spolky, dobrovolní hasiči, 
zahrádkáři, včelaři …) a mnohdy přispívají k zachování tradic a kultury v daném regionu. 
Kvalita a stav volnočasových zařízení může mít vliv v mnoha případech na rozvoj cestovního 
ruchu. Větší zařízení (např. sportovní areály, koupaliště, kulturní sály, divadlo, kino, muzeum 
…) mají větší spádovost než jen pro obyvatele města a za určitých okolností mohou být i 
vyhledávaným cílem pro návštěvníky města, což může přinášet další pozitivní dopady pro 
rozvoj města.  
 
Návrh možných opatření: 

A. Široká nabídka sportovních, kulturních a rekreačních aktivit v dobrém zázemí 
B. Rozvoj spolkového života 
C. Rozvoj specializovaných volnočasových zařízení pro různé cílové skupiny 

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Zvýšení a rozšíření nabídky volnočasových zařízení 
→ Zaměření volnočasových aktivit na jednotlivé cílové skupiny 
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→ Zvýšení kvality a technického vybavení objektů určených pro volnočasová 
aktivity 

→ Zvýšení návštěvnosti jednotlivých zařízení  
→ Zvýšení zájmu obyvatel o účast na aktivních volnočasových programech 
→ Posílení spolkového života 
→ Rozšíření činnosti jednotlivých spolkových organizací 
→ Posílení kulturně-společenského a sportovně-rekreačního potenciálu města 
→ Uchování tradic, zvyklostí a kultury typické pro dané území 
→ Zvýšení atraktivity volnočasových zařízení pro rozvoj cestovního ruchu 
 

Specifický cíl 3.5: 

Nízká úrove ň kriminality a dalších jev ů poškozujících image m ěsta 

 
Specifický cíl 3.5 se zabývá mírou kriminality vzhledem k pocitu bezpečí ve městě. 
Problematika bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku rovněž souvisí s posuzováním 
jejich spokojenosti v místě bydliště. Nízká míra kriminality a dobrá funkce složek ochrany 
obyvatel (policie ČR, městská policie, hasiči…) pozitivně přispívá nejen k rozvoji bydlení, 
ale také k rozvoji podnikání a dalších aktivit. Dostatečná podpora pro eliminaci míry 
kriminality a dalších nežádoucích jevů poškozujících dobrou image města (nadměrný výskyt 
drog, rozšířené podsvětí, gamblerství…), zejména v oblasti prevence, může pozitivně působit 
na názorové postoje zejména mladých lidí k těmto jevům a posléze na jejich negativní postoj 
k páchání kriminálních činů či k náklonnosti různých typů činností pohybujících se pod mírou 
zákonnosti.  
 
Návrh možných opatření: 

A. Prevence kriminality ve městě 
B. Vzájemná spolupráce všech složek pro nízkou míru kriminality a dalších nežádoucích 

jevů ve městě 
 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Snížení míry kriminality ve městě 
→ Zvýšení pocitu bezpečnosti ve městě 
→ Snížení výskytu nežádoucích jevů a nezákonných činností ve městě 
→ Snížení počtu závislých na návykových látkách a činnostech 
→ Zvýšení preventivních opatření vůči nežádoucím jevům a kriminalitě 
→ Zlepšení spolupráce bezpečnostních složek ochrany obyvatel 
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8 Prioritní oblast č. 4 Atraktivní m ěsto pro návštěvníky 
 
Zaměření prioritní oblasti 
 
Prioritní oblast č. 4 „Atraktivní město pro návštěvníky“ je vymezená tematickými 
podoblastmi zaměřenými především na rozvoj cestovního ruchu ve městě, na zlepšení celkové 
image a vzhledu města a na péči o památky.  
Tematická podoblast „cestovní ruch“ se zabývá zejména problematikou lákavosti města pro 
turisty a návštěvníky. Ve městě se nachází zoologická zahrada, která představuje turisticky 
atraktivní cíl nadregionálního významu a v okolí města jsou další zajímavosti, které převyšují 
regionální působnost (např. zámek Kuks aj.). V samotném městě Dvůr Králové se nachází i 
několik dalších regionálně zajímavých turistických cílů, které však nejsou tolik vyhledávané. 
Zájmem je vzájemné provázání těchto atraktivit a zvýšení cestovního ruchu rovněž v centru 
města. Podoblast je dále zaměřena na zlepšení marketingu a propagace města se zřetelem na 
vzájemnou spolupráci a provázanost mezi jednotlivými atraktivitami. Svoji nezastupitelnou 
roli zde hraje také problematika fungování a nabídky městského informačního centra, jeho 
polohy a poboček. Lepší dostupnost jednotlivých atraktivit, kvalitní navigační systém a 
značení jednotlivých cílů a celková obslužnost zajímavých lokalit jsou také v pozornosti této 
prioritní oblasti. Další řešenou otázkou z oblasti cestovního ruchu je nabídka, kvalita a 
kapacita ubytovacích, stravovacích a dalších služeb vázajících se na toto odvětví. Bez 
povšimnutí nezůstává rovněž problematika nabídky tzv. nových (specifických) forem 
cestovního ruchu a rekreace (např. agroturistika, cykloturistiky, tramping…). 
Vzhled a celkovou image města prioritní oblast řeší zaměřením na kvalitu a údržbu zeleně ve 
městě a rozšíření zelených ploch, jakožto i na kvalitu a údržbu dalších veřejných prostranství 
se zřetelem na jejich vybavenost a funkci. Potřeba je rozšíření o některé další specializované 
lokality např. dopravní hřiště. Pozornost si zasluhuje také rekonstrukce náměstí v centru 
města. 
Třetím podtématem mající vliv na atraktivitu města nejen pro návštěvníky je „péče o 
památky“. V rámci prioritní oblasti je řešen nejen stavební stav, potřeby rekonstrukce a 
údržby historických budov a dalších památek, ale také možnosti zkvalitnění jejich propagace 
a marketingu, jakožto posílení jejich turistické atraktivity.  
 
Zdůvodnění prioritní oblasti 
 
Pro „atraktivní město pro návštěvníky“ z pohledu cestovního ruchu, je nezbytné, aby stále 
zdokonalovalo svoji nabídku služeb a rozšiřovalo nabídku atraktivit, které se dají navštívit. 
Nedílnou součástí je také podpora rozvoje infrastruktury a služeb pro návštěvníky. Dobrá 
kvalita a úroveň základních i doplňkových služeb je pro potencionální uživatele důležitá, 
stejně jako nabídka informačních služeb, navigačních systémů a kvalita značení. 
Nepostradatelnou úlohu v této oblasti hraje fungování městského informačního centra, které 
kvalitou svých služeb, systematickou nabídkou propagačních materiálů a dalšími aktivními 
činnostmi může výrazně přispívat k celkovému povědomí o zdejších zajímavostech vedoucí 
především ke zvýšení jejich návštěvnosti. Dalším důležitým faktorem je péče o jednotlivé 
atraktivity ve smyslu jejich stavebně-technického stavu, údržby, přístupnosti a dobré dopravní 
dostupnosti, a to i prostředky veřejné dopravy.  
Kvalita služeb, občanské infrastruktury, ale i čistota veřejných prostranství a nabídka míst 
k aktivnímu i pasivnímu odpočinku ovlivňuje nejen atraktivitu města jako celku, ale rovněž 
spokojenost návštěvníků s poskytovanými službami a jejich tendenci se vracet.  
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Koincidenční matice – vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti: 
 

Koinciden ční matice - vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti 
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Silné stránky         

Dlouhodobá tradice průmyslové výroby ve městě          
Vyhovující kapacita a vysoká úroveň napojení domácností na technické sítě         
Vyhovující MHD a dostatečné autobusové a vlakové spojení   X     
Fungující propojení a návaznost spojů mezi MHD a železniční dopravou         
Stabilní síť veřejných služeb (vzdělávací, sociální a zdravotnické)          
Zavedený a fungující systém komunitního plánování sociálních služeb         
Atraktivní prostředí pro sport a rekreaci XX XXX   X 
Široká nabídka možností pro využití volného času         
Rozvinutá spolková aktivita          
Fungující odpadové hospodářství ve městě, narůstající separace odpadu a jeho 
následné využití 

      X 

Existence městského informačního centra X XXX     
Atraktivní zeleň v centru města     XX XXX 
Vyhovující síť značených turistických tras a cyklotras    X     
Přítomnost turistických atraktivit nadregionálního významu (ZOO) XXX XXX XXX   
Dostatek ubytovacích kapacit X XXX     
Kvalitní životní prostředí ve městě – nízké zatížení znečišťujícími látkami       XXX 
Bezkonfliktní prostor z hlediska ochrany přírody         
Existující povodňový plán a plán krizového řízení       X 

Slabé stránky         
Nízká diverzifikace průmyslu (dlouhodobé úzké oborové zaměření na textilnictví)         
Nadprůměrná a stále se zvyšující míra nezaměstnanosti          
Podprůměrné mzdy a nižší kupní síla obyvatel          
Existence nevyužitých nebo nedostatečně využitých objektů a ploch 
(brownfields) 

      XX 

Nízká mobilita pracovní síly          
Špatný technický stav chodníků        X 
Špatný až havarijní technický stav místních komunikací        X 
Vysoká intenzita automobilové dopravy v centru města     X XX 
Zvýšené nebezpečí silničního provozu pro chodce a cyklisty – absence 
chodníků a cyklostezek (do okrajových částí města) 

        

Problematické parkování v centru města - nedostatek parkovacích míst    XX   X 
Absence záchytných parkovišť   X   X 
Chybějící síť cyklostezek uvnitř města         
Nevyhovující připravenost území pro novou bytovou výstavbu          
Nevyhovující poloha nádraží ČD na okraji města     X     
Existence starých ekologických zátěží a černých skládek ve městě         
Vyšší stáří bytového fondu          
Nízká intenzita nové bytové výstavby          
Absence nízkoprahového centra pro děti a mládež         
Nedostatek vybraných specializovaných zařízení pro volnočasové aktivity 
cílových skupin (např. freestyle, skate a inline) 

        

Nevyhovující stav a údržba mnohých dětských a sportovních hřišť        X 
Nedostatek veřejnosti volně přístupných sportovišť a hřišť         
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Nevyhovující stav školských zařízení v centru města         
Přílišná lokalizace obchodních aktivit do centra města   X     
Absence krizových lůžek a azylového ubytování          
Nedostatečná bezbariérovost veřejných budov ve městě   X     
Absence denního stacionáře pro zdravotně postižené osoby         
Nedostatek jednoduchého typu ubytování pro návštěvníky města (např. kemp) X XXX     
Nedostatečná péče o památky a jejich následné využití pro zatraktivnění města X X XXX XX 

Příležitosti         
Dostupná a levná pracovní síla         
Existující a připravené plochy pro rozvoj podnikání a investice         
Rozvoj ve vazbě na velkou průmyslovou výrobu (automobilky)         
Efektivní podpora MSP ze strany kraje a státu   XX     
Změna orientace na jiná průmyslová odvětví než textilní průmysl         
Výhodná dopravní poloha na trase Praha – Krkonoše  X XX     
Dokončení dálnice D11 (R 11) X X     
Odlehčovací parkovací plochy v "docházkové" vzdálenosti do centra města   X   X 
Řešení propojení mezi centrem města a atraktivními místy (např. ZOO, 
koupaliště, sportovní areál)  

XX XXX X   

Mírně nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatel         
Růst bytové výstavby jako možnost pro příchod obyvatel         
Růst vzájemné spolupráce (obce, instituce, podnikatelé, NNO a veřejnost) XX   X X 
Využití potenciálu města z pohledu cestovního ruchu ve vazbě na okolí a jeho 
atraktivity (Kuks, Les Království, Zvičina)  

XXX XXX X   

Rozšíření nabídky nových forem rekreace a trávení volného času  XX XXX X   
Využití potenciálu města ve vazbě na partnerská města  X X     
Využití geografické polohy v blízkosti turisticky atraktivních lokalit (Krkonoše, 
Český ráj) 

XXX       

Využití podpůrných tuzemských i zahraničních programů (granty a dotace) XX XX XX   
Možnosti využití alternativních zdrojů energie při řešení celkové energetické 
situace ve městě 

      XX 

Hrozby         
Dlouhodobý útlum a úpadek dominujícího textilního průmyslu         
Klesající intenzita a cenová konkurenceschopnost textilní výroby          
Vysoká provázanost tradice textilního průmyslu na strukturu vzdělanosti, 
profesní kvalifikaci a zaměstnanost obyvatel  

        

Nezájem investorů o lokalizaci svých aktivit ve městě   XX     
Zvyšující se ekonomická „chudoba“ regionu   X X X 
Nedostatečné financování údržby silnic II. a III. třídy         
ČOV v soukromém vlastnictví, nadprůměrná cena vody pro spotřebitele          
Závislost zásobování teplem na jediném zdroji           
Špatný technický stav kanalizace         
Zánik nebo útlum nemocnice           
Migrace obyvatelstva          
Dlouhodobý trend poklesu počtu obyvatel         
Postupné stárnutí populace, zvyšující se podíl obyvatel v poproduktivním věku         
XXX - SILNÁ PŘÍMÁ VAZBA, XX - ST ŘEDNĚ SILNÁ PŘÍMÁ VAZBA, X - SLABÁ P ŘÍMÁ VAZBA, 
(nevypln ěné) - VELMI SLABÁ NEBO ŽÁDNÁ P ŘÍMÁ VAZBA 
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8.1 Prioritní cíl 

 
Město Dvůr Králové nad Labem jako přirozené centrum cestovního ruchu se 
širokou nabídkou turistických atraktivit místního až nadregionálního významu. 
Město nabízející návštěvníkům široké spektrum služeb s vysokou kvalitou a 
variabilitou. M ěsto líbivé na pohled, město s příjemným prostředím a kvalitními 
veřejnými prostranstvími. M ěsto, kam se každý návštěvník bude rád vracet.  

 
 

8.2 Specifické cíle s návrhy možných opatření 

 
V rámci prioritní oblasti č. 4 „Atraktivní město pro návštěvníky“ jsou stanovené následující 4 
specifické cíle: 

 
Specifický cíl 4.1: 

Využití potenciálu ZOO pro zvýšení atraktivity celé ho m ěsta 
 
Specifický cíl 4.1 je zacílen na existenci zoologické zahrady na území města. Zoologická 
zahrada představuje nejnavštěvovanější a nejvýraznější turistický cíl ve městě. Svojí velikostí 
a dlouhodobou tradicí dnes představuje z pohledu cestovního ruchu atraktivitu 
nadregionálního resp. celorepublikového charakteru. ZOO svojí jedinečností přitahuje velký 
díl návštěvníků města. V jejím zázemí se nacházejí parkovací, ubytovací, stravovací i další 
kapacity. Její lokalizace na okraji města však způsobuje turistické nepropojení s centrem 
města, které je od ZOO poměrně vzdálené. Neprovázanost těchto dvou lokalit města ani na 
bázi dopravní (včetně veřejné dopravy), i na bázi marketingové se projevuje sníženou 
návštěvností centra města a dalších lokalit. Zvýšením vzájemné spolupráce ZOO a města při 
společné propagaci a marketingu zajímavých cílů ve městě by mohlo dojít ke vzájemnému 
propojení těchto míst a ke zvýšení celkové atraktivity města jako destinace cestovního ruchu. 
Nápomoci by tomu mohlo být jednak zlepšení informačních zdrojů o městě, navigačních 
systémů pro návštěvníky města, lepší dopravní propojení – integrace dopravy a parkování aj.  
 
Návrh možných opatření: 

A. Udržení atraktivity ZOO jako turistického cíle nadregionálního významu 
B. Intenzivní spolupráce města a ZOO při marketingu a propagaci 

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Zvýšení atraktivity města jako destinace cestovního ruchu 
→ Udržení atraktivity ZOO s rozšířením dalších možností rekreace ve městě 
→ Zvýšení návštěvnosti centra města a dalších zajímavých lokalit 
→ Zkvalitnění spolupráce ZOO s městem při marketingu a propagaci 
→ Zkvalitnění informačních materiálů a navigačních systémů pro návštěvníky 
→ Propojení informačních center ZOO a města, zkvalitnění a vybudování nových 

informačních míst 
→ Sblížení a provázání ZOO s dalšími atraktivitami města prostřednictvím 

integrace služeb a možností dopravního a dalšího propojení 
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Specifický cíl 4.2: 

Všeobecná dostupnost informací a široká nabídka slu žeb pro turisty 

 
Specifický cíl 4.2 je zaměřen na rozvoj cestovního ruchu ve městě. Díky množství 
různorodých atraktivních turistických cílů ve městě i v jeho nejbližším okolí, přitažlivému 
krajinnému rázu a čistému životnímu prostředí patří tato oblast k vyhledávaným turistickým 
lokalitám. Kromě tradičních způsobů cestovního ruchu má město a jeho okolí dobrý potenciál 
pro rozvoj specifických forem cestovního ruchu a rekreace (cykloturistiky, zooturistika, 
agroturistika, ekoturistika…). Pro další rozvoj cestovního ruchu a zvýšení jeho podílu na 
celkové prosperitě regionu je třeba vytvořit potřebné zázemí v podobě základní i doprovodné 
infrastruktury. Nezbytná je široká škála ubytovacích a stravovacích zařízení a kapacit 
zaměřující se na široké spektrum návštěvníků. K tomu je důležitá ucelená lokální i regionální 
informovanost o jednotlivých atraktivitách, nabízených službách a produktech cestovního 
ruchu, reprezentována nejen kvalitními propagačními materiály a profesionálním 
marketingem (např. informační centra, městský úřad…), ale i kvalitním a srozumitelným 
navigačním systémem, poukazujícím na jednotlivá zajímavá místa.  
 
Návrh možných opatření: 

A. Dostatečná nabídka ubytovacích a stravovacích kapacit ve městě 
B. Dobrá lokalizace a efektivní práce informačních center 
C. Vybudování navigačních systémů k městským atraktivitám 
D. Nabídka nových forem rekreace a cestovního ruchu 

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Zvýšení atraktivity města a okolí z pohledu cestovního ruchu 
→ Zvýšení návštěvnosti města jako turistické destinace 
→ Zvýšení počtu přenocovaných turistů ve městě 
→ Zvýšení počtu stravovaných turistů ve městě 
→ Zkvalitnění poskytovaných celoročních služeb 
→ Zvýšení úrovně základní i doprovodné infrastruktury 
→ Rozšíření nabídky turistických a rekreačních možností 
→ Rozšíření nabídky tzv. nových forem cestovního ruchu 
→ Zvýšení povědomí o zajímavostech města a okolí 
→ Zkvalitnění a rozšíření služeb městského informačního centra 
→ Zkvalitnění informačních služeb pro návštěvníky 
→ Zkvalitnění navigačních systémů k atraktivitám, včetně značení cest 

 
 
Specifický cíl 4.3: 

Udržované kulturní památky a další turistické atrak tivity na území m ěsta 

 
Specifický cíl 4.3 je zaměřen na péči o kulturní památky a na jejich zviditelnění v rámci 
rozvoje cestovního ruchu ve městě. Kulturní a historické památky zvyšují atraktivitu území 
pro návštěvníky a mohou tak mít pozitivní vliv na ekonomickou prosperitu území. Zároveň 
zvyšují estetickou a kulturně-historickou hodnotu města a systematická péče o ně podmiňuje 
jejich atraktivitu jako zajímavého cíle turistického ruchu. Mnohdy je atraktivita kulturních 
památek a dalších turistických cílů limitována právě jejich stavem, či stavem jejich okolí 
(parky, zahrady, související budovy…). Neméně důležitá je systematická podpora propagace 
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kulturních a dalších atraktivit města, která stejně jako dobrý a líbivý vzhled památek může 
přispět ke zvýšení návštěvnosti města a tím získat další prostředky na údržbu a obnovu 
zajímavých objektů a míst. 
 
Návrh možných opatření: 

A. Údržba kulturních památek a dalších turistických atraktivit ve městě 
B. Propagace kulturních památek a dalších turistických atraktivit ve městě a okolí 

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Zvýšení počtu rekonstruovaných či revitalizovaných památek a dalších objektů 
→ Zkvalitnění okolí jednotlivých atraktivit 
→ Zkvalitnění péče o kulturní a historické dědictví města 
→ Zvýšení počtu návštěvníků ve městě 
→ Zvýšení atraktivity centra města jako zajímavé destinace cestovního ruchu 
→ Zvýšení finančních zisků z rozvoje návštěvnosti památek 
→ Zpřístupnění dalších zajímavých objektů a míst 
→ Zvýšení povědomí o atraktivních místech ve městě 
→ Zkvalitnění propagace turistických atraktivit 

 
 
Specifický cíl 4.4: 

Atraktivní, čistá a udržovaná ve řejná prostranství 

 
Specifický cíl 4.4 je nastaven na problematiku čistoty a údržby veřejných prostranství ve 
městě. Jedná se především o náměstí, parky, zahrady a další veřejná prostranství a zelené 
plochy mezi zástavbou mnohdy s výskytem cenných historických a urbanizačních prvků. 
Zanedbaná a neudržovaná veřejná prostranství vedou ke snižování atraktivity města a 
k celkovému poklesu kvality životního prostoru pro obyvatele i návštěvníky. Veřejná 
prostranství by měla být nejen čistá a udržovaná, ale rovněž dobře funkčně řešená a vybavená 
(např. lavičkami, odpadkovými koši, fontánky, brouzdališti a další). Čistá, udržovaná a 
funkčně dobře řešená veřejná prostranství umožňují shlukování a sdružování lidí v daných 
místech a navazují příjemnou estetickou i duševní atmosféru města. Příčinou zanedbanosti 
veřejných prostranství bývá mj. také nedostatečné či zastaralé technické vybavení k jejich 
údržbě. 
 
Návrh možných opatření: 

A. Rozšíření zelených ploch na území města 
B. Rekonstrukce a rozšíření funkčního využití veřejných prostranství  
C. Údržba veřejných prostranství a zeleně  

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

→ Zvýšení atraktivity veřejných prostranství jako součásti image a vzhledu města 
→ Zvýšení podílu obnovených a humanizovaných veřejných prostranství 
→ Zkvalitnění funkčního využití veřejných a zelených ploch ve městě 
→ Zvýšení počtu lidí zdržujících se na veřejných prostranstvích 
→ Zkvalitnění údržby veřejných prostranství 
→ Zkvalitnění technického vybavení k péči o zeleň a další prostranství 
→ Zvýšení počtu nově osázených ploch 
→ Zvýšení podílu udržovaných ploch 
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9 Strom cílů strategie rozvoje města Dvůr Králové nad 
Labem 2007-2016 
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3.5: Nízká úroveň kriminality a dalších jevů 
poškozujících image města

3.4: Široká nabídka volnočasových aktivit a 
kvalitní zázemí pro jejich realizaci

2.1: Vyhovující napojení na vyšší dopravní 
síť a komplexní řešení dopravní situace ve 
městě  

2.2: Fungující systém technické 
infrastruktury šetrný k životnímu prostředí

2.3: Bezpečné a dostupné veřejné prostory a 
doprava ve městě zohledňující udržitelný 

SPECIFICKÉ CÍLE

1.1: Diverzifikovaná a prosperující 
průmyslová výroba

1.2: Dobré podmínky pro podnikání a 
investice za účelem snížení 
nezaměstnanosti a zvýšení životní úrovně 
obyvatel

3.1: Vysoká úroveň vzdělanosti a příznivá 
demografická struktura obyvatel

3.2: Vysoká úroveň a dobrá dostupnost 
veřejných služeb a občanské vybavenosti

3.3: Kvalitní a dostupné bydlení ve všech 
kategoriích

4.3: Udržované kulturní památky a další 
turistické atraktivity na území města

4.2: Všeobecná dostupnost informací a 
široká nabídka služeb pro turisty

4.1: Využití potenciálu ZOO pro zvýšení 
atraktivity celého města

Město Dvůr Králové nad Labem centrem 
diverzifikovaných průmyslových a 
podnikatelských aktivit nabízejících pestré 
pracovní příležitosti přispívající k 
ekonomické rovnováze a udržitelnému 
rozvoji regionu. Město lákající investice do 
průmyslové zóny i mimo ni. Město s produkcí 
kvalitních výrobků a kvetoucím obchodem. 
Město se spokojenými zaměstnavateli a 
zaměstnanými obyvateli. 

Dvůr Králové nad Labem jako město s 
vyřešeným napojením na tranzitní dopravní 
sítě, s optimalizovaným dopravním 
systémem uvnitř města a dobrou dopravní 
dostupností do okrajových částí i do dalších 
měst a obcí. Město s kvalitními 
komunikacemi a dostatkem parkovacích 
míst. Město protkané sítí chodníků a 
cyklostezek. Město s efektivní technickou 
infrastrukturou ve všech místních částech 
respektující životní prostředí a udržitelný 
způsob života. Město dopravně bezpečné a 
technicky zajištěné pro všechny obyvatele.  

Město Dvůr Králové nad Labem jako zajímavé 
a bezpečné místo pro život. Město, které 
poskytuje širokou nabídku služeb občanské 
vybavenosti a vysokou kvalitu veřejných služeb. 
Město s dostatečnou a vyhovující nabídkou 
možností bydlení stávajících i nově příchozích 
obyvatel. Město se širokou škálou možností 
trávení volného času pro všechny věkové 
kategorie a jednotlivé cílové skupiny. Město, 
kde každý občan žije rád a spokojeně.

Město Dvůr Králové nad Labem jako 
přirozené centrum cestovního ruchu se 
širokou nabídkou turistických atraktivit 
místního až nadregionálního významu. 
Město nabízející návštěvníkům široké 
spektrum služeb s vysokou kvalitou a 
variabilitou. Město líbivé na pohled, město s 
příjemným prostředím a kvalitními veřejnými 
prostranstvími. Město, kam se každý 
návštěvník bude rád vracet. 

4.4: Atraktivní, čistá a udržovaná veřejná 
prostranství

ATRAKTIVNÍ MĚSTO PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY

Společnost a sociální integrace
Marketing a propagace m ěsta

Vertikální

PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A 
ZAMĚSTNANOST

DOPRAVA A TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA

KVALITA ŽIVOTA VE M ĚSTĚ
PRIORITNÍ OBLASTI

PRIORITNÍ CÍLE

PRIORITNÍ OSY
Horizontální

Životní prost ředí
Ekonomika a konkurenceschopnost

Horizontální
Dvůr Králové nad Labem jako ekonomicky stabilní a mode rně se rozvíjející m ěsto se zachováním p řírodních, kulturních a spole čenských tradic, rozvíjející 

se podle princip ů trvale udržitelného rozvoje.
Tematické

Posilovat konkurenceschopnost a 
ekonomickou stabilitu místního 
průmyslu a podporovat rozvoj 

podnikatelských aktivit a pracovních 
příležitostí.

Posílit dopravní dostupnost m ěsta a 
optimalizovat dopravní systém ve 

městě.

Zkvalit ňovat podmínky pro život 
místních obyvatel, zvyšovat standardy 

života ve m ěstě.

Zvyšovat atraktivitu m ěsta v 
návaznosti na rozvoj cestovního 

ruchu.

GLOBÁLNÍ CÍL
Rozvíjet m ěsto Dv ůr Králové nad Labem v duchu jeho tradic a historick ého základu jako perspektivní a spádové centrum reg ionu. Vytvá řet 

dobré podmínky a prost ředí pro spokojený život  jeho obyvatel. Podporovat rozvoj podnikatelských aktivit a p řilákání investic do m ěsta. 
Zvyšovat atraktivitu m ěsta pro návšt ěvníky a turisty .

STRATEGICKÉ CÍLE

Strom cílů Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007-2016

VIZE
Dvůr Králové nad Labem - m ěsto, kde se dob ře žije
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10 Souhrnný přehled provázání prioritních oblastí a 
specifických cílů s hlavními závěry dotazníkových 
šetření  

 
Jak již bylo uvedeno výše, v rámci analytické části byla realizována a vyhodnocena celkem tři 
dotazníková šetření:  

→ Průzkum spokojenosti veřejnosti (dále jen „občané“) 

→ Průzkum neziskového sektoru (dále jen „neziskové organizace“) 

→ Průzkum podnikatelského prostředí (dále jen „podnikatelé“).   

 
Vyhodnocení těchto dotazníkových průzkumů přineslo množství dílčích názorů jednotlivých 
dotazovaných skupin, které sloužily jako jeden z podkladů při navrhování obsahu a zaměření 
strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007 – 2016. Lze konstatovat, že názory 
dotazovaných v sobě odrážejí skutečné potřeby regionu pro místní rozvoj a identifikují reálné 
potřeby a překážky při rozvoji činnosti podnikatelských a neziskových subjektů, jakožto 
odrážejí pozitivní a negativní faktory v rámci spokojenosti s kvalitou života ve městě. 
V následujícím výčtu jsou uvedeny hlavní závěry těchto tří průzkumů aplikované pod 
jednotlivé priority a stanovené specifické cíle, deklarující provázanost názorových průzkumů 
s obsahem nastavených specifických cílů.  
 
 

1. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ A ZAM ĚSTNANOST  
 
Specifický cíl 1.1:  

Diverzifikovaná a prosperující pr ůmyslová výroba  
 

Občané:  

- Většina dotazovaných občanů vidí jednoznačnou prioritu rozvoje města v zakládání a rozšiřování 
průmyslových zón, dále v likvidaci následků útlumu textilního průmyslu. 
Podnikatelé: 

- Podnikatelské subjekty řadí mezi významné priority v rozvoji města  likvidaci následků útlumu 
jednostranně zaměřeného textilního průmyslu.  
Neziskové organizace: 

- Podle neziskových  organizací patří mezi důležité prioritní oblasti v rozvoji města likvidace následků 
útlumu textilního průmyslu.  

 
Návrh opatření: 

A. Transformace a diverzifikace průmyslové výroby s respektem na environmentální 
prostředí města 

B. Využití připravených ploch a prostor pro podnikání, vhodná lokalizace ekonomických 
činností 

C. Využití brownfields pro další činnost 
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Specifický cíl 1.2: 

Dobré podmínky pro podnikání a investice za ú čelem snížení nezam ěstnanosti a 
zvýšení životní úrovn ě obyvatel 

 

Občané: 

- Většina respondentů se domnívá, že největším nedostatkem města je nízká nabídka pracovních 
příležitostí. Ta je také chápána jako největší překážka v rozvoji města.  
- 74 % dotazovaných hodnotí možnosti pracovního uplatnění jako velmi špatné, jednoznačně negativní 
hodnocení mají i podmínky pro rozvoj větších podniků i malého a středního podnikání. 
Podnikatelé: 
- Největší problém vidí subjekty v současné úrovni právních norem, dále v dostupnosti 
kvalifikované pracovní síly a v kupní síle obyvatel regionu.  
- Spolupráci s institucemi hodnotí jednotlivé subjekty pozitivně. Ze služeb, které by mělo město a 
městský úřad poskytovat podnikatelským subjektům je nejvíce požadována účast podnikatelů na 
plánování rozvoje města, dále informovanost o rozvojových záměrech města, budování průmyslových 
zón a podpora při získávání veřejných zakázek.  
- 75 % dotazovaných podnikatelských subjektů označilo jako hlavní překážku v rozvoji města 
nedostatek pracovních příležitostí. 
Neziskové organizace: 

- Více než 50 % neziskových organizací má nějakou zahraniční zkušenost, případně spolupracuje 
s partnerskými organizacemi v zahraničí. 
-  57 % neziskových organizací uvádí jako největší překážku v rozvoji města nedostatek pracovních 
příležitostí. Vytváření pracovních příležitostí pokládají za největší prioritu pro rozvoj města.  

 
Návrh opatření: 

A. Provázání studijních oborů s místním průmyslem 
B. Intenzivní spolupráce veřejné správy a neziskových subjektů s podnikatelským 

sektorem 
C. Přilákání podnikatelských investic pro rozšíření nabídky pracovních příležitostí 
D. Podpora rozvoje služeb navazujících na cestovní ruch 

 
 

2. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA   
 

Specifický cíl 2.1: 

Vyhovující napojení na vyšší dopravní sí ť a komplexní řešení dopravní situace ve 
městě  
 

Občané: 

- 78 % respondentů je nespokojeno s množstvím parkovacích míst. Kvalita a bezpečnost místních 
komunikací je hodnocena negativně 73 % dotazovaných. Nespokojenost panuje i s celkovým 
průjezdem městem.  
-  Za největší problém v dopravě je považován obchvat města. 
Podnikatelé: 

- Mezi hlavní priority v rozvoji města spatřují podnikatelské subjekty dopravu a parkování.  
Neziskové organizace: 

- Mezi důležité priority v rozvoji města řadí neziskové organizace dopravu a parkování. 
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Návrh opatření: 
A. Zlepšení napojení na tranzitní dopravní sítě  
B. Zvýšení kvality a údržba silnic II. a III. třídy a místních komunikací ve spádové 

oblasti města 
C. Zvýšení kvality a údržba komunikací na území města 
D. Budování a údržba cyklistických a pěších komunikací 
E. Dobrá dopravní dostupnost lokalit klíčových pro další rozvoj města 
F. Dostatečné parkovací kapacity ve městě 

 
Specifický cíl 2.2: 

Fungující systém technické infrastruktury šetrný k životnímu prost ředí 

 

Občané: 

- 64 % respondentů hodnotí pozitivně kvalitu životního prostředí, především odpadové hospodářství 
s nímž je spokojeno 80 % obyvatel města.  
- Pokud jde o dopravu, většina dotazovaných je toho názoru, že parkování narušuje nejvíce 
životní prostředí.  

- Jednoznačnou potřebu podpory vidí respondenti v rozvoji technické a dopravní infrastruktury, která 
je základním předpokladem i pro vznik průmyslových zón. 

 
Návrh opatření: 

A. Efektivní a ekologické odpadové hospodářství města 
B. Vybavení rozvojových lokalit technickou infrastrukturou 
C. Zajištění zásobování teplem pro město 
D. Zajištění zásobování vodou pro město 
E. Vyhovující kanalizační síť a systém čištění odpadních vod 
F. Využití alternativních zdrojů energie pro řešení celkové energetické situace ve 

městě 
 
Specifický cíl 2.3: 

Bezpečné a dostupné ve řejné prostory a doprava ve m ěstě zohled ňující udržitelný 
život  

 

Občané: 

- S dostupností autobusového nádraží je spokojeno 54 % respondentů, rozmístění autobusových 
zastávek na území města hodnotí pozitivně 80 % dotazovaných.  

- 52 % občanů je spokojeno s dopravním spojením Dvora Králové nad Labem s okolními městy.  

 
Návrh opatření: 

A. Snížení bariérovosti komunikací a veřejných prostor 
B. Zvýšení bezpečnosti automobilového provozu 
C. Zvýšení bezpečnosti chodců 
D. Zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy  
E. Zvýšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou a dalšími environmentálně 

šetrnými způsoby 
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3. KVALITA ŽIVOTA VE M ĚSTĚ  
 
Občané: 

- 72 % respondentů je informováno o dění ve městě a činnosti městského úřadu z místních novin, 
dále pak prostřednictvím internetu a úředních desek. 

 
Specifický cíl 3.1: 

Vysoká úrove ň vzdělanosti a p říznivá demografická struktura obyvatel 
 

Občané: 

- 60 % respondentů je spokojeno s oblastí dalšího vzdělávání (různé kurzy, programy, rekvalifikace).  

 
Návrh opatření: 

A. Rozšíření nabídky celoživotního učení 
B. Zvýšení kvality školství a provázání škol s trhem práce v regionu 

 
Specifický cíl 3.2: 

Vysoká úrove ň a dobrá dostupnost ve řejných služeb a ob čanské vybavenosti 

 

Občané: 

- Více než 70 % dotazovaných je spokojeno s kvalitou a dostupností veřejných služeb, zejména 
s dostupností základních a mateřských škol.  
- S dostupností zdravotní péče je spokojeno 75 % respondentů, s dostupností sociálních služeb pak 60 
% respondentů. Mírně negativně je hodnocena jen dostupnost specializované lékařské péče.  
- Za nejvíce chybějící veřejné služby je pokládána odborná lékařská péče (omezené otevírací hodiny, 
dlouhé čekací doby apod.), porodnice a krytý bazén.  
- Většině respondentů chybí služby zaměřené na praní, čištění a žehlení prádla a dále opravna obuvi a 
kabelek. Navíc jim jednoznačně nejvíce schází obchod s oděvy, textilem a konfekcí. 
Podnikatelé: 
- Kvalita služeb místní správy pro podnikatele je vnímána spíše pozitivně, spadá tam především 
veřejná doprava, údržba komunikací a informování o záměrech města.  

 
Návrh opatření: 

A. Rozšíření zdravotní péče a zvýšení úrovně zdravotních služeb 
B. Zlepšení úrovně a dostupnosti sociálních služeb včetně kvalitního technického 

zázemí 
C. Rozvoj terénních sociálních služeb 
D. Budování a údržba dětských hřišť 

 
Specifický cíl 3.3: 

Kvalitní a dostupné bydlení ve všech kategoriích 

Občané: 

- 87 % občanů je spokojeno s vlastním bydlením, spokojenost panuje se vzhledem okolí svého 
bydliště i s celkovým vzhledem města.  

- Co se týče dostupnosti bydlení, 67 % obyvatel města je s touto oblastí nespokojeno. 
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Návrh opatření: 
A. Vybudování startovacích a sociálních bytů 
B. Rozšíření možností pro rozvoj bytové výstavby  
C. Údržba stávajícího bytového fondu 

 
Specifický cíl 3.4: 

Široká nabídka volno časových aktivit a kvalitní zázemí pro jejich realiz aci 

 

Občané: 

- 76 % respondentů je spokojeno s nabídkou kulturních akcí. Spokojenost panuje i s nabídkou 
společenských akcí a s nabídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež.  

 
Návrh opatření: 

A. Široká nabídka sportovních, kulturních a rekreačních aktivit v dobrém zázemí 
B. Rozvoj spolkového života 
C. Rozvoj specializovaných volnočasových zařízení pro různé cílové skupiny 

 
Specifický cíl 3.5: 

Nízká úrove ň kriminality a dalších jev ů poškozujících image m ěsta 

 

Občané: 

- 60 % dotazovaných občanů je nespokojeno až velmi nespokojeno s bezpečnostní situací ve městě. 
S prací Policie ČR jsou občané více spokojeni než s prací městské policie.  

- Výrazně nejvíce nebezpečí cítí občané v parku Schulzovy sady a v okolí Zábavního centra Zálabí.  

 
Návrh opatření: 

A. Prevence kriminality ve městě 
B. Vzájemná spolupráce všech složek pro nízkou míru kriminality a dalších 

nežádoucích jevů ve městě 
 
 
4. ATRAKTIVNÍ MĚSTO PRO NÁVŠTĚVNÍKY  
 
Specifický cíl 4.1: 

Využití potenciálu ZOO pro zvýšení atraktivity celé ho m ěsta 
 

Občané:  

- Dle názorů respondentů je za největší přednost města považována zoologická zahrada. 

Podnikatelé: 
- Jednotlivé podnikatelské subjekty hodnotí jako největší přínos pro svou činnost přítomnost 
zoologické zahrady a s tím spojený velký počet turistů.  

 
Návrh opatření: 

A. Udržení atraktivity ZOO jako turistického cíle nadregionálního významu 
B. Intenzivní spolupráce města a ZOO při marketingu a propagaci 
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Specifický cíl 4.2: 

Všeobecná dostupnost informací a široká nabídka slu žeb pro turisty 

 
Návrh opatření: 

A. Dostatečná nabídka ubytovacích a stravovacích kapacit ve městě 
B. Dobrá lokalizace a efektivní práce informačních center 
C. Vybudování navigačních systémů k městským atraktivitám 
D. Nabídka nových forem rekreace a cestovního ruchu 

 
Specifický cíl 4.3: 

Udržované kulturní památky a další turistické atrak tivity na území m ěsta 

 

Občané: 

- 67 % respondentů je spokojeno se stavem památek a péčí o ně.  
- Kromě zoologické zahrady mezi nejzajímavější nabídky pro turisty řadí respondenti 

  Tyršovo koupaliště, Městské muzeum a kostel sv. Jana Křtitele. 

 
Návrh opatření: 

A. Údržba kulturních památek a dalších turistických atraktivit ve městě 
B. Propagace kulturních památek a dalších turistických atraktivit ve městě a okolí 

 
Specifický cíl 4.4: 

Atraktivní, čistá a udržovaná ve řejná prostranství 

 

Občané: 

- 72 % dotazovaných je spokojeno se vzhledem veřejných budov, více než 50 % je též spokojeno 
s rozsahem městské zeleně, parků a péčí o ně.  

- Se zimní  údržbou chodníků a silnic je nespokojeno 65 % respondentů. 

 
Návrh opatření: 

A. Rozšíření zelených ploch na území města 
B. Rekonstrukce a rozšíření funkčního využití veřejných prostranství  
C. Údržba veřejných prostranství a zeleně  
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11 Závěr 
 

„Strategie rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2007 - 2016“ je výchozím komplexním 

dlouhodobým koncepčním dokumentem rozvoje města na období 2007-2016. Je výsledkem 

několik měsíců trvajícího procesu, založeného na vzájemné spolupráci, komunikaci a 

partnerství místních regionálních aktérů. Výsledkem tohoto složitého procesu je ucelený 

strategický dokument, založený na konsensu a přijetí všech aktérů a účastníků procesu, 

vystihující hlavní cíle v budoucím rozvoji města. Ve čtyřech prioritních oblastech jsou 

vydefinované prioritní a specifické cíle vedoucí k naplnění těchto prioritních  oblastí. Navíc 

jsou v každém specifickém cíli navržena možná opatření a předpokládané dopady při naplnění 

těchto cílů. Stanovení prioritních oblastí a jejich obsah vychází z dohodnuté vize, globálního 

cíle a horizontálního strategického cíle, které určují hlavní směr rozvoje města Dvůr Králové 

nad Labem. Na jednotlivé prioritní oblasti jsou navázány vertikální (tematické) strategické  

cíle a prioritní rozvojové osy. 

V průběhu procesu tvorby „Strategie rozvoje 

města Dvůr Králové nad Labem 2007 - 2016“ 

bylo ve čtyřech prioritních oblastech 

vydefinováno celkem 14 specifických cílů a 4 

cíle prioritní. U každého specifického cíle jsou 

uvedeny předpokládané dopady při realizaci 

navržených opatření vedoucích k naplnění 

daného cíle. Navržená opatření nejsou 

notifikována aktuální databází skutečných 

projektových záměrů a jsou navržena bez ohledu 

na možnosti skutečné realizace. Toto zpřesnění 

je součástí tvorby implementačního plánu, který 

by na tento strategický dokument měl 

bezprostředně navazovat.   

Zpracováním tohoto dokumentu si město Dvůr Králové nad Labem stanovilo hlavní směry a 

priority budoucího rozvoje, v horizontu deseti let, důležité pro představitele města i pro 

subjekty působící na jeho území. Strategie rozvoje města je živý a dynamický dokument a 

jeho periodická aktualizace by měla probíhat na základě průběžného vyhodnocování a 
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monitoringu úspěšnosti plnění nastavených specifických cílů. V rámci implementační části, 

resp. tvorby akčního programu pro realizaci strategie, hraje velmi důležitou roli nastavení 

ukazatelů (indikátorů) pro efektivní vyhodnocování naplnění daných cílů. Vodítkem jsou 

nastíněné předpokládané dopady navržených možných opatření v rámci jednotlivých 

specifických cílů.  

Odpovědnost za plnění strategického rozvojového dokumentu nesou představitelé města a 

podílejí se na ni všichni zúčastnění, kteří byli do průběhu procesu tvorby dokumentu zapojeni 

– podnikatelé, neziskový sektor, euromanažeři a další. Monitoring, vyhodnocení a aktualizaci 

plánu provádí jeho zpracovatel (Město Dvůr Králové nad Labem) ve spolupráci s dalšími 

dotčenými subjekty a organizacemi dle určené periody, která se doporučuje alespoň 1x za rok, 

maximálně za dva roky.     

Tento strategický rozvojový dokument města Dvůr Králové nad Labem je také jedním ze 

základních dokumentů města při sestavování a předkládání projektů za účelem získání 

finančních prostředků z tuzemských a zahraničních dotačních titulů, včetně strukturálních 

fondů EU. Rovněž je výchozím dokumentem pro tvorbu implementačních resp. akčních plánů 

či programů realizace této strategie nebo specializovaných (tematických) strategií a záměrů. 
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12 Seznam členů řídící, koordinační a pracovních skupin 

12.1 Řídící skupina 

Daniel Lukeš – předseda, starosta 
Ing. Petr Mrázek - místostarosta 
Jan Bém - místostarosta 
MUDr. Petr Hroneš  
Ing. Michal Sacher  
Pavel Kraus  
Ing. Dušan Sedláček  
Ing. Ondřej Kudrnáč - tajemník MěÚ 
  
Mgr. Dušan Kubica - koordinátor procesu, odbor RIM  (tajemník ŘS) 

12.2  Koordinační skupina 

Ing. Petr Mrázek - místostarosta (VPM) 
Jan Bém - místostarosta (ODS) 
Ing. Dušan Sedláček - Lesy ČR, Člen RM (Strana zelených) 
Mgr. Petr Vojtěch - Ředitel SOŠ a SOU, člen ZM (ODS) 
Zuzana Čermáková - Ředitelka HD, členka ZM (VPM) 
Ing. Michal Sacher - Bankovní sektor, člen RM (VPM) 
Ing. Ladislav Lubina - Člen ZM (ČSSD) 
Zdeněk Hladík - Osadní výbor – Žireč, Člen ZM (KSČM) 
Jan Exner - Osadní výbor – Verdek 
Ing. Ondřej Kudrnáč - Tajemník MěÚ 
Ing. Radmila Fiľakovská - Vedoucí odboru RIM 
Ing. Martin Rudolf - Vedoucí odboru VÚP 
Ing. Miroslav Špráchal – ZOO Dvůr Králové n. L. 
Hana Sedláčková – Juta, a.s.  
pplk. Milan Macháček - Policie ČR 
Ing. Štěpán Harwot - Ředitel závodu Milcom, a.s. 
Bedřich Machek - Redaktor Krkonošských novin 
Tomáš Bořek - Penzion Za vodou 
Ing. Oldřich Voňka - Oddíl atletiky TJ 
Roman Nápravník - Manažer Carla, a.s. 
Ing. arch David Kratochvíl – člen stavebně-architektonické komise RM 
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12.3  Pracovní skupiny 

Pracovní skupina A pro prioritní oblasti PR ŮMYSL, PODNIKÁNÍ, 
ZAMĚSTNANOST a DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA   

 
Jan Bém - místostarosta 
Ing. Michal Sacher – člen RM 
Ing. arch. David Kratochvíl – předseda stavebně architektonické komise RM 
Ing. Štěpán Harwot – Milcom, a.s. 
Roman Nápravník – Carla, spol. s r.o. 
Pavel Kraus  – Technické služby města, člen RM 
Ing. Karel Raich – člen dopraví komise RM 
Štěpán Čeněk –odbor ODP MěÚ 
Ing. Miroslav Šnajdr – odbor  RIM MěÚ 
Ing. Martin Rudolf –odbor VÚP MěÚ 
Petr Valeš – SÚS, člen dopravní komise RM 
Ing. Milan Marx – odborník na dopravu (TENET, s.r.o.) 
Eva Tůmová - Úřad práce  
Hana Sedláčková - Juta, a.s. 
 

 
 

Pracovní skupina B pro prioritní oblasti KVALITA ŽI VOTA VE MĚSTĚ a 
ATRAKTIVNÍ MĚSTO PRO NÁVŠTĚVNÍKY  
 
Ing. Petr Mrázek - místostarosta 
Zuzana Čermáková – Hankův dům, člen kulturní komise RM 
Miloš Kastner – TJ Dvůr Králové nad Labem, člen sportovní komise RM 
Tomáš Bořek – Penzion za vodou 
Jindřich Hauke – Městská policie 
Jana Myslivečková – ZOO Dvůr Králové n. L. 
Marcela Janečková – Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem 
Kateřina Pištorová –odbor ŠKS MěÚ 
Jana Vítová – Informační centrum, odbor ŠKS MěÚ 
RNDr. Vladimír Hušek – Gymnázium 
Mgr. Ilona Žitnáková – TJ Sokol, SOU a SOŠ 
Mgr. Renata Tauchmanová – ZŠ R. A. Dvorského, bytová komise RM 
Mgr. Ivana Černá – ZUŠ 
Petra Němečková –odbor RIM MěÚ 
MUDr. Zdeněk Rýznar – zdravotnictví  
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13 Přílohy 
 
Seznam tištěných příloh: 
 
Příloha č. 1: Profil města – socioekonomická analýza 
  
Příloha č. 2: Vyhodnocení dotazníkových šetření  
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Kontaktní údaje zpracovatele: 
 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 
Náměstí T. G. Masaryka 38 

544 17 Dvůr Králové nad Labem 
 
 

Web: www.mudk.cz 
Email: podatelna@mudk.cz 

Tel.: +420 499 318 111 
Fax: +420 499 320 178 

 
Koordinační tým: 

Ing. Radmila Fiľakovská 
Mgr. Dušan Kubica 

 
 

 
 

Kontaktní údaje konzultanta: 
 

Centrum evropského projektování 
- regionální rozvojová agentura 

Wonkova 1142 
500 02 Hradec Králové 

 
Web: www.cep-rra.cz 

Email: info@cep-rra.cz 
 

Tel.: +420 495 817 273 
Fax: +420 495 817 380 

 
Konzultační tým: 

RNDr. Zita Ku čerová 
Mgr. Kateřina Pourová 

Bc. Karel Šimek 


