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 STRATEGICKÁ ČÁST 3

Další částí Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 je strategická část. 

Nejprve je formulována vize. Vize byla stanovena na základě získaných informací z veřejných 

projednávání, rozhovorů s představiteli města, z jednání pracovních skupin, informací 

z dotazníkového šetření a dalších informací zjištěných v analytické části dokumentu. Následně byly 

definovány klíčové oblasti rozvoje a v rámci těchto klíčových oblastí zformulovány jednotlivé 

strategické cíle. Strategické cíle obsahují konkrétní opatření a aktivity, jejichž postupnou realizací 

dojde k naplnění jednotlivých cílů a tím zároveň i k naplnění definované vize. 

V úvodu každé klíčové oblasti rozvoje je přehledové schéma, které graficky znázorňuje strategické 

cíle, opatření a aktivity dané oblasti rozvoje. Vyznačeny jsou i vazby mezi jednotlivými úrovněmi. 

Každá aktivita obsahuje základní popis. Podrobná specifikace aktivit bude provedena v rámci Akčního 

plánu (kapitola 4), kde budou u každé aktivity uvedeny informace typu – žadatel a partneři, 

zdůvodnění a přínos pro rozvoj města, typ projektu, důležitost aktivity, předpokládané náklady, 

možné zdroje financování, místo realizace, předpokládaný časový harmonogram, odpovědnost  

za realizaci, stav připravenosti a případné doplňující informace. 

 

Na úvod této části je potřeba zmínit číslování kapitol. Hlavní kapitoly jsou číslovány 3.1 (Vize),  

3.2 (Klíčové oblasti rozvoje) a 3.3 (Podpora realizace Programu rozvoje).  

 

Kapitola 3.2 je číslována následujícím způsobem:  

 Číslování klíčových oblastí rozvoje je postupné (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 atd.).  

 Číslování strategických cílů v rámci jednotlivých klíčových oblastí je takové, že první číslo 

označuje příslušnost ke klíčové oblasti, druhé číslo pořadí cíle v rámci dané klíčové oblasti 

rozvoje.  

 Opatření jsou číslována v podobném duchu jako strategické cíle. První dvě čísla vyjadřují 

příslušnost ke klíčové oblasti a strategickému cíli, třetí číslo vyjadřuje pořadí opatření 

v rámci daného strategického cíle. 

 

Obecná struktura strategické části, včetně výše popsaného číslování, je graficky zobrazena 

v následujícím schématu. 
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SCHÉMA 1: OBECNÁ STRUKTURA STRATEGICKÉ ČÁSTI PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM NA OBDOBÍ 2016-2022 

 

Poznámky: Za písmeno „n“ se dosazuje číslo klíčové oblasti rozvoje.

V
IZ

E 
R

O
ZV

O
JE

 M
ĚS

TA
 

Klíčová oblast 
rozvoje 1 

Strategický cíl 1.1 

Opatření 1.1.1 Konkrétní aktivity 

Opatření 1.1.2 Konkrétní aktivity 

Strategický cíl 1.2 

Opatření 1.2.1 Konkrétní aktivity 

Opatření 1.2.2 Konkrétní aktivity 

Klíčová oblast 
rozvoje 2 

Strategický cíl 2.1 

Opatření 2.1.1 Konkrétní aktivity 

Opatření 2.1.2 Konkrétní aktivity 

Strategický cíl 2.2 

Opatření 2.2.1 Konkrétní aktivity 

Opatření 2.2.2 Konkrétní aktivity 

Klíčová oblast 
rozvoje "n" 

Strategický cíl n.1 

Opatření n.1.1 Konkrétní aktivity 

Opatření n.1.2 Konkrétní aktivity 

Strategický cíl n.2 

Opatření n.2.1 Konkrétní aktivity 

Opatření n.2.2 Konkrétní aktivity 
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3.1 VIZE 

Vize představuje dlouhodobý obraz žádoucího budoucího stavu města, tedy jak by město mělo 

vypadat v budoucnosti. Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje46. 

 

 

3.2 KLÍČOVÉ OBLASTI ROZVOJE 

Na základě informací ze zpracované analytické části, informací z dotazníkového šetření, informací 

z provedených veřejných projednávání, informací z pracovních skupin a na základě VIZE bylo 

definováno celkem sedm klíčových oblastí rozvoje: 

 Klíčová oblast rozvoje 1: Podnikání a zaměstnanost 

 Klíčová oblast rozvoje 2: Infrastruktura 

 Klíčová oblast rozvoje 3: Cestovní ruch 

 Klíčová oblast rozvoje 4: Volný čas 

 Klíčová oblast rozvoje 5: Životní prostředí 

 Klíčová oblast rozvoje 6: Školství 

 Klíčová oblast rozvoje 7: Sociální služby. 

Definované klíčové oblasti rozvoje nejsou izolovanými celky, nýbrž se vzájemně prolínají, doplňují 

a ovlivňují. Mezi cíli, které jsou definovány v rámci těchto klíčových oblastí rozvoje, a mezi opatřeními 

definovanými v rámci jednotlivých cílů existuje v mnoha případech určitá provázanost. Naplnění 

některých konkrétních aktivit jednoho opatření napomůže i k naplnění opatření dalšího a následně 

i k naplnění jednotlivých cílů, klíčových oblastí rozvoje i naplňování vize. Naplnění některých aktivit 

bude možné v horizontu jednoho či dvou let, naopak naplnění dalších aktivit bude mít dlouhodobý 

charakter přesahující období, na které je tento Program rozvoje zpracováván (např. případná 

                                                                 
46

 Zdroj: GaREP spol. s r. o., e-Rozvoj.cz, s. r. o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo  
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s. 

Město Dvůr Králové nad Labem je bezpečným městem s dostatkem 

pracovních příležitostí pro všechny skupiny obyvatel, s kvalitním 

životním prostředím, kvalitní infrastrukturou, nabídkou škol, služeb  

a velkou variabilitou dostupných volnočasových aktivit. Proto  

je město vyhledávaným místem pro život. Město je atraktivní 

turistickou destinací s dostatečně navštěvovaným centrem a dalšími 

zajímavými místy.  
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výstavba krytého bazénu, rekonstrukce budovy bývalých městských lázní apod.). Jinými slovy, 

v mnoha případech bude využito synergických efektů jednotlivých opatření a aktivit. 

Aby nedocházelo k duplicitě dat, je každá aktivita uvedena pouze jednou, pod jedním daným 

opatřením a cílem, ačkoliv by mohla být uvedena i v rámci jiného opatření či cíle (viz výše zmiňovaná 

provázanost). 

Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření znázorňuje tabulka 73. 
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TABULKA 73: PŘEHLED KLÍČOVÝCH OBLASTÍ ROZVOJE, STRATEGICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ 

Klíčová oblast 
rozvoje 

Strategický cíl Opatření 

PODNIKÁNÍ 
A ZAMĚSTNANOST 

Rozvoj průmyslových ploch na území města 

Zajistit větší využití stávajících průmyslových zón  
a prozkoumat možnosti vzniku nových zón 

Zajistit revitalizaci a opětovné využití chátrajících ploch 

Podpora podnikatelské činnosti ve městě 

Zlepšit spolupráci městský úřad-podnikatelé 

Vytvořit příhodné podnikatelské podmínky za účelem přilákání  
nových podnikatelských subjektů do města 

Zvýšit variabilitu dostupných pracovních míst vhodných k uplatnění  
vybraných cílových skupin 

INFRASTRUKTURA 

Zkvalitnění dopravy a dopravní infrastruktury 

Rekonstruovat silnice a místní komunikace včetně doprovodné infrastruktury 

Zlepšit propojení centra s okrajovými částmi města pro pěší a cyklisty 

Zajistit rekonstrukci a rozvoj dalších prvků souvisejících s dopravní infrastrukturou 

Zlepšit dopravní obslužnost města 

Zkvalitnit stav a dostupnost dalších prvků 
infrastruktury na území města 

Zkvalitnit technickou infrastrukturu včetně zajištění jejího optimálního rozvoje 

Zkvalitnit bezpečnostní infrastrukturu 

Zkvalitnit další prvky infrastruktury 

Vytvořit či aktualizovat vybrané podklady pro potřeby technické mapy města 
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CESTOVNÍ RUCH 

Zabezpečit obnovu a rozvoj  
turistické infrastruktury 

Rozšířit a zkvalitnit cykloturistickou síť 

Zajistit posílení a rekonstrukci prvků infrastruktury cestovního ruchu 

Rozšířit nabídku dostupných služeb a zajímavostí 

Zajistit rekonstrukci kulturních památek a objektů 

Zvýšit propagaci, informovanost a využít 
potenciálu města souvisejícího  

s cestovním ruchem 

Zajistit větší propagaci města a jeho zajímavostí 

Zužitkovat potenciál města v oblasti cestovního ruchu 

VOLNÝ ČAS 

Zkvalitnit objekty, plochy a zařízení 
související s volnočasovými aktivitami 

Rekonstruovat a zkvalitnit objekty, plochy a zařízení využívané  
především pro sportovní volnočasové aktivity 

Rekonstruovat a zkvalitnit prostory určené pro volnočasové aktivity dětí 

Rekonstruovat a zkvalitnit další objekty, plochy a zařízení  
využívané především pro volnočasové aktivity 

Rozvoj volnočasových aktivit  
stávajících a potencionálních 

Usilovat o zajištění postrádaných volnočasových aktivit 

Zlepšit podmínky pro provozování činnosti zájmových spolků 

Usilovat o zajištění většího využití vybraných prostor vhodných  
pro volnočasové aktivity 

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

Obnova a rozvoj zeleně a dalších  
přírodních ploch na území města 

Revitalizovat stávající plochy zeleně na území města 

Navýšit množství prvků zeleně ve městě 

Usilovat o zvýšení počtu vodních ploch ve městě 

Minimalizace negativních vlivů  
na životní prostředí 

Minimalizovat negativní vlivy v oblasti odpadového hospodářství 

Předejít negativním vlivům na životní prostředí v důsledku realizace  
preventivních opatření 

Zajistit realizaci aktivit zaměřených proti suchu a povodním 
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ŠKOLSTVÍ 

Zkvalitnit stávající infrastrukturu škol  
a školských zařízení 

Rekonstruovat budovy škol a školských zařízení včetně související infrastruktury 

Realizovat činnosti za účelem zvýšení bezpečnosti  
a lepší dostupnosti škol a školských zařízení 

Podpora potenciálních rozvojových aktivit 
souvisejících se školstvím 

Zajistit chybějící prostory pro potřeby školských zařízení 

Zajistit rozvoj vzdělávání pro vybrané cílové skupiny 

Podporovat další aktivity související se školstvím 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Rozvoj ubytovacích zařízení,  
která mají bezprostřední souvislost  

s oblastí sociálních služeb 

Navýšit kapacity sociálního bydlení 

Podpořit řešení otázky bydlení vybraných cílových skupin 

Rozvoj vybraných druhů sociálních služeb, 
rozvoj prevence a podpora dalších aktivit 

s oblastí sociálních služeb souvisejících 

Podpořit činnosti za účelem prevence proti vybraným nežádoucím jevům 

Posílit dostupné služby pro osoby  
s psychickými problémy a duševním onemocněním 

Podpořit činnosti související s oblastí sociálních služeb 
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3.2.1 KLÍČOVÁ OBLAST ROZVOJE PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

 

PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 

Strategický cíl 1.1 

Rozvoj průmyslových ploch na území města 

Zajistit větší využití stávajících 
průmyslových zón  

a prozkoumat možnosti vzniku 
nových zón 

Zajistit větší využití 
průmyslové zóny Borka 

Zajistit využití 
průmyslové zóny 

Sylvárov 

Zajistit využití 
průmyslové zóny Zboží 

Vytipovat nové plochy  
na území města 

s potenciálem vzniku 
průmyslové zóny 

Zajistit revitalizaci 
a opětovné využití 
chátrajících ploch 

Iniciovat revitalizaci 
chátrajícího 

nedokončeného 
průmyslového areálu 
firmy MILCOM, a. s. 

Intenzivně jednat  
s vlastníky chátrající 

Deutschovy vily 

Intenzivně jednat 
s vlastníkem chátrajícího 

průmyslového areálu 
firmy Vánoční ozdoby, 

DUV – družstvo 

Intenzivně jednat 
s vlastníky dalších 

vybraných chátrajících 
ploch a objektů na území 

města  

Strategický cíl 1.2 

Podpora podnikatelské činnosti ve městě 

Zlepšit spolupráci městský 
úřad–podnikatelé 

Prohlubovat 
komunikační platformu 
– město x podnikatelé 

Vytvořit příhodné podnikatelské 
podmínky za účelem přilákání 

nových podnikatelských 
subjektů do města 

Zajistit odpovídající 
podmínky pro realizaci 

podnikatelského záměru 

Vytvořit a propagovat 
výhodné pobídky pro nové 

podnikatele 

Pokusit se do města 
přilákat podnikatelské 

subjekty, které podnikají 
v oborech, ve kterých je  

ve městě dostatek 
kvalifikované pracovní síly  

Pokusit se do města 
přitáhnout významného 

investora 

Zvýšit variabilitu dostupných 
pracovních míst vhodných  

k uplatnění vybraných cílových 
skupin 

Podpořit vznik nových 
chráněných dílen 

Podpořit slaďování 
rodinného a pracovního 

života matek s nezletilými 
dětmi za účelem jejich 

většího uplatnění na trhu 
práce 
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Na území města Dvůr Králové nad Labem se nachází množství podnikatelských subjektů, které zde 

vyvíjejí svoji činnost (viz kapitola 2.1.3.1 Ekonomická situace – Struktura podnikatelských subjektů  

ve městě). Rezervy města v oblasti podnikání a zaměstnanosti spočívají jednak v nevyužitých 

prostorech vhodných pro rozvoj nové podnikatelské činnosti, dále v přítomnosti chátrajících 

průmyslových areálů a ploch a také v nevyvážené poptávce a nabídce dostupných pracovních 

příležitostí na území města. 

 

Cíl 1.1: Rozvoj průmyslových ploch na území města 

Strategický cíl je zaměřen jak na rozvoj stávajících a využívaných průmyslových zón, tak na rozvoj 

průmyslových ploch momentálně nevyužívaných a chátrajících, tzv. brownfields. 

 

Opatření 1.1.1: Zajistit větší využití stávajících průmyslových zón a prozkoumat možnosti vzniku 
nových zón 

Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizace přispěje k zabezpečení nezbytných podmínek pro zvýšení 

atraktivity současných průmyslových zón, a tím pádem i k jejich aktivnějšímu využití. Pro větší využití 

všech tří níže jmenovaných současných průmyslových zón představuje velkou bariéru fakt,  

že se jedná o zemědělský půdní fond (ZPF). Aby mohly být plochy využity pro průmyslovou činnost, 

musí dojít k vynětí půdy ze ZPF, což není levná záležitost. Z toho důvodu je doporučeno vyjmout  

ze ZPF takové parcely, které budou dotčené již konkrétním záměrem. 

 

Zajistit větší využití průmyslové zóny Borka 

Průmyslová zóna Borka se rozprostírá podél silnice III/29915, která zajišťuje spojení centra města 

s místní částí Žireč. V současné době zde aktivně vyvíjí činnost společnost JUTA, a.s., jejímž záměrem 

je svoji průmyslovou infrastrukturu v této zóně v budoucnu rozšířit.  

Dále se v této lokalitě nachází značná plocha, která by mohla být využita pro potřeby rozvoje dalších 

podnikatelských subjektů. Jistou bariérou je fakt, že parcely této plochy jsou v soukromém vlastnictví, 

a to v podílovém vlastnictví čtyř fyzických osob. 

Role města spočívá v komunikaci s vlastníky o možném využití plochy, dále v zajištění větší propagace 

využití této zóny. Pokud by se podařilo městu pozemky odkoupit, je doporučeno nastavit takové 

podmínky, které budou výhodné a atraktivní pro potencionální podnikatele a zároveň motivační 

pro zahájení jejich činnosti. 

  

Zajistit využití průmyslové zóny Sylvárov 

Průmyslová zóna Sylvárov se rozprostírá v jižní části města v okolí Seifertovy ulice. Jak vyplynulo 

z analytické části, jedná se o plochu o rozloze 3,18 ha, která je ve vlastnictví města Dvůr Králové 
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nad Labem a která je již od roku 2001 vedena v databázi agentury CzechInvest, a nejen skrze  

ni nabízena potencionálním investorům. Ačkoliv se jedná o greenfield, neboli „pozemky na zelené 

louce“, do dnešní doby zde nebyl realizován žádný podnikatelský záměr.  

Vzhledem k tomu, že současná propagace za účelem využití zóny nepřináší efekt, lze ji chápat jako 

nedostatečnou. Lze předpokládat, že značnou bariérou pro potencionální podnikatelské subjekty 

může být fakt, že k ploše nejsou přivedeny sítě technické infrastruktury (např. vodovodní síť  

je ve vzdálenosti 40 m, kanalizační 440 m, plynovodní 220 m).  

Je doporučeno, aby bylo zajištěno přivedení sítí technické infrastruktury k průmyslové zóně. Dále  

je doporučeno propagovat zónu i v zahraničí a vytvořit výhodné pobídky pro nové investory (více 

informací viz opatření 1.2.2). 

 

Zajistit využití průmyslové zóny Zboží 

Průmyslová zóna Zboží je lokalizována podél silnice II/299, která zajišťuje spojení centra města 

s místní částí Zboží a také napojení na významnější silniční tah I/37 (v budoucnu na rychlostní 

komunikaci R11). Podobně jako v případě výše uvedené zóny Sylvárov, jsou i k této zóně uvedeny 

informace v analytické části (plocha 12 ha, greenfield, ve vlastnictví města, od roku 2005 nabízena  

k využití). Na části plochy (přibližně 0,5 ha) jsou umístěny solární panely. Zbývající část není využita.  

Co se týká napojení průmyslové zóny na inženýrské sítě, je připraveno územní rozhodnutí.  

Je doporučeno zvýšit variabilitu propagace zóny a vytvořit výhodné pobídky pro nové podnikatele. 

 

Vytipovat nové plochy na území města s potenciálem vzniku průmyslové zóny 

Problémem využití stávajících průmyslových zón jsou některé bariéry, jejichž existence je jedním 

z hlavních důvodů, proč nejsou dosud adekvátně využity (např. chybějící sítě technické infrastruktury 

apod.).  

Realizace aktivity spočívá v provedení průzkumu území města, při kterém budou vytipovány lokality, 

které mají potenciál stát se průmyslovou zónou. Současně nebude jejich bariérou rozvoje, že se jedná 

o ZPF, případně k nim nejsou přivedeny sítě technické infrastruktury. 

 

Opatření 1.1.2: Zajistit revitalizaci a opětovné využití chátrajících ploch 

Na území města se nacházejí tři lokality, které jsou vedeny v Národní databázi brownfieldů. Celkem 

se však na území města nachází okolo 300 chátrajících a nevyužívaných objektů a ploch, přičemž 

některé z nich jsou větší a významnější, některé menší a méně významné. Vzhledem k rozsáhlosti 

uvedeného souboru není reálné všechny plochy a objekty v blízkém časovém období revitalizovat 

a využít. Opatření je svými aktivitami zaměřeno na revitalizaci ploch a objektů, které jsou vedeny 
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v Národní databázi brownfieldů, a také na revitalizaci některých dalších chátrajících ploch na území 

města (jejich přehled, viz kapitola 2.1.6.1 Stav životního prostředí – Brownfields a lokality 

s ekologickými zátěžemi). 

Jelikož jsou všechny níže zmíněné chátrající areály, plochy a budovy v soukromém vlastnictví (vyjma 

areálu starého koupaliště, který je ve vlastnictví města), role města Dvůr Králové nad Labem 

je omezená a spočívá v intenzivní komunikaci s vlastníky těchto prostorů za účelem větší údržby 

a  většího využití. Variantou může být i odkup některých těchto chátrajících prostorů do vlastnictví 

města, díky čemuž bude moci město realizovat efektivní opatření v dané oblasti. 

 

Iniciovat revitalizaci chátrajícího nedokončeného průmyslového areálu firmy MILCOM, a. s. 

Chátrající nedostavěný průmyslový areál se nachází v ulici Hradecká poblíž autobusové zastávky 

„Dvůr Králové nad Labem, mlékárna“. Celková zastavěná plocha rozestavěné budovy je 2 120 m2. 

Plocha celého areálu je okolo 7 300 m2. Konkrétně se jedná o parcely KN st. 1383, KN st. 1777,  

KN st. 4406/1, KN 701/2, KN 701/3, KN 701/4, KN 702/6, KN 702/10, KN 702/12, KN 702/13,  

KN 702/15 a KN 4015/4 (vše k. ú. Dvůr Králové nad Labem). Část areálu je v současné době využita 

jako skladovací prostory. 

 

Intenzivně jednat s vlastníky chátrající Deutschovy vily 

Chátrající Deutschova vila s rozlehlou zahradou se nachází v severní části města, v ulici Spojených 

národů č. p. 857 (obrázek 29). Původní využití lokality bylo bydlení. Tato funkce by měla být 

zachována i po provedené revitalizaci. Celková rozloha lokality je 15 594 m2. Konkrétně se jedná  

o parcely KN st. 1040, KN st. 2113 a KN 1093/1 (vše k. ú. Dvůr Králové nad Labem). K říjnu 2015 je vila  

se zahradou v soukromém vlastnictví. 

 

OBRÁZEK 29: BUDOVA CHÁTRAJÍCÍ DEUTSCHOVY VILY  

 

Zdroj: vlastní průzkum 
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Intenzivně jednat s vlastníkem chátrajícího průmyslového areálu firmy Vánoční ozdoby, DUV – n 
družstvo 

Chátrající průmyslový areál se nachází v centru města, na náměstí Republiky č. p. 101. Celková 

rozloha areálu je 5 639 m2. Konkrétně se jedná o parcely KN st. 442/1, KN st. 442/2, KN st. 461/3,  

KN st. 461/4, KN st. 461/5, KN 4236, KN 4237 a KN 4325 (vše k. ú. Dvůr Králové nad Labem). Část 

prostorů areálu je v současné době využita podnikatelskými subjekty (např. firma Puš, s. r. o.),  

i nepodnikatelskými (např. Labrys, o. p. s., Farní charita Dvůr Králové nad Labem).  

 

Intenzivně jednat s vlastníky dalších vybraných chátrajících ploch a objektů na území města  

Jedná se o další chátrající areály, plochy a objekty, zmiňované již v analytické části dokumentu. Jsou 

to: 

 areál bývalé stáčírny živic (v jižní části města nedaleko vlakového nádraží)47 

 Elišákova cihelna (v jižní části města)48 

 část odkaliště ČEZ (v jihovýchodní části města nedaleko autobusové zastávky „Dvůr Králové 

nad Labem, Borek kaplička“)49 

 bývalý hotel Betlém (v jihovýchodní části města, nedaleko vlakového nádraží Žireč)50 

 bývalá Tiba Vorlech (v severozápadní části města nedaleko autobusové zastávky  

„Dvůr Králové nad Labem, Tiba Vorlech“)51 

 bývalá textilní továrna BATIS (v místní části Verdek, nedaleko autobusové zastávky  

„Dvůr Králové nad Labem, Verdek“)52 

 bývalý hotel (v Havlíčkově ulici č. p. 22)53 

 bývalé zemědělské družstvo (v západní části města, v místní části Lipnice)54 

                                                                 
47

 Parcely KN 4075, KN 4076, KN 4077, KN 4078, KN 4873, KN 4874, KN 4875, KN 4876, KN 4877 (k.ú. Dvůr 
Králové nad Labem, vlastník k říjnu 2015: M– SILNICE, a. s.), parcela KN 371 (k. ú. Sylvárov, vlastník k říjnu 2015: 
Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace). 
48

 Parcely KN st. 2493, KN st. 2473, KN 2223. 
49

 Parcela KN 40/1 (k. ú. Žirecká Podstráň, není zapsána na žádném listě vlastnictví katastru nemovitostí,  
tj. je nutno vycházet z parcel zjednodušené evidence, přičemž řadu parcel v této lokalitě k říjnu 2015 vlastní 
Státní pozemkový úřad či organizace ČEZ, a. s.). 
50

 Parcely KN st. 72, parcela KN 273, parcela KN 272 (k. ú. Žireč Ves, vlastník k říjnu 2015: soukromá osoba). 
51

 Parcely KN st. 802/1, KN st. 802/2, KN st. 802/3, KN st. 802/4, KN st. 802/5, KN st. 802/6, KN st. 802/7,  
KN st. 802/8, KN st. 802/9, KN st. 989/1, KN st. 989/2; KN st. 989/3, KN st. 1038, KN st. 1573, KN st. 1574,  
KN st. 1575/1, KN st. 1575/2, KN st. 1575/4, KN st. 1575/5, KN st. 1577, KN st. 1578, KN st. 1808, KN st. 4296,  
KN st. 4677, KN st. 4678, KN st. 4679, KN st. 4758, KN st. 4759, KN st. 4760, KN 1121/6, KN 1126/1, KN 1126/3, 
KN 1215/6, KN 1218/1, KN 1218/2, KN 3709 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem, vlastník k říjnu 2015: QIRIN, s. r. o.). 
52

 Parcely KN st. 30; KN st. 144, KN st. 148, KN st. 149, KN st. 150, KN st. 151, KN st. 157, KN st. 158, KN 80/2,  
KN 88/2, KN 88/3, KN 89/1, KN 93/1 (k. ú. Verdek, vlastník k říjnu 2015: B A T I S – Verdek, spol. s r. o.). 
53

 Parcela KN st. 92 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem, vlastník k říjnu 2015: Protivítr – invest, s. r. o.). 
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 bývalé zemědělské družstvo (v jihovýchodní části města, nedaleko letiště)55 

 bývalá Tiba Zálabí (v centru města, poblíž Benešova nábřeží)56 

 bývalá Tiba Slovany (v centru města poblíž ulice Slovany)57 

 parkoviště J. Hory, garáže, zahrada (v centru města, poblíž ulice Josefa Hory)58 

 bývalé zemědělské družstvo (v jižní části města, poblíž budovy Sylvárov č. p. 3140)59 

 areál starého koupaliště (v jižní části města, nedaleko ulice 5. května)60. 

 

Cíl 1.2: Podpora podnikatelské činnosti ve městě 

Strategický cíl je zaměřen na intenzivní podporu a rozvoj podnikatelské činnosti na území města. 

Jedná se jak o podporu stávajících podnikatelských subjektů působících ve městě, tak o snahu 

přilákat nové podnikatelské subjekty. 

 

Opatření 1.2.1: Zlepšit spolupráci městský úřad – podnikatelé 

Smyslem tohoto opatření je zlepšit stávající vztahy mezi městským úřadem a podnikatelskými 

subjekty. Zlepšení úrovně a intenzity spolupráce bude užitečné pro obě strany. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
54

 Parcela KN st. 142/1 (vlastník k říjnu 2015: podílově vlastní 4 fyzické osoby), KN st. 142/2 (vlastník k říjnu 
2015: společné jmění manželů), KN st. 142/3 (vlastník k říjnu 2015: podílově vlastní tři fyzické osoby). Všechny 
uvedené parcely se nachází v k. ú. Lipnice u Dvora Králové. 
55

 Parcela KN st. 113/1 (k. ú. Žirecká Podstráň, vlastník k říjnu 2015: LUXUS, s. r. o.). 
56

 Parcely KN st. 668/1, KN st. 668/2, KN st. 1162/2, KN st. 1349/2, KN st. 1350, KN st. 1463, KN st. 1494,  
KN st. 1498/1, KN st. 1498/2, KN st. 2301, KN st. 2302, KN st. 2303, KN st. 2304, KN st. 4124, KN st. 4125,  
KN st. 4126, KN st. 4573, KN st. 4574, KN st. 4575, KN st. 4576, KN st. 4577, KN st. 4578, KN st. 4579,  
KN st. 4581, KN st. 4582, KN st. 4583, KN st. 4584, KN st. 4703, KN 1969/1, KN 1969/3, KN 2028, KN 2032,  
KN 3740/4, KN 3740/7, KN 3983/1, KN 3983/2, KN 3983/3, KN 3983/4, KN 3983/5, KN 3983/6, KN 3983/7,  
KN 3983/8, KN 3983/9, KN 3985/1, KN 3985/2, KN 3985/3, KN 3985/8, KN 3989/1, KN 4869 (vše k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem, vlastník k říjnu 2015: TEXTIL INVEST GROUP, a. s.) 
57

 Parcely KN st. 4455, KN 390/1, KN 390/2 (vlastník k říjnu 2015: podílově vlastní dvě fyzické osoby), KN st. 412, 
KN st. 413, KN st. 2176, KN st. 4461, KN 318/4, KN 318/5, KN 318/6, KN 406/1, KN 1106/1, KN 1106/2,  
KN 3547/3, KN 3549/1, KN 3549/2, KN 3549/3, KN 3549/4, KN 3549/5, KN 3550 (vlastník k říjnu 2015: soukromá 
osoba),  
KN 3797/4 (vlastník k říjnu 2015: Státní pozemkový úřad), KN st. 379, KN 322, KN 325 (vlastník k říjnu 2015: 
podílově vlastní 4 fyzické osoby), KN st. 382/2 (vlastník k říjnu 2015: město Dvůr Králové nad Labem),  
KN st. 382/1, KN st. 382/3, KN st. 382/4, KN st. 382/5 (vlastník k říjnu 2015: společné jmění manželů). Všechny 
uvedené parcely se nachází v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
58

 Parcely KN st. 93, KN st. 129/1, KN st. 130/2, KN st. 2001/2, KN 49/2, KN 4781, KN 4782 (k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem, vlastník k říjnu 2015: Protivítr – invest, s. r. o.). 
59

 Parcela KN st. 81 (k. ú. Sylvárov, vlastník k říjnu 2015: podílově vlastní dvě fyzické osoby). 
60

 Parcely KN 2243/9, KN 2243/10, KN 2330/2 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem, vlastník k říjnu 2015: město Dvůr 
Králové nad Labem). 
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Prohlubovat komunikační platformu – město x podnikatelé 

Spolupráce mezi městem a podnikatelskými subjekty, které ve městě působí, je důležitá. V některých 

oblastech je spolupráce intenzivnější, v některých méně. Město má svoji vizi, co a jak by se mělo 

rozvíjet. Má jasně nastaveny základní cíle rozvoje města, které jsou výsledkem dlouhodobého 

plánování, jež je klíčovým procesem řízení rozvoje města. Podnikatelské subjekty mají své záměry  

a své cíle podnikání. Aniž by bylo vhodné kterýkoli z cílů podceňovat, na prvním místě vždy zůstane 

maximalizace zisku.  

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že zájmy města a podnikatelských subjektů mohou být 

protichůdné, opak je pravdou. Velmi důležitá je tak v dané situaci vzájemná komunikace. 

Jako vhodné řešení se jeví prohlubování tzv. komunikační platformy. Jinými slovy, pokračovat  

v pravidelných schůzkách mezi představiteli města a podnikatelskými subjekty ve městě působícími, 

kde by probíhala vzájemná výměna informací. Schůzek by se mohli účastnit i potencionální investoři. 

Realizace těchto diskuzí povede ke zlepšení vzájemné spolupráce, ochotě vyjít vstříc, vysvětlení 

případných nejasností apod. Dvě setkání vedení města a podnikatelů již byla uskutečněna  

a je příhodné na tuto činnost formou komunikační platformy navázat. Komunikační platforma  

by se měla uskutečňovat nejlépe v pravidelných intervalech, např. jednou za půl roku. 

 

 

Opatření 1.2.2: Vytvořit příhodné podnikatelské podmínky za účelem přilákání nových 
podnikatelských subjektů do města 

Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizace povede k vytvoření takového prostředí, které bude 

natolik přitažlivé pro nové podnikatelské subjekty, že budou ochotné na území města začít vyvíjet 

vlastní činnost. Důsledkem bude jednak zvýšení variability dostupných produktů a služeb, ale mohou 

vzniknout i nová pracovní místa, nejlépe v oborech, ve kterých lidé ve městě momentálně těžko 

hledají uplatnění. 

 

Zajistit odpovídající podmínky pro realizaci podnikatelského záměru 

Aby se zvýšila šance na přitáhnutí nových potencionálních firem do města, je důležité zajistit vhodné 

podmínky pro realizaci podnikatelského záměru. Jednou z podmínek je, aby k dotčeným 

nemovitostem byla přivedena základní technická infrastruktura (viz např. problém využití průmyslové 

zóny Sylvárov a částečně i zóny Zboží).  

Volné prostory budov, které jsou vhodné pro podnikatelskou činnost, je nutné mít v přijatelném 

stavu, případně zajistit nezbytné úpravy budovy.  
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V rámci popisu opatření 1.1.1 bylo zmiňováno, že volné plochy vhodné pro podnikání v rámci 

stávajících průmyslových zón jsou ZPF. Pro realizaci konkrétního podnikatelského záměru  

je nezbytné, aby dotčené parcely byly ze ZPF vyjmuty. 

Pokud by se výše uvedené skutečnosti nedařilo naplnit, je vhodným řešením provést alespoň jakýsi 

průzkum současných průmyslových zón za účelem vyčíslení nákladů, se kterými by měl budoucí 

investor počítat. 

 

Vytvořit a propagovat výhodné pobídky pro nové podnikatele 

Současná propagace, jejímž účelem je zajistit prvotní či větší využití průmyslových zón, nepřináší 

požadovaný efekt. Možností, jak významně zvýšit šance na docílení požadovaného efektu  

(tj. přilákání potencionálních investorů do města), je vytvoření a následně také propagování 

výhodných pobídek61.  

Mezi pobídky ze strany města lze zařadit např. následující: 

 výhodné ceny pozemků 

 existence či vybudování potřebné infrastruktury (souvislost s aktivitou výše) 

 pomoc při vyřizování formalit souvisejících se stavebním povolením v případě investiční 

výstavby 

 dočasné snížení daně z nemovitosti 

 výhodné nájemné za pronájem volných prostor a pozemků ve vlastnictví města62 

 poskytnutí finančního příspěvku za vytvoření pracovního místa  

Od 1. května 2015 nabyla účinnosti nová úprava zákona o investičních pobídkách, která zavádí nové 

typy investičních pobídek. Investoři, kteří umístí nebo rozšíří svou investici na území České republiky, 

mohou získat podporu ve formě investičních pobídek. Mezi podporované oblasti se řadí 

zpracovatelský průmysl – zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu, 

technologická centra – vybudování nebo rozšíření výzkumně-vývojového centra a centra 

strategických služeb – zahájení či rozšíření činnosti v oblasti center sdílených služeb, center  

pro tvorbu software, high-tech opravárenských center, datových center a center zákaznické 

podpory63. 

                                                                 
61

 V tomto ohledu se jeví jako vhodná možnost využít i současné nabídky investičních pobídek Agentury 
CzechInvest, blíže viz: http://www.czechinvest.org/data/files/brozura-investicnich-pobidek-3297-cz.pdf  
62

 Délku časového období tohoto zvýhodnění určí představitelé města. Toto se týká i dočasného snížení daně 
z nemovitosti. 
63

 Zdroj: internetové stránky společnosti CzechInvest http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove 

http://www.czechinvest.org/data/files/brozura-investicnich-pobidek-3297-cz.pdf
http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove
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Variantou je i vytvoření prostředí tzv. podnikatelského inkubátoru, ve kterém mohou podnikatelské 

subjekty, za předem stanovených podmínek, využívat různých zvýhodnění (např. zvýhodněná cena 

nájemného či služeb). 

 

Pokusit se do města přilákat podnikatelské subjekty, které podnikají v oborech, ve kterých  
je ve městě dostatek kvalifikované pracovní síly 

Jak vyplynulo z veřejného projednávání, ve městě je dostatek pracovní síly. Nicméně vzhledem 

k nabídce pracovních míst ve městě se jedná o pracovní sílu nekvalifikovanou pro dané profese  

(ať se základním, středoškolským či vysokoškolským vzděláním). Jinými slovy, tyto osoby jsou na trhu 

práce ve městě těžko umístitelné. 

Jako příklad vhodného zaměstnavatele lze zmínit podnikatelský subjekt, který bude nabízet řadu 

pracovních míst ve službách, kde naleznou uplatnění osoby např. s ekonomickým vzděláním. 

Vůbec nejlepší variantou by bylo přilákat do města podnikatelský subjekt, ve kterém naleznou 

uplatnění studenti s vystudovanými obory na Střední škole informatiky a služeb.  

Variantou je také to, že škola by částečně přizpůsobila své vzdělávací programy, aby došlo 

k propojení poptávky současných i potencionálních podnikatelů s nabídkou dostupné pracovní síly. 

 

Pokusit se do města přitáhnout významného investora 

Realizace aktivity spočívá v komunikaci města s velkými firmami i nadnárodními společnostmi, jejíž 

snahou je přitáhnout do města významného investora, který např. využije stávající nevyužité plochy 

průmyslových zón či vybrané chátrající plochy a objekty na území města. Pokud by se podařilo takový 

subjekt do města přilákat, je zde velký předpoklad, že ve městě významně vzroste počet dostupných 

pracovních míst včetně variability jejich pracovní náplně. 

Příkladem velkého investora může být např. jedna z dodavatelských firem pro společnost ŠKODA 

AUTO, a. s., která by ve městě vytvořila další pobočný závod. Další možností může být přitáhnutí 

investora, který podniká v oblasti elektrotechnického průmyslu.  

V souvislosti s tím by mohlo být rozšířeno spektrum oborů průmyslového zaměření na Střední škole 

informatiky a služeb. 

 

Opatření 1.2.3: Zvýšit variabilitu dostupných pracovních míst vhodných k uplatnění vybraných 
cílových skupin 

Aktivity daného opatření jsou zaměřeny na umístění vybraných cílových skupin na trhu práce. Jedná 

se zejména o osoby se zdravotním či duševním onemocněním a matky, které se starají o nezletilé 

děti. 
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Podpořit vznik nových chráněných dílen 

Ve Dvoře Králové nad Labem v současné době již fungují některé chráněné dílny poskytující chráněná 

pracovní místa64 – konkrétně se jedná o chráněné dílny u svaté Anny v místní části Žireč. Ty v Žirči 

fungují od října 2014 a zaměstnávají 9 lidí na částečný úvazek, přičemž je zde předpoklad, že do pěti 

let dojde k rozšíření počtu lidí na 19. Jedná se o práce v prádelně, na mandlu, v řemeslné dílně 

(poskytování např. drobných údržbových, stavebních a truhlářských prací) či o úklidové práce65. 

Z veřejného projednávání vyplynulo, že chráněných pracovních míst je ve městě nedostatek. 

Je doporučeno vytvořit další chráněná pracovní místa, tj. pokusit se přitáhnout do města další sociální 

podniky, které budou tyto osoby zaměstnávat.  

Role města spočívá především v osvětě této problematiky. Ta by měla zajistit, že např. podnikatelé 

budou vědět, co vznik chráněných pracovních míst obnáší, jaké jsou možnosti finančního příspěvku 

na tato vytvořená pracovní místa, na koho se mají obrátit o poskytnutí detailních informací apod. 

Role města může být i motivační, tj. že bude činnost takového podniku finančně podporovat. 

 

Podpořit slaďování rodinného a pracovního života matek s nezletilými dětmi za účelem jejich většího 
uplatnění na trhu práce 

Jednou z ohrožených skupin, co se uplatnění na trhu práce týká, jsou matky, které mají nezletilé děti. 

Realizace této aktivity by měla napomoci ke zlepšení situace, tj. aby matky s nezletilými dětmi měly 

na trhu práce větší možnosti uplatnění. 

Možnosti zaměstnavatelů, jak podpořit slaďování rodinného a pracovního života, jsou poměrně 

široké. Jmenovat lze např. práci na částečný úvazek, pružnou pracovní dobu, práci z domova, sdílení 

pracovního místa či stlačený pracovní týden66.  

I stát má určité možnosti, jak napomoci k uplatnění na trhu práce této ohrožené skupiny obyvatel. 

Jedná se např. o motivování zaměstnavatelů k částečným pracovním úvazkům a sdíleným pracovním 

místům pro rodiče malých dětí formou slevy na sociálním pojištění odváděného za zaměstnance 

po vymezenou určitou dobu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že úspěšnost této aktivity se bude odvíjet především od zájmu 

zaměstnavatelů taková pracovní místa zřídit. Role města je v tomto případě značně omezená. Město 

může nabádat a pokusit se přesvědčit podnikatelské subjekty, aby taková pracovní místa zřídily 

či rozšířily jejich počet např. prostřednictvím komunikační platformy (viz aktivita v rámci opatření 

1.2.1). Město je i významným zaměstnavatelem a může samo napomoci k většímu uplatnění matek 

s nezletilými dětmi na trhu práce. 

                                                                 
64

 Blíže viz: § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
65

 Zdroj: internetové stránky Domova sv. Josefa http://www.domovsvatehojosefa.cz/  
66

 Zdroj a blíže viz: http://materskarodicovska.cz/  

http://www.domovsvatehojosefa.cz/
http://materskarodicovska.cz/
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3.2.2 KLÍČOVÁ OBLAST ROZVOJE INFRASTRUKTURA 

INFRASTRUKTURA 

Strategický cíl 2.1 

Zkvalitnění dopravy a dopravní infrastruktury 

Rekonstruovat silnice  
a místní komunikace 
včetně doprovodné 

infrastruktury 

Rekonstruovat silnici 
II/299 včetně 
doprovodné 

infrastruktury 

Rekonstruovat silnici 
III/30012 včetně 

doprovodné 
infrastruktury 

Rekonstruovat silnici 
III/29915 včetně 

doprovodné 
infrastruktury 

Rekonstruovat další 
silnice II. a III. třídy  

na území města 
včetně doprovodné 

infrastruktury 

Rekonstruovat  
místní komunikace  

na území města 

Zlepšit propojení centra 
s okrajovými částmi 

města pro pěší a cyklisty 

Vybudovat chodník  
a stezku pro cyklisty 
do místní části Žireč 

Vybudovat chodník  
a stezku pro cyklisty 
do místní části Zboží 

Vybudovat chodník  
a stezku pro cyklisty 

do místní části 
Verdek 

Zajistit propojení 
okolních obcí Kuks  

a Bílá Třemešná  
s městem Dvůr 

Králové nad Labem 

Zajistit rekonstrukci  
a rozvoj dalších prvků 

souvisejících s dopravní 
infrastrukturou 

Rekonstruovat 
most J. Palacha 

Vytvořit okružní 
křižovatku  

u objektu ZŠ a MŠ 
při léčebně 

zrakových vad 

Zlepšit v centru 
města situaci 

řešení dopravy  
v klidu 

Vytvořit záchytné 
parkoviště 

Zlepšit dopravní 
obslužnost města  

Racionalizovat 
provoz místní 

hromadné dopravy 
mezi autobusovým  

a vlakovým 
nádražím 

Usilovat  
o vybudování 
dopravního 
terminálu 

Rekonstruovat  
a zmodernizovat 
vlakové nádraží 

Strategický cíl 2.2 

Zkvalitnit stav a dostupnost dalších prvků  
infrastruktury na území města 

Zkvalitnit technickou 
infrastrukturu včetně 

zajištění jejího 
optimálního rozvoje 

Řešit čištění odpadních 
vod v rámci města 

Pokračovat  
v průzkumech 
zaměřených na 

vyhledání úseků potrubí  
s největším průnikem 

balastních vod 

Postupně rekonstruovat 
stávající kanalizační síť 

Vybudovat splaškovou 
kanalizační síť a ČOV 
v místní části Žireč 

Vybudovat splaškovou 
kanalizační síť v místní 

části Verdek 

Postupně rekonstruovat 
stávající vodovodní síť 

Dokončit výstavbu 
centrální metropolitní 
sítě na území města 

Obnovit pořádání 
informačních schůzek 

mezi představiteli města 
a zástupci provozovatelů 

sítí technické 
infrastruktury 

Zkvalitnit bezpečnostní 
infrastrukturu 

Zlepšit a rozšířit 
účinnost uličních 

hlásičů v záplavové 
zóně v místech, kde 
je horší slyšitelnost 

Zabezpečit 
hrázkování toku 

Labe podél 
zastavěného území 

ve městě 

Zkvalitnit další prvky 
infrastruktury 

Rekonstruovat 
budovu 

v Komenského ulici 
č. p. 795 

Podpořit rozvoj 
letiště 

Zajistit bezbariérové 
spojení mezi 

náměstím Václava 
Hanky a prostorem 

mezi sportovním  
a zimním stadionem 

Dokončit opravy 
hřbitova v místní 

části Žireč 

Vytvořit či aktualizovat 
vybrané podklady  

pro potřeby technické 
mapy města 

Aktualizovat 
pasporty 
technické 

infrastruktury 

Aktualizovat další 
již zpracované 

pasporty 

Vytvořit pasport 
hrobových míst  

Vytvořit pasport 
centrální 

metropolitní sítě 
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Klíčová oblast rozvoje je zaměřena na rozvoj té části dopravní infrastruktury, která je v nevyhovujícím 

stavu, ať se jedná o silnice, místní komunikace, chodníky, mosty apod. Dále je klíčová oblast 

zaměřena na zkvalitnění infrastruktury, která souvisí s veřejnou dopravou. Opomenuta není ani 

technická infrastruktura a její rozvoj a obnova či infrastruktura související s bezpečností města. 

 

Cíl 2.1: Zkvalitnění dopravy a dopravní infrastruktury 

Strategický cíl je zaměřen na zkvalitnění infrastruktury, která je využívána pro dopravu 

automobilovou, pěší i dopravu v klidu. 

 

Opatření 2.1.1: Rekonstruovat silnice a místní komunikace včetně doprovodné infrastruktury 

Aktivity uvedené v rámci tohoto opatření jsou zaměřeny na zlepšení stavu silnic a místních 

komunikací, jejichž technický stav je nedostačující. Není opomenuta ani doprovodná a navazující 

infrastruktura, tj. např. chodníky, cyklostezky, sítě technické infrastruktury, drobná zeleň apod. 

Níže uvedené silnice II. a III. třídy jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a právo hospodařit 

s tímto majetkem má Správa silnic Královéhradeckého kraje (dále jen SS KHK). Postupná realizace 

těchto aktivit se bude odvíjet od dohody města s touto organizací. 

 

Rekonstruovat silnici II/299 včetně doprovodné infrastruktury 

Silnice II/299 má v jednotlivých úsecích na území města různou kvalitu. Některé úseky jsou v dobrém 

a vyhovujícím stavu (např. ulice Hradecká či Dukelská), v některých úsecích jsou nutné opravy  

a některé úseky jsou v nevyhovujícím stavu. Je doporučeno úseky, kde jsou potřeba opravy většího 

rozsahu či komplexní obnova, rekonstruovat. Opravy většího rozsahu jsou potřeba v úsecích ulic 

Fügnerova a Spojených národů. V nevyhovujícím stavu jsou úseky od ulice Hradecká ve směru  

na Zboží, náměstí Republiky, Jiráskova ulice a úsek od konce ulice Vorlešská ve směru na Verdek.  

Ve většině úseků silnice II/299 na území města jsou v nevyhovujícím stavu i chodníky (vyjma náměstí 

Republiky), případně nejsou vybudovány vůbec (Vorlešská ulice a dále směr Verdek), tudíž i této 

infrastruktuře by prospěla obnova. Podle potřeby je doporučeno provést rekonstrukci dalších prvků 

doprovodné infrastruktury. Vhodné by bylo i doplnění drobnou zelení. 

 

Rekonstruovat silnici III/29915 včetně doprovodné infrastruktury 

I v případě silnice III/29915 jsou některé úseky v dobrém stavu, jiné v nevyhovujícím. Mezi úseky 

v přijatelném stavu patří ulice Na Borkách a úsek ve směru do Žirče a dále. Nevyhovujícími úseky jsou 

naopak ulice Heydukova a Jaroměřská, které je nutné rekonstruovat. Současně je doporučeno 

provést rekonstrukci doprovodné infrastruktury. 
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Rekonstruovat silnici III/30012 včetně doprovodné infrastruktury 

Silnice III/30012 je na území města v nevyhovujícím stavu a vyžaduje rekonstrukci. Konkrétně  

se jedná o úseky nábřeží Benešovo a ulice Štefánikova. Součástí rekonstrukce by měly být i opravy 

chodníků, dále vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty a případně obnova dalších prvků 

doprovodné infrastruktury. Na zvážení je i doplnění drobnou zelení. 

 

Rekonstruovat další silnice II. a III. třídy na území města včetně doprovodné infrastruktury 

Některé další silnice II. a III. třídy na území města a v jeho jednotlivých částech vyžadují rekonstrukci. 

V nevyhovujícím stavu jsou silnice III/2854 (z Žirče směr obec Hřibojedy), III/29925 (z Žirče směr 

Zboží) a III/29928 (ulice Nová Tyršova a dále směr obec Vítězná).  

Nutné opravy jsou potřeba v některých úsecích silnice II/300 (ulice Krkonošská, Tyršova  

a Legionářská) a u silnice III/30011 (ulice 5. května a dále směr obec Doubravice). 

I u výše zmíněných silnic je podle potřeby vhodné uskutečnit rekonstrukci prvků doprovodné 

infrastruktury. 

 

Rekonstruovat místní komunikace na území města 

Jedná se o komunikace, které jsou ve vlastnictví města a které jsou v nevyhovujícím stavu, případně 

vyžadují potřebné opravy. Město vlastní velké množství místních komunikací, v důsledku čehož 

je pochopitelné, že nelze opravit všechny komunikace v krátkém časovém intervalu. 

Realizace této aktivity spočívá v postupných rekonstrukcích místních komunikací, které je z důvodu 

špatného technického stavu vyžadují. Není reálné, aby všechny místní komunikace byly 

rekonstruovány již v období 2016–2022, na které je tento dokument vytvořen, ale budou probíhat 

i v období dalším. Celý proces postupných rekonstrukcí se bude odvíjet především od finančních 

možností města.   

Opomenout nelze ani rekonstrukci či obnovu doprovodné infrastruktury u těch komunikací 

(chodníky, drobná zeleň), jejichž stav to vyžaduje. 

Přehled místních komunikací, včetně těch, které jsou v nevyhovujícím stavu či potřebují nutné 

opravy, je uveden v příloze 2. Příkladem místní komunikace v nevyhovujícím stavu je např. ulice 

Chelčického (obrázek 30). 
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OBRÁZEK 30: NEVYHOVUJÍCÍ ÚSEK ULICE CHELČICKÉHO 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Opatření 2.1.2: Zlepšit propojení centra s okrajovými částmi města pro pěší a cyklisty 

Realizace aktivit uvedených v rámci tohoto opatření zajistí vybraným cílovým skupinám bezpečnější 

cestování z centra města do okrajových částí a zpět. Těmito cílovými skupinami jsou především 

chodci, maminky s kočárky a cyklisté. 

 

Vybudovat chodník a stezku pro cyklisty do místní části Žireč 

Chodník je v současné době tímto směrem vybudován k odbočce do ulice Žirecká. Jeho stav ovšem 

není odpovídající a jsou nutné opravy. Dále ve směru na Žireč již chodník vybudován není, což se týká 

i značného úseku zastavěného území místní části Žireč (k budově č. p. 28). Vzhledem ke značnému 

provozu na silnici III/29915, kdy zde projede denně i 80 kamionů, je žádoucí, aby podél této 

komunikace byl chodník vybudován. Je doporučeno současně s chodníkem vytvořit i oddělený pruh 

pro cyklisty. Převážná část této komunikace je ve správě SS KHK, což znamená, že realizace této 

aktivity se bude odvíjet od dohody města s touto organizací. 

Alternativním propojením centra města a místní části Žireč pro pěší a cyklisty je ulice Žirecká, kde 

je provoz zanedbatelný a kde je oficiálně značena i cyklotrasa. V tomto případě lze namítnout, že není 

nutné nový chodník/pruh pro cyklisty budovat. Z veřejného projednávání však vyplynulo, že toto 

propojení není dostačující a že např. pro menší děti není vhodné a bezpečné.  
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Vybudovat chodník a stezku pro cyklisty do místní části Zboží 

Tímto směrem je chodník v současné době vybudován k č. p. 491 v ulici Hradecká. Dále ve směru 

na Zboží není až k zastavěnému území této místní části vybudován. Je doporučeno, aby podél 

komunikace II/299 byl chodník do místní části Zboží vystavěn a bylo tak zajištěno bezpečnější spojení 

pro pěší.  

Do této místní části nevede ani žádná stezka pro cyklisty a jejich možnosti jsou tak velmi omezené, 

pokud nechtějí využít silnici II/299. Je doporučeno, aby byl pruh/stezka pro cyklisty do této místní 

části podél silnice II/299 vybudován, případně zajištěno alternativní propojení. 

Alternativní propojení pro cyklisty by mohlo být vedeno přes lokalitu „Hrubá Luka“67, díky čemuž  

by bylo pro cyklisty zajištěno bezpečné propojení této části s centrem města. 

Co se týče variant navrhovaných podél silnice II/299, je jejich realizace opět závislá od dohody města 

se SS KHK. 

 

Vybudovat chodník a stezku pro cyklisty do místní části Verdek 

Ve směru do místní části Verdek je chodník vybudován k č. p. 863 ve Vorlešské ulici. Směrem dále 

není vybudován až k č. p. 81 v místní části Verdek. Taktéž do této místní části nevede žádná stezka 

pro cyklisty, tj. i v tomto případě jsou možnosti pro cyklisty velmi omezené, pokud nechtějí využít 

silnici II/299. 

Je doporučeno, aby byly chodník a pruh/stezka pro cyklisty do této místní části podél silnice II/299 

vybudovány, případně zajištěno alternativní propojení. V prvním případě je realizace opět závislá 

od dohody města se SS KHK.  

Alternativní propojení pro pěší a cyklisty je následující: na konci ulice Slovany dále podél řeky Labe 

a následně mezi poli k č. p. 292, přes most a opět skrz pole a podél Labe až k dalšímu mostu, kde  

by propojení končilo68. Z poznámky pod čarou vyplývá, že naprostá většina pozemků potřebná 

k alternativnímu propojení je ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. Nicméně realizace 

aktivity se bude odvíjet i od dohody s dalšími jmenovanými subjekty i s vlastníky sousedních 

pozemků.  

 

                                                                 
67

 Konkrétně by byly záměrem dotčeny parcely KN 3573/1, KN 4524, KN 4577, KN 4557, KN 4568, KN 4710,  
KN 4567 (vše k. ú. Dvůr Králové nad Labem), KN 590 (k. ú. Zboží u Dvora Králové). Vyjma parcely KN 4710, která  
je ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s ní má Povodí Labe, státní podnik, jsou všechny uvedené 
parcely ve vlastnictví města. 
68

 Konkrétně se jedná o parcely ve směru z centra na Verdek: KN 3806/32, KN 3707/2, KN 3707/3, KN 3707/4  
a  KN 3707/1 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem), KN 975/1, KN 1530, KN 1528 (k. ú. Verdek), KN 933, KN 934  
(k. ú. Nové Lesy), KN 1794, KN 1793, KN 1792, KN 932/2, KN 975/1, KN 912, KN 908/4 (k. ú. Verdek). 
Parcely KN 975/1, KN 1530 a KN 1793 v k. ú. Verdek jsou ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s tímto 
majetkem má Povodí Labe, státní podnik. Parcely KN 933 a KN 934 v k. ú. Nové Lesy jsou ve vlastnictví obce Bílá 
Třemešná. Zbývající uvedené parcely jsou ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem. 
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Zajistit propojení okolních obcí Kuks a Bílá Třemešná s městem Dvůr Králové nad Labem 

Tato aktivita má širší regionální charakter a technicky navazuje na aktivity předcházející v rámci 

tohoto opatření. Jinými slovy, účelem této aktivity je zlepšení propojenosti zmíněných lokalit 

s městem pro potřeby pracujících a studentů, kteří dojíždějí do zaměstnání, resp. do škol, na kole. 

Díky tomu budou mít tyto osoby zajištěno bezpečnější spojení s centrem města než v případě 

absolvování jízdy po silnicích II. a III. třídy. 

 

Opatření 2.1.3: Zajistit rekonstrukci a rozvoj dalších prvků souvisejících s dopravní infrastrukturou 

Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizace napomůže ke zkvalitnění některých dalších prvků, které 

jsou nedílnou součástí dopravní infrastruktury či s ní úzce souvisí. 

 

Rekonstruovat most J. Palacha 

Most Jana Palacha, který zajišťuje propojení Benešova nábřeží a ulice Husova, je v nevyhovujícím 

stavu a potřebuje rekonstrukci. Ta spočívá v komplexní opravě povrchu mostu, opravě chodníků po 

obou stranách a případně dalších zjištěných nedostatků. 

 

Vytvořit okružní křižovatku u objektu ZŠ a MŠ při léčebně zrakových vad 

Křižovatka, v které vyúsťují ulice Legionářská, Sladkovského, Tyršova a Čelakovského, je poměrně 

nepřehledná. Aby byla křižovatka bezpečnější a byl zajištěn především plynulejší provoz z ulic 

Sladkovského a Čelakovského, je doporučeno ze současné křižovatky vytvořit křižovatku okružní. 

Většina parcel dotčených touto změnou je ve správě SS KHK, tj. opět se realizace bude odvíjet 

od dohody města s organizací. 

 

Zlepšit v centru města situaci řešení dopravy v klidu 

Jak z analytické části, tak z dotazníkového šetření i veřejného projednávání vyplynulo, že v centru 

města je nedostatek parkovacích míst a bylo by dobré jejich počet navýšit. Vytvořit nová parkovací 

místa v centru města je poměrně problematické, především s ohledem na nedostatek volných ploch. 

Realizace aktivity spočívá v nalezení optimálních možností, jak by mohla být situace týkající se řešení 

dopravy v klidu v centru města zlepšena a v které lokalitě/kterých lokalitách by mohla být vytvořena 

nová parkovací místa. 

 

Vytvořit záchytné parkoviště 

Záchytné parkoviště představuje alternativu, jak vyřešit nedostatek parkovacích míst v centru města. 

Toto parkoviště by bylo lokalizováno na okraji města, kde by návštěvníci mohli odstavit svá vozidla 
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a dále pokračovat do centra města, zoo apod. prostřednictvím spojů MHD, které by jezdily v krátkých 

časových intervalech.  

Celý tento proces by byl nepochybně náročný jak po finanční, tak organizační stránce. Je otázka, zda 

by se celá akce v současné době městu vyplatila a zda by přinesla kýžený efekt. Je doporučeno o dané 

aktivitě uvažovat jako o určité alternativě v horizontu 10 let, např. v souvislosti se 

zvýšenou intenzitou dopravy po vybudování rychlostní komunikace R11.  

 

Opatření 2.1.4: Zlepšit dopravní obslužnost města  

Opatření je zaměřeno na optimalizaci četnosti spojů MHD a na zlepšení a zkvalitnění infrastruktury, 

která s dopravní obslužností souvisí. 

 

Racionalizovat provoz místní hromadné dopravy mezi autobusovým a vlakovým nádražím 

V důsledku velké vzdálenosti vlakového nádraží od centra města je nutné mezi nimi zajistit 

autobusové spojení. K většině vlakových spojů je zajištěn spoj městské hromadné dopravy (MHD)  

jak ve směru k vlakovému nádraží, tak ve směru do centra. K většině rychlíkových spojů je v centru 

města zajištěna i návaznost na některé příměstské spoje (směr Trutnov a Vrchlabí). 

Realizace aktivity spočívá v racionalizaci a optimalizaci provozu MHD mezi autobusovým a vlakovým 

nádražím, především co se počtu a intenzity spojů týká. 

   

Usilovat o vybudování dopravního terminálu 

Autobusové a vlakové nádraží jsou od sebe velmi vzdálena, což s sebou nese potřebu zajistit jejich 

dopravní propojení prostřednictvím spojů MHD. Městu by velmi prospělo, kdyby mělo dopravní 

terminál, kde by bylo lokalizováno jak autobusové, tak vlakové nádraží. K danému záměru  

se již zpracovává studie.   

Předpoklad je takový, že by došlo k vybudování dopravního přestupního terminálu pro železniční 

a autobusovou dopravu s využitím stávající železniční vlečky. V současné době jsou navrženy  

tři plochy: 

 poblíž Teplárny Dvůr Králové nad Labem 

 poblíž areálu firmy Vánoční ozdoby, DUV – družstvo 

 v oblasti chátrajícího areálu Tiba Zálabí.  

V rámci nového dopravního terminálu by vznikla nová železniční stanice Dvůr Králové nad Labem 

město. Uvažována je i elektrifikace tratě. 
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Rekonstruovat a zmodernizovat vlakové nádraží 

Z analytické části, dotazníkového šetření i veřejného projednávání vyplynulo, že budova vlakového 

nádraží a její okolí není v odpovídajícím stavu a vyžaduje modernizaci. Samotné budově by prospělo 

obnovení fasády, úprava vnitřních prostorů a podle potřeby i výměna oken a dveří. 

V roce 2015 proběhla na trati Jaroměř – Stará Paka rekonstrukce kolejového svršku, nástupiště 

a výměna zabezpečovacích zařízení. Na tuto činnost by bylo dobré navázat a zlepšit stav prostranství 

i před nádražní budovou. 

Vzhledem k tomu, že jak nádražní budova, tak prostranství v jejím okolí, je ve vlastnictví společnosti 

České dráhy, a. s., realizace této aktivity se bude odvíjet od dohody města s touto organizací. 

 

Cíl 2.2: Zkvalitnit stav a dostupnost dalších prvků infrastruktury na území města 

Strategický cíl je zaměřen na zlepšení stavu a kvality dalších prvků infrastruktury na území města. 

Jedná se o zkvalitnění technické a bezpečnostní infrastruktury, dále o zkvalitnění některých objektů  

a ploch ve vlastnictví města. Zařazeny jsou i evidenční dokumenty různorodých prvků souvisejících 

s infrastrukturou. 

 

Opatření 2.2.1: Zkvalitnit technickou infrastrukturu včetně zajištění jejího optimálního rozvoje 

Opatření je svými aktivitami zaměřeno na zkvalitnění sítí technické infrastruktury, např. vodovodní 

či kanalizační sítě. Dále je zaměřeno na rozšíření vybraných sítí technické infrastruktury a také 

na zajištění jejího optimálního rozvoje. 

 

Řešit čištění odpadních vod v rámci města 

Problémy související s ČOV, do které jsou prostřednictvím jednotné kanalizační sítě odváděny 

splaškové vody, byly prezentovány i na celorepublikové úrovni. Dlouhodobé neshody mezi 

provozovatelem ČOV, společností EVORADO IMPORT, a. s., a městem Dvůr Králové nad Labem 

vyvrcholily v roce 2012 zastavením činnosti ČOV a vypouštěním splaškových vod do Labe. Od té doby 

již uběhlo několik let, nicméně situace stále není ideální. Město má zájem získat ČOV do svého 

vlastnictví, strany prozatím k dohodě nedospěly. V důsledku výše uvedených informací je nutné řešit 

čištění odpadních vod v rámci města. V úvahu připadají dvě varianty: 

1) Nadále intenzivně jednat se společností EVORADO IMPORT, a. s., o podmínkách, za kterých  

by byla ochotna ČOV městu prodat. Bez ohledu na to, zda dojde ke změně majetkoprávních 

vztahů, je nezbytné provést kompletní rekonstrukci stávající ČOV. 

2) Postavit novou ČOV. Pro výstavbu nové ČOV je již v územním plánu vyčleněno místo poblíž 

soutoku Hartského potoka a řeky Labe (konkrétně se jedná o parcely KN 2649/1, KN 2650/4, 
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KN 2650/5, KN 2650/7, KN 2651, KN 2654, vše v k. ú. Dvůr Králové nad Labem). Pro výstavbu 

nové ČOV již bylo vydáno územní rozhodnutí. 

 

Pokračovat v průzkumech zaměřených na vyhledání úseků potrubí s největším průnikem balastních 
vod 

Balastní vody (např. podzemní či srážkové) jsou vody, které se dostaly do kanalizační sítě v důsledku 

její netěsnosti nebo jiným způsobem. Jejich přítomnost není v kanalizační síti žádoucí69. Z tohoto 

důvodu je doporučeno pokračovat v průzkumech stávající kanalizační sítě, díky kterým budou zjištěny 

další úseky, které jsou ve velmi špatném stavu a kde dochází k největším průnikům balastních vod. 

Tyto úseky by měly být řešeny přednostně. 

  

Postupně rekonstruovat stávající kanalizační síť 

Kanalizační síť na území města je zastaralá a v nevyhovujícím stavu. Síť je tvořena převážně 

kruhovými betonovými troubami, které již neplní na mnoha místech dostatečně svoji funkci.  

V důsledku špatného technického stavu kanalizační sítě na území města dochází k neúměrně 

vysokému přítoku balastních vod na stávající ČOV. Od celkového množství natečené vody na ČOV  

se odvíjí i výsledná cena, kterou musí město za čištění vod provozovateli zaplatit. Proto je důležité 

začít s postupnou rekonstrukcí stávající kanalizační sítě. Díky rekonstrukci dojde k omezení průniku 

balastních vod do sítě, z toho důvodu do ČOV nateče méně vody, a tím bude i platba za čištění vod 

nižší. 

 

Vybudovat splaškovou kanalizační síť a ČOV v místní části Žireč 

V místní části Žireč není v současné době kanalizační síť vybudována. Odpadní vody jsou zachycovány 

především v bezodtokových jímkách, ze kterých jsou vyváženy na zemědělsky obhospodařované 

plochy, dále jsou zachycovány v septicích s přepadem do vod povrchových či jsou odváděny 

do trativodů. 

Je doporučeno v této místní části splaškovou kanalizační síť vybudovat. Jak vyplývá z Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací na území Královéhradeckého kraje70, je navrhováno řešit likvidaci odpadních 

vod vybudováním samostatné splaškové kanalizační sítě včetně vybudování samostatné ČOV,  

tj. bez napojení na jednotný systém kanalizace ve městě.   

 

 

 

                                                                 
69

 Zdroj: Informační portál o kanalizaci http://www.abc-kanalizace.cz/  
70

 Blíže viz: http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/  

http://www.abc-kanalizace.cz/
http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/
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Vybudovat splaškovou kanalizační síť v místní části Verdek 

Ani v místní části Verdek není v současné době kanalizační síť vybudována. Odpadní vody jsou 

v současné době řešeny stejným způsobem jako v případě místní části Žireč. I v případě místní části 

Verdek je doporučeno splaškovou kanalizační síť vybudovat. Nicméně vzhledem k velikosti sídla není 

jak investičně, tak provozně výhodné budovat samostatnou splaškovou kanalizační síť a ČOV. 

V případě místní části Verdek je  doporučeno nově vybudovanou síť zaústit do jednotného 

kanalizačního systému města a zajistit tak její napojení na ČOV. 

   

Postupně rekonstruovat stávající vodovodní síť 

Vodovodní síť na území města je v nevyhovujícím stavu a vyžaduje rekonstrukci. Dle Plánu rozvoje 

vodovodů a kanalizací na území Královéhradeckého kraje je doporučeno postupně rekonstruovat 

přibližně 60 až 70 % stávající vodovodní sítě. V souvislosti s rekonstrukcí rozvodných řadů 

je doporučeno postupně rekonstruovat i objekty s vodovodní sítí související (např. úpravny vody, 

čerpací stanice apod.), které jsou v nevyhovujícím stavu.  

 

Dokončit výstavbu centrální metropolitní sítě na území města 

Z analytické části vyplynulo, že je již dokončena část etapy Centrum I. a nyní dochází k budování 

dalších částí etap Centrum I. a Centrum II.  

Realizace této aktivity spočívá v dokončení etap Centrum I. a Centrum II. a ve vybudování  

a dokončení etap Lipnice, Verdek a Žireč. 

 

Obnovit pořádání informačních schůzek mezi představiteli města a zástupci provozovatelů sítí 
technické infrastruktury 

Informační schůzky mezi představiteli a zástupci města se zástupci provozovatelů sítí technické 

infrastruktury již v minulosti probíhaly. V současné době tato jednání neprobíhají, proto  

je doporučeno jejich konání obnovit. Pozitivním efektem realizace těchto schůzek bude slaďování 

představ a zájmů jak města, tak provozovatelů sítí. V důsledku toho dojde k optimalizaci rozvoje 

těchto sítí. 

 

Opatření 2.2.2: Zkvalitnit bezpečnostní infrastrukturu 

Opatření je svými aktivitami zaměřeno na zvýšení preventivních a informačních opatření s ohledem  

na bezpečnost ve městě.  
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Zlepšit a rozšířit účinnost uličních hlásičů v záplavové zóně v místech, kde je horší slyšitelnost 

V analytické části bylo konstatováno, že je žádoucí, aby došlo ke zlepšení a rozšíření účinnosti uličních 

hlásičů v místech, která jsou v záplavové zóně a kde je v současné době horší slyšitelnost.  

Do budoucna se jeví jako vhodné řešení pokrýt uličními hlásiči další lokality města, kde momentálně 

nejsou instalovány. 

Dále je doporučeno zajistit i výměnu rotační sirény v místní části Žireč za sirénu elektronickou, čímž 

dojde ke zkvalitnění varovného signálu. 

 

Zabezpečit hrázkování toku Labe podél zastavěného území ve městě 

Z veřejného projednávání vyplynulo, že město není dostatečně chráněno v situacích, kdy dochází 

ke zvýšení hladiny vody v řece Labi. V podstatě lze konstatovat, že chybí fyzická protipovodňová 

opatření. Je doporučeno, aby některá z těchto opatření byla realizována, díky čemuž dojde ke zvýšení 

bezpečnosti obyvatel, majetku a všeobecně města jako celku.  

Jedním z vhodných opatření je zabezpečení hrázkování toku Labe a to buď formou stabilního 

hrázkování (trvalé), mobilního hrázkování (může být instalováno dočasně, je možné jej přemístit 

a následně zase opětovně použít), či kombinací obou opatření. 

Toto hrázkování by bylo vybudováno v těch úsecích Labe na území města, kde se podél toku nachází 

zastavěné území (především v centrálních částech území města). Podle zjištěných potřeb je možné 

hrázkování rozšířit i do dalších lokalit. 

 

Opatření 2.2.3: Zkvalitnit další prvky infrastruktury 

Aktivity obsažené v rámci tohoto opatření jsou zaměřeny na některé další činnosti, které 

s infrastrukturou souvisí a které by bylo dobré ve Dvoře Králové nad Labem řešit. 

 

Rekonstruovat budovu v Komenského ulici č. p. 795 

Budova v Komenského ulici č. p. 795 v minulosti sloužila pro potřeby ZŠ. V letech 2011–2013 bylo 

ve městě vybudováno Technologické centrum, přičemž v této budově má toto centrum sídlo. 

V budově je dále lokalizována část odboru dopravy a silničního hospodářství (konkrétně část oddělení 

dopravních přestupků) a také některá pracoviště odboru informatiky. 

Jak je již uvedeno v analytické části, jednotlivá pracoviště městského úřadu jsou lokalizována  

na mnoha místech (celkem v šesti budovách), z nichž některé jsou v nevyhovujícím stavu či nejsou  

ve vlastnictví města. Z toho vyplývá, že městský úřad trpí značnou roztříštěností. 

Vhodným řešením, jak tuto roztříštěnost zmírnit, je provést rekonstrukci budovy č. p. 795 za účelem 

zlepšení chodu městského úřadu. V konečném důsledku bude realizace tohoto opatření přínosná 
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v tom smyslu, že město ušetří finanční prostředky vynakládané na provoz chodu úřadu, dojde 

ke zlepšení pracovních podmínek některých pracovníků a především pro občany města bude 

umístění úřadu v jedné lokalitě mnohem přehlednější. 

Část budovy by mohla být využita i pro potřeby DDM. 

 

Podpořit rozvoj letiště 

Letiště se nachází v blízkosti místní části Žireč. Jedná se o menší letiště s travnatou přistávací plochou. 

Je zde možné uskutečnit vyhlídkové lety, absolvovat základní letecký výcvik a konají se zde i různé 

akce (např. Letecký den).  

Na veřejném projednávání zaznělo, že by bylo dobré zajistit lepší dostupnost letiště a rozšířit 

doprovodné služby. Otázkou je pak řešení kvality ranveje. 

Samotná ranvej (parcela KN 109 v k. ú. Žirecká Podstráň a parcela KN 118/1 v k. ú. Žireč Městys) 

je ve vlastnictví města. Zázemí letiště včetně letištní budovy je ve vlastnictví zájmového spolku 

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem, o. s. Z toho vyplývá, že při plánování rozvoje letiště bude důležitá 

vzájemná spolupráce a komunikace mezi oběma subjekty. 

 

Zajistit bezbariérové spojení mezi náměstím Václava Hanky a prostorem mezi sportovním a zimním 
stadionem 

Z veřejného projednávání vyplynulo, že by lidé uvítali, kdyby bylo zajištěno bezbariérové spojení 

z náměstí Václava Hanky směrem k zimnímu a sportovnímu stadionu. Tento požadavek byl vznesen 

nejenom s ohledem na zajištění mobility vozíčkářů, ale také s ohledem na maminky s dětskými 

kočárky, neboť pod schody před zimním stadionem se nachází dětské hřiště. Schody tak pro maminky 

představují značnou bariéru.  

Je doporučeno bezbariérový přístup v této lokalitě zajistit např. formou instalace plošiny či alespoň 

umístěním sklopných nájezdových kolejnic. V případě první varianty by byl zajištěn bezbariérový 

přístup i pro vozíčkáře, v druhém případě nikoliv. 

 

Dokončit opravy hřbitova v místní části Žireč 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že je žádoucí, aby byly dokončeny opravy hřbitova v Žirči. 

Konkrétně se jedná o opravu zbývající jedné strany hřbitovní zdi a o opravu budovy márnice. 
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Opatření 2.2.4: Vytvořit či aktualizovat vybrané podklady pro potřeby technické mapy města 

Technická mapa představuje mapové dílo, ve kterém je zakreslena řada prvků71. Opatření  

je zaměřeno na vytvoření či aktualizaci vybraných podkladů, které by měly být součástí základního 

obsahu technické mapy.  

  

Aktualizovat pasporty technické infrastruktury 

Město Dvůr Králové má již zpracovány pasporty technické infrastruktury (pasport veřejného 

osvětlení, pasport vodovodů a kanalizací). Data těchto pasportů jsou pravidelně aktualizována 

odborem informatiky městského úřadu. Nicméně na veřejném projednávání zaznělo, že by bylo 

dobré pasporty technické infrastruktury doplnit a aktualizovat.  

Realizace aktivity tak spočívá ve zjištění aktuálního stavu pasportů a přenesení tohoto stavu 

do technické mapy. 

 

Aktualizovat další již zpracované pasporty 

Vyjma pasportů technické infrastruktury je doporučeno provést aktualizaci i dalších pasportů, které 

má město již zpracované. Konkrétně se jedná o aktualizaci pasportu komunikací, pasportu zeleně, 

pasportu památek a pasportu povodňové ochrany a vodního hospodářství. Díky realizaci této aktivity 

budou i další pasporty aktuální a v odpovídajícím stavu pro zanesení do technické mapy. 

 

Vytvořit pasport hrobových míst  

Zpracováním pasportu hrobových míst bude mít město přehled a získá užitečné informace  

o jednotlivých hrobových místech. U každého hrobového místa budou v databázi k dispozici údaje  

o konkrétní poloze, rozměrech, nájemnících a plátcích poplatků, seznamu pohřbených osob apod. 

Zpracovaný pasport bude také zanesen do technické mapy. 

 

Vytvořit pasport centrální metropolitní sítě 

Jak již bylo uvedeno v opatření 2.2.1, výstavba centrální metropolitní sítě je v plném proudu. Některé 

úseky jsou již hotovy, některé budou budovány. 

Realizace aktivity spočívá v tom, že po dokončení výstavby všech etap centrální metropolitní sítě, 

bude vytvořen pasport, který bude obsahovat řadu informací o této síti. I tento pasport bude 

zanesen do technické mapy. 

                                                                 
71

 Viz vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu technické mapy obce 
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3.2.3 KLÍČOVÁ OBLAST ROZVOJE CESTOVNÍ RUCH 

CESTOVNÍ RUCH 

Strategický cíl 3.1 

Zabezpečit obnovu a rozvoj turistické infrastruktury 

Rozšířit a zkvalitnit 
cykloturistickou síť 

Usilovat  
o dobudování 
Labské stezky 

z Kuksu až k údolní 
nádrži Les Království 

Navýšit počet 
doprovodných prvků 

cyklistické 
infrastruktury 

Zajistit posílení a rekonstrukci prvků 
infrastruktury cestovního ruchu  

Zrevidovat a doplnit  
na území města  

dopravní navigační 
informační systém 

Zajistit modernizaci 
stávajících veřejných 
toalet a navýšit jejich 

množství 

Vytvořit dva parkovací 
zálivy nebo místa  

pro turistický autobus 

Vybudovat vycházkovou 
a odpočinkovou zónu 

podél nábřeží řeky Labe 

Rozšířit nabídku 
dostupných služeb  

a zajímavostí 

Podpořit tematické 
aktivity v centru 

města 

Rozšířit prostory  
a nabídku služeb 

městského 
informačního centra 

Podpořit rozvoj 
dostupných služeb  

na zastávkách 
veřejné dopravy 

Vybudovat kemp  
v okolí areálu  

Tyršova koupaliště 

Zajistit rekonstrukci 
kulturních památek  

a objektů 

Revitalizovat  
Valovou uličku  

Zapojit se do aktivity 
revitalizace lokality 
Braunova Betléma 

Iniciovat opravy 
hradebních zdí zbylých 

z původního  
opevnění města 

Provést restaurování  
či obnovu dalších 

kulturních památek  
na území města 

Strategický cíl 3.2 

Zvýšit propagaci, informovanost a využít potenciálu města 
souvisejícího s cestovním ruchem 

Zajistit větší propagaci 
města a jeho zajímavostí 

Rozvinout společnou 
propagaci ve spolupráci 
město Dvůr Králové nad 

Labem – zoo – Kuks 

 Zajistit větší propagaci 
města jako destinace 

cestovního ruchu 

Zajistit větší propagaci 
dostupných služeb 

z pohledu cestovního 
ruchu  

Zvýšit množství 
cizojazyčných materiálů 

Zužitkovat potenciál města 
v oblasti cestovního ruchu  

Využít historického 
potenciálu města –
objekty, události, 

významné osobnosti 

Zužitkovat potenciál 
řeky Labe 

Iniciovat využití údolní 
nádrže Les Království  
k rekreačním účelům 

Více propagovat 
regionální produkt 
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Město Dvůr Králové nad Labem disponuje množstvím zajímavých míst pro cestovní ruch. Ve městě 

jsou v dostatečném množství k dispozici také některé prvky turistické infrastruktury (např. stravovací 

kapacity, ubytovací kapacity především hotelového typu). Tato klíčová oblast rozvoje je zaměřena 

na odstranění nedostatků a rezerv, které město z pohledu cestovního ruchu má, např. nevyhovující 

stav některých turisticky zajímavých míst, nedostatečná propagace, nedostatečně využitý potenciál 

v oblasti cestovního ruchu apod. 

 

Cíl 3.1: Zabezpečit obnovu a rozvoj turistické infrastruktury 

Tento strategický cíl je zaměřen na obnovu turisticky zajímavých míst, která jsou v nevyhovujícím 

stavu. Dále je zaměřen na rozvoj cykloturistické sítě, zkvalitňování turistické infrastruktury a úrovně 

poskytovaných služeb souvisejících s cestovním ruchem, včetně rozšíření jejich nabídky. 

 

Opatření 3.1.1: Rozšířit a zkvalitnit cykloturistickou síť 

Cykloturistika je v současné době velmi žádanou a vyhledávanou formou rekreace a trávení volného 

času. V souvislosti s tím se rozvíjí i cykloturistická síť a další prvky, které s cyklistikou souvisí. Opatření 

a v něm uvedené aktivity jsou zaměřeny právě na rozvoj a zkvalitnění cykloturistické sítě ve městě 

a jeho nejbližším okolí.  

 

Usilovat o dobudování Labské stezky z Kuksu až k údolní nádrži Les Království 

V květnu 2013 byla otevřena nová cyklostezka z Hradce Králové do Kuksu, která je součástí Labské 

cyklotrasy č. 2. V obci Kuks momentálně cyklostezka končí a cyklisté tak mohou k údolní nádrži Les 

Království a dále až k prameni Labe využít stávající cyklotrasy přes Stanovice, Žireč, Dvůr Králové nad 

Labem, Nové Lesy a Filířovice. Tato trasa však často vede po frekventovaných silnicích II. a III. třídy, 

kde není pro cyklisty dostatečně zajištěna jejich bezpečnost.    

Z veřejného projednávání i z dotazníkového šetření vyplynulo, že obyvatelé by uvítali, kdyby 

cyklostezka pokračovala z Kuksu až k údolní nádrži Les Království. Jedná se nepochybně o aktivitu, 

která by pomohla navýšit počet turistů ve městě. Trasa cyklostezky by mohla v některých úsecích 

kopírovat současné vedení Labské cyklotrasy č. 2, ale za předpokladu zajištění větší bezpečnosti 

vybudováním např. smíšených stezek (stezka pro chodce a cyklisty) nebo vyznačením vyhrazených 

pruhů pro cyklisty na vozovce. Příkladem takových úseků může být např. úsek přes ulice Jaroměřská 

a Heydukova či úsek podél Benešova nábřeží. Součástí celé akce bude i vytvoření značených odboček 

do centra města, což by mohlo mít pozitivní vliv na jeho větší oživení. 

V úsecích např. Stanovice – Žireč či Dvůr Králové nad Labem – Verdek se usiluje o výstavbu 

samotných cyklostezek bez možnosti vjezdu motorových vozidel. Realizace tohoto projektového 
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záměru bude bezpochyby náročná a bude záležet na mnoha okolnostech (např. získání povolení, 

finančních prostředků na realizaci apod.). 

 

Navýšit počet doprovodných prvků cyklistické infrastruktury 

Doprovodnými prvky je myšleno následující: 

 odpočinkové plochy – zajištění odpočinkových ploch v lokalitách, kde chybí, bude pro řadu 

lidí/cyklistů vítané.  

 cykloturistické značení – je důležité, aby značení bylo adekvátní a dostatečné a cyklisté 

nemuseli řešit, kterým směrem se na dané křižovatce vydat.  

 informační cedule – tyto cedule by byly pro turisty prospěšné, neboť by obsahovaly 

informace o daném území, co je v okolí možné navštívit apod. Součástí cedulí by byly  

i doprovodné informace typu, kde se nachází nejbližší stravovací zařízení apod., což by 

bezpochyby ocenili i provozovatelé těchto zařízení. 

 veřejné toalety – o veřejných toaletách na území města pojednává aktivita v rámci 

následujícího opatření 3.1.2. 

Je doporučeno počet doprovodných prvků cykloturistické infrastruktury navýšit. Výčet jmenovaných 

doprovodných prvků není konečný a podle potřeby je možné zabezpečit i další.  

 

Opatření 3.1.2: Zajistit posílení a rekonstrukci prvků infrastruktury cestovního ruchu  

Účelem tohoto opatření je uskutečnit některé činnosti, které budou mít za následek zlepšení  

a rozšíření dostupné infrastruktury cestovního ruchu nebo infrastruktury s ní úzce související. 

 

Zrevidovat a doplnit na území města dopravní navigační informační systém 

Na území města Dvůr Králové nad Labem je vybudován dopravní navigační informační systém, který 

především návštěvníkům města umožňuje lepší orientaci. Nicméně tento systém není dostatečný  

a je doporučeno provést jeho komplexní revizi a následně jej doplnit. Doplnění systému může být 

provedeno např. formou instalace sloupků se směrovými ukazateli v lokalitách, kde tyto ukazatele 

nejsou a bylo by vhodné je instalovat, popřípadě lze umístit směrovky přímo na konkrétní budovy. 

Vhodné doplnění lze uvést na následujícím příkladu. U křižovatky ulic Husova a Palackého je umístěn 

navigační sloupek. Nicméně pokud se dotyčný vydá podle ukazatele hledat veřejné toalety či městské 

muzeum, bude ztracen již na další křižovatce, na které rozcestník schází. Na tomto příkladu  

lze demonstrovat, že dopravní navigační informační systém není funkční. Realizace této aktivity 

spočívá v doplnění tohoto systému. Příkladem vhodné lokality k doplnění je rozhraní ulic Palackého  
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a Věžní, dále křižovatka ulic Fügnerova, Jiráskova a náměstí Republiky atd. Doplnění systému 

napomůže bezpečně dovést návštěvníky jednak do centra města a dále k nejvýznamnějším objektům, 

místům či službám, které slouží k zajištění základních lidských potřeb. 

 

Zajistit modernizaci stávajících veřejných toalet a navýšit jejich množství 

Na území města Dvůr Králové nad Labem jsou v současné době lidem k dispozici jedny fungující 

veřejné toalety. Nachází se nedaleko Šindelářské věže (parcela KN st. 4368, k. ú. Dvůr Králové  

nad Labem, ve vlastnictví města).  

V minulosti byly v provozu také veřejné záchody v Revoluční ulici (parcela KN st. 2501, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, taktéž ve vlastnictví města). V souvislosti se současným stavebně technickým 

stavem budovy na této parcele a s ohledem na narůstající vandalismus došlo k jejich uzavření. 

Nicméně je již plánována jejich rekonstrukce, což místní obyvatelé a turisté nepochybně ocení.  

Navrhovaným řešením ke zvážení je navýšení počtu dostupných veřejných toalet. Příkladem lokality, 

kde by mohly být veřejné toalety vybudovány, jsou Schulzovy sady.  

 

Vytvořit dva parkovací zálivy nebo místa pro turistický autobus 

Významným nedostatkem města z pohledu turistické infrastruktury je absence parkovacích 

míst/zálivů pro turistické autobusy v centru, což má v konečném důsledku velmi negativní dopad  

na návštěvnost města. Při řešení dané situace bude nutné najít vhodnou plochu minimálně pro dvě 

parkovací místa/zálivy pro autobusy. V úvahu připadá hned několik variant.  

Zaprvé se jedná o parkoviště vedle Šindelářské věže (na parcele KN 598/1), kde by část plochy  

pro stávající parkování osobních automobilů byla „obětována“ pro potřeby vytvoření dvou 

parkovacích zálivů pro turistické autobusy. 

Další alternativou je možnost zaparkování dvou autobusů na náměstí Republiky před kostelem  

sv. Jana Křtitele (na parcele KN 3525/3). V tomto případě by došlo ke zrušení pěti parkovacích míst 

pro osobní automobily a místo nich by vznikla dvě místa/zálivy pro zaparkování autobusů. 

Všechny výše uvedené parcely jsou v k. ú. Dvůr Králové nad Labem a jsou ve vlastnictví města.  

Možností je samozřejmě více (např. využít určitého prostoru před budovou gymnázia či využít části 

prostoru pro navrhované parkoviště osobních automobilů i pro potřeby autobusů podél nábřeží 

Jiřího Wolkera). Je na představitelích města, jaké řešení ze zmíněných variant zvolí. 

 

Vybudovat vycházkovou a odpočinkovou zónu podél nábřeží řeky Labe 

Vybudování vycházkové a odpočinkové zóny podél nábřeží řeky Labe by mělo být přínosem  

jak pro místní obyvatele, tak pro turisty, kteří město navštíví. Uvažovaným prostorem, kde by zóna 
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měla být vybudována, je nábřeží Jiřího Wolkera. Jedná se o prostor mezi dvěma největšími  

a nejvýznamnějšími mosty přes řeku Labe na území města – most Jana Palacha a most Jana Opletala. 

 

Opatření 3.1.3: Rozšířit nabídku dostupných služeb a zajímavostí 

Opatření je svými aktivitami zaměřeno na rozšíření poskytovaných služeb a zajímavostí v oblasti 

cestovního ruchu. Některé níže navrhované aktivity bezpochyby uvítají i místní obyvatelé.  

 

Podpořit tematické aktivity v centru města 

Realizace této aktivity spočívá v podpoře a rozvoji tematických sezónních aktivit na území města. Čím 

se město může bezpochyby chlubit, jsou upravené a zkrášlené kruhové objezdy. Jedná se o zajímavou 

tematickou výzdobu, která jistě potěší jak místní obyvatele, tak turisty. Je doporučeno v tomto 

trendu pokračovat a vyzdobit tak i některé další veřejné prostory. Dále lze jmenovat podporu mobilní 

výzdoby (např. formou vodních prvků, květin apod.), která by byla také tematicky zaměřena. 

Opomenut nelze ani využití potenciálu regionálních výrobků (např. vytvořením prodejny regionálních 

výrobků v centru města). 

 

Rozšířit prostory a nabídku služeb Městského informačního centra 

Městské informační centrum sídlí na náměstí T. G. Masaryka č. p. 2. Centrum v současné době nabízí 

řadu služeb, od bezplatných (např. poskytnutí turistických informací o městě, možnosti ubytování 

a stravování atd.) až po placené (např. prodej vstupenek na různorodé akce, prodej map atd.). 

Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že by městu prospělo, kdyby byly prostory centra 

rozšířeny. Konkrétně bylo zmiňováno především rozšíření zázemí centra, dále větší prostor 

pro rozšíření nabídky služeb. Vhodnou variantou rozšíření nabídky služeb je již v předcházející aktivitě 

zmíněné vytvoření prodejny, kde by bylo možné zakoupit regionální produkty a výrobky. 

 

Podpořit rozvoj dostupných služeb na zastávkách veřejné dopravy 

Na veřejném projednávání zazněl zajímavý návrh, jak by šel vylepšit prostor zastávek veřejné dopravy 

o některé služby. Na konstrukci zastávek by byly připevněny zásuvky, které by byly napájeny 

prostřednictvím energie vyrobené ze solárních panelů. Tyto panely by byly umístěné na střeše 

zastávek. Díky této vychytávce by lidé měli možnost si dobít telefon, tablet apod. Jako další vítaná 

dostupná služba byla jmenována možnost připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi. 

Nápad je to jistě zajímavý. Jeho realizace se však bude odvíjet od toho, zdali o něj bude mít město 

zájem. Je také nutné zmínit, že zde hrozí velké riziko, že se zastávky stanou terčem vandalů. 
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Vybudovat kemp v okolí areálu Tyršova koupaliště 

Jak vyplývá ze zpracované analytické části, ve městě je dostatek ubytovacích kapacit, především 

hotelového či penzionového typu. Ve městě je však postrádána nabídka typu ubytování v běžném 

kempu. Ve městě sice již funguje Safari kemp, který je však v areálu zoo a ubytování či stanování 

v něm není zrovna nejlevnější. I přes vyšší cenu bývá Safari kemp v letních měsících plně obsazen. 

Proto je doporučeno vybudovat kemp v okolí areálu Tyršova koupaliště. Jednalo by se o typicky běžný 

kemp, kde by si lidé mohli postavit stany, případně zaparkovat své karavany. Na zvážení  

je vybudování několika chatek, které by sloužily také pro potřeby kempování a přenocování. Důležité 

je, aby ubytování bylo cenově dostupné. 

Dostupnost ubytování ve městě v rámci běžného kempu by jistě řada turistů uvítala, např. turisti 

„baťůžkáři“, cyklisté atd. 

 

Opatření 3.1.4: Zajistit rekonstrukci kulturních památek a objektů 

Opatření je svými aktivitami zaměřeno na restaurování a obnovu kulturních a historických památek  

a zajímavostí. 

 

Revitalizovat Valovou uličku 

Valová ulička se nachází nedaleko centra města a představuje jedno z historicky významných míst 

na území města, mj. zde lze spatřit pozůstatky Horní brány (jedna z bran, které zajišťovaly přístup 

do města). Současný stav uličky však není odpovídající, proto je doporučena její revitalizace, která  

by znamenala celkové oživení této lokality. 

 

Zapojit se do aktivity revitalizace lokality Braunova Betléma 

Braunův Betlém je turisticky lákavou lokalitou. Od roku 2001 je Betlém v Novém lese u Kuksu 

prohlášen za národní kulturní památku72. Navržená aktivita se zaměřuje na revitalizaci dané lokality, 

kterou by měla realizovat společnost Revitalizace Kuks, o. p. s. Faktická realizace celé akce je však 

zcela závislá na tom, zda výše zmíněná společnost získá na revitalizaci dotaci či nikoliv. 

Předpokládaná revitalizace spočívá v úpravě doprovodných prvků sochařského uměleckého skvostu 

např. v opravě cest, vybudování altánků k posezení, úpravě parkoviště apod. Za úvahu stojí  

i vybudování vyhlídkové věže poblíž parkoviště. 

Vzhledem k tomu, že parcely v této lokalitě jsou ve vlastnictví několika obcí a některých dalších 

subjektů, bude velmi důležitá jejich vzájemná spolupráce. Role města Dvůr Králové nad Labem  

je v případě této aktivity velmi omezená a bude převážně motivační, realizační pouze částečně. 

                                                                 
72

 Zdroj: Databáze Národního památkového ústavu MonumNet http://monumnet.npu.cz/ 

http://monumnet.npu.cz/
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Iniciovat opravy hradebních zdí zbylých z původního opevnění města 

Opevnění okolo města bylo vybudováno již ve 13. století. Do současné doby se zachovalo několik 

menších i souvislejších celků, z nichž některé jsou v odpovídajícím stavu, některé naopak 

v nevyhovujícím stavu.  

Všechny zdi, které jsou v majetku města, jsou již opraveny. Naopak některé součásti původního 

opevnění, které jsou v soukromém vlastnictví, v uspokojujícím stavu nejsou. Role města je v tomto 

případě iniciační a spočívá v komunikaci s těmito vlastníky, aby také zahájili opravy částí ve svém 

vlastnictví.  

Příkladem jednoho ze zbylých souvislejších celků jsou hradební zdi, které se nacházejí za kostelem  

sv. Jana Křtitele (obrázek 31).  

 

OBRÁZEK 31: ČÁST HRADEB ZA KOSTELEM SV. JANA KŘTITELE 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Díky restaurování těchto historicky významných prvků dojde k prodloužení jejich životnosti a budou 

je tak moci obdivovat i další generace. 

 

Provést restaurování či obnovu dalších kulturních památek na území města 

Na území města se nachází řada dalších kulturních památek, kterým by prospělo, kdyby došlo k jejich 

rekonstrukci či obnovení. Jmenovat lze tyto kulturní památky: 

 Pomník odboje – nachází se na náměstí Odboje, konkrétně na parcele KN 242 (k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem), která je ve vlastnictví města. Pomník je dominantou tohoto náměstí. 

 Kaple sv. Jana Nepomuckého – nachází se v místní části Žireč (součást parcely KN 220/17,  

k. ú. Žireč Městys, ve vlastnictví města). V tomto případě se jedná o zhotovení repliky 

plechové desky sv. Jana Nepomuckého, která bude v kapli umístěna (originál bude umístěn 

ve staré městské radnici). 
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 Sousoší sv. Floriána – nachází se ve volné přírodě v těsné blízkosti komunikace III/29915 mezi 

místní částí Žireč a obcí Stanovice. Aby bylo dílo zachováno v dobrém stavu, je nezbytné 

restaurování sousoší, neboť vliv času a přírodních činitelů je zřejmý. Sousoší je součástí 

parcely KN 227 (k. ú. Žireč Ves), která je ve vlastnictví Státního statku Jeneč, státního podniku 

v likvidaci. Z toho vyplývá, že zajištění restaurování sousoší je závislé na dohodě města 

s nástupnickou organizací, popřípadě likvidátorem. 

 Kaple Nejsvětější Trojice – nachází se v místní části Žireč, poblíž křižovatky silnic III/29915 

a III/2854. Kaple je součástí parcely KN 405/2 (k. ú. Žireč Ves), která je ve vlastnictví města. 

V tomto případě se jedná o vyhotovení repliky sochy Krista Salvátora. 

 Vybudování památníku obětem holocaustu – účelem je, aby byla obnovena památka 

židovského hřbitova. Ten se nacházel poblíž rozhraní současných ulic Spojených národů  

a Pod Hřištěm, kde lze spatřit pouze torzo mohutného klasicistního náhrobku (konkrétně  

se jedná o parcely KN 1131/17 a KN 4254, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví 

subjektu Židovská obec v Praze). Pro uskutečnění vybudování památníku bude důležitá 

komunikace a dohoda s touto organizací. 

 

Cíl 3.2: Zvýšit propagaci, informovanost a využít potenciálu města souvisejícího 
s cestovním ruchem 

Účelem tohoto strategického cíle je, aby se město Dvůr Králové nad Labem a jeho zajímavosti dostaly 

do povědomí širšího spektra potencionálních návštěvníků a turistů. Dále je strategický cíl zaměřen 

na posílení informovanosti turistů a také na aktivity, ve kterých je zmiňován potenciál města 

z pohledu cestovního ruchu. 

 

Opatření 3.2.1: Zajistit větší propagaci města a jeho zajímavostí 

Aktivity obsažené v rámci tohoto opatření se zaměřují na posílení propagace města jako takového, 

ale také na propagaci zajímavých míst a dostupných služeb. Zabezpečením větší propagace by mělo 

být docíleno zvýšení turistického ruchu ve městě. 

 

Rozvinout společnou propagaci ve spolupráci město Dvůr Králové nad Labem – zoo – Kuks 

Společná propagace zmíněných subjektů a lokalit již v určité podobě funguje. Díky jejímu rozvinutí 

by došlo ke koordinaci informací o těchto lokalitách a společná propagace by v konečném důsledku 

mohla mít ten efekt, že řada turistů, kteří navštíví jednu z těchto lokalit, navštíví i zbývající dvě. 

Rozvinutí společné propagace by mělo napomoci přitáhnutí turistů i do centra města. 
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Rozvinutí propagace by mohlo být provedeno např. formou cestovatelské hry, jejímž cílem by bylo 

navštívení všech zmíněných lokalit. Motivačním prvkem pro turisty by mohlo být získání diplomu 

či nějaké jiné drobnosti (např. regionálního produktu – viz aktivita v rámci opatření 3.2.2). Dále 

by společná propagace měla být šířena prostřednictvím sociálních sítí a dalších internetových 

stránek. V tomto ohledu lze zmínit intenzivnější společné prezentování na stávajících webech (např. 

http://www.dvurkralove.cz/).  

 

Zajistit větší propagaci města jako destinace cestovního ruchu 

Město je v současné době propagováno několika způsoby. Např. formou vlastních internetových 

stránek, dále prostřednictvím portálů svazků či sdružení, jejichž je členem, prostřednictvím sociálních 

sítí (např. Facebook a Twitter) apod.  

Z veřejného projednávání vyplynulo, že by městu prospělo, kdyby byla propagace ještě 

zintenzivněna. Konkrétně se jedná o navýšení počtu vydávaných informativních letáků a brožur 

včetně rozšíření spektra míst, kam by byly distribuovány. Dále bylo zmiňováno pořádání promo akcí  

či výroba propagačních předmětů.  

V souvislosti s tím je doporučeno zajistit i větší propagaci místních turistických zajímavostí. Některé 

tyto zajímavosti jsou propagovány více, některé méně. Větší propagace by řadě míst nepochybně 

prospěla. Jmenovat lze např. Městské muzeum, Křížovou cestu života a utrpení, kostel sv. Anny 

v Žirči, kostel Povýšení sv. Kříže, kapličky v místní části Žireč, přírodní památku Čertovy hrady atd.  

 

Zajistit větší propagaci dostupných služeb z pohledu cestovního ruchu  

Ve městě je poskytována řada služeb, které úzce souvisí s cestovním ruchem. Z veřejného 

projednávání vyplynulo, že ne všechny tyto služby jsou dostatečně propagovány.  

Jmenována byla např. možnost využití cyklobusů. Na dvou místech ve městě (u zoo  

a na autobusovém nádraží) pravidelně zastavuje cyklobus jedoucí z Hradce Králové do Vrchlabí  

a zpět. Turisty doveze mj. k přehradě Les Království, na Zvičinu či do Kuksu. Některé spoje jezdí  

od května do září, jiné v období letních prázdnin.  

Dále bylo jmenováno letiště v Žirči a využití nabízených služeb, především vyhlídkových letů. 

Je doporučeno propagaci těchto služeb zvýšit např. opět formou letáčků či prostřednictvím internetu. 

Na veřejném projednávání zaznělo, že na zvýšení propagace cyklobusů se již intenzivně pracuje,  

což je dobrý předpoklad ke zvýšení propagace.  

 

Zvýšit množství cizojazyčných materiálů 

Některé turistické propagační či informativní materiály jsou již dostupné např. v angličtině  

či němčině. Zaprvé je doporučeno formou materiálů v cizích jazycích propagovat více turisticky 

http://www.dvurkralove.cz/
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zajímavých míst. Zadruhé je doporučeno vytvářet i více materiálů v polském jazyce, neboť do města 

ročně zavítá významná skupina polských turistů. 

 

Opatření 3.2.2: Zužitkovat potenciál města v oblasti cestovního ruchu  

Město disponuje značným potenciálem v oblasti cestovního ruchu, jehož využití by mělo přispět 

k zajištění větší návštěvnosti města, především jeho centrální části. Opatření obsahuje aktivity, které 

potenciál města přibližují. 

 

Využít historického potenciálu města – objekty, události, významné osobnosti 

Město disponuje značným historickým potenciálem, kterého by mohlo lépe využít. Z objektů  

lze jmenovat např. řadu sakrálních objektů, významné budovy v centru města apod. Z významných 

událostí lze jmenovat např. události spojené s Prusko-rakouskou válkou, nález Rukopisu 

královédvorského apod. Z významných osobností lze jmenovat např. R. A. Dvorského, Otto 

Gutfreunda atd. 

Je doporučeno tohoto potenciálu více využít, což by mělo mít efekt v podobě nárůstu návštěvnosti 

města jako takového, především pak jeho centra. Konkrétní formou využití potenciálu je pořádání 

vybraných tematických akcí ve městě, např. rozšíření festivalu Africa Live i do centra města apod. 

 

Zužitkovat potenciál řeky Labe 

Další potenciál představuje větší využití řeky Labe. Ta protéká významnou částí města a navíc  

se značně klikatí, což by mohlo být pro turisty vodáky atraktivní. Vhodným splavným úsekem  

by mohla být trasa přehrada Les Království – Dvůr Králové nad Labem a Dvůr Králové nad Labem – 

Kuks. Potenciál představuje např. zřízení půjčovny lodí v letním období. Počet turistů, kteří navštíví 

dané lokality, by díky většímu využití Labe bezpochyby vzrostl.  

 

Iniciovat využití údolní nádrže Les Království k rekreačním účelům 

Údolní nádrž Les Království je architektonickým skvostem a jejím hlavním účelem je ochrana před 

povodněmi a zásobování vodou. Vzhledem k jejímu vzhledu je nádrž také turisticky vyhledávaným 

místem. V důsledku toho má nádrž značný potenciál v oblasti rozvoje cestovního ruchu a volného 

času.  

Realizace aktivity spočívá v iniciaci využití údolní nádrže k rekreačním účelům. Konkrétně lze 

jmenovat např. rozvoj doprovodných prvků, které úzce souvisí s cestovním ruchem a volnočasovými 

aktivitami (muzeum, restaurace, sociální zařízení). Zajímavou atrakcí pro místní i turisty by mohlo být 

zajištění možnosti prohlídky tělesa hráze. 
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Určitou bariérou realizace aktivity může být fakt, že se jedná o národní kulturní památku a z toho 

vyplývající omezení. Velmi důležitá bude komunikace a spolupráce dotčených subjektů (obec Bílá 

Třemešná a obec Nemojov, na jejichž území část hráze a samotná vodní plocha nádrže leží; město 

Dvůr Králové nad Labem; Povodí Labe, státní podnik; Ministerstvo kultury a další). 

 

Více propagovat regionální produkt 

Příkladem produktů, které by mohly být prezentovány jako regionální výrobky, jsou vánoční ozdoby 

a čokoládové produkty. 

Příkladem výrobku vhodného pro propagaci formou regionálního produktu by mohly být pralinky 

a jejich různé variace, např. pralinky ve tvaru některých zvířat, která se v místní zoo chovají (např. 

nosorožci, lvi, sloni apod.). Lidé by si je mohli zakoupit nejen v zoo, ale i na řadě dalších míst  

ve městě (např. informační centrum, muzeum apod.), tak v jeho nejbližším okolí (např. u přehrady 

Les Království či v Kuksu). 

Větší propagace regionálních produktů by mohla být zajištěna i vytvořením prodejny regionálních 

výrobků v centru města. 

Na závěr je nutné konstatovat, že větší prezentace regionálních produktů by měla být prospěšná jak 

pro město, tak pro výrobce produktů. Jedná se o jednu z možností, jak zviditelnit město, výrobce 

i nejbližší okolí. 
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3.2.4 KLÍČOVÁ OBLAST ROZVOJE VOLNÝ ČAS 

 

VOLNÝ ČAS 

Strategický cíl 4.1 

Zkvalitnit objekty, plochy a zařízení související  
s volnočasovými aktivitami 

Rekonstruovat a zkvalitnit 
objekty, plochy a zařízení 
využívané především pro 

sportovní volnočasové aktivity   

Zkvalitnit areál zimního 
stadionu včetně jeho 

lepší dostupnosti 

Provést rekonstrukce 
doprovodného zázemí 

všesportovního stadionu 
pod Hankovým domem 

Rekonstruovat sportovní 
halu na nábřeží  

J. Wolkera  

Rekonstruovat stadion  
v Podharti 

Rekonstruovat  
a zkvalitnit prostory 

určené pro volnočasové 
aktivity dětí 

Rekonstruovat budovu  
č. p. 1620, Dům dětí  
a mládeže JEDNIČKA 

Podporovat  
revitalizaci hřišť 

Rekonstruovat a zkvalitnit 
další objekty, plochy a zařízení 

využívané především pro 
volnočasové aktivity   

Rekonstruovat budovu 
Hankova domu 

Pokračovat  
v rekonstrukci  

Tyršova koupaliště  

Strategický cíl 4.2 

Rozvoj volnočasových aktivit stávajících  
a potencionálních 

Usilovat o zajištění 
postrádaných 

volnočasových aktivit 

Zajistit vybudování 
pódia na náměstí 

Vytvořit workoutové 
hřiště i v dalších 
lokalitách města 

Vytipovat a vytvořit 
dráhu pro singletrack 

Rozšířit možnosti  
in-line bruslení 

Uvažovat  
o rekonstrukci budovy 

bývalých městských 
lázní 

Uvažovat o výstavbě 
krytého bazénu 

Zlepšit podmínky pro 
provozování činnosti 

zájmových spolků 

Vytvořit komunitní 
centrum ve městě 

Zajistit odpovídající 
zázemí pro potřeby 
loutkářů ve městě 

Usilovat o zajištění většího 
využití vybraných prostor 

vhodných pro volnočasové 
aktivity 

Zajistit větší využití 
parku Schulzovy sady  

Najít vhodné aktivity 
pro využití přírodního 

areálu v zoo  
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Město Dvůr Králové nad Labem disponuje poměrně značným množstvím různorodých ploch  

a objektů, které jsou využívány především pro volnočasové aktivity. Ne všechna tato zařízení  

a prostory jsou však v odpovídajícím stavu. Klíčová oblast rozvoje se zaměřuje na odstranění jejich 

nedostatků. Dále je klíčová oblast rozvoje zaměřena jak na podporu volnočasových aktivit stávajících, 

tak potencionálních. 

 

Cíl 4.1: Zkvalitnit objekty, plochy a zařízení související s volnočasovými aktivitami 

Strategický cíl je zaměřen na zkvalitnění stávajících zařízení, objektů a ploch využívaných ve volném 

čase, které jsou momentálně v nevyhovujícím stavu. 

 

Opatření 4.1.1.: Rekonstruovat a zkvalitnit objekty, plochy a zařízení využívané především  
pro sportovní volnočasové aktivity   

Opatření je zaměřeno na obnovu prostorů, které jsou či byly využívány především pro sportovní 

volnočasové aktivity. 

 

Zkvalitnit areál zimního stadionu včetně jeho lepší dostupnosti 

V rámci zkvalitňování budovy zimního stadionu a jeho prostorů byla již uskutečněna řada rozvojových 

investičních akcí (např. zastřešení zimního stadionu, přistavěna budova, ve které byl vybudován  

I. blok šaten se zázemím atd. – blíže viz kapitola 2.1.5.6 Sport a tělovýchova – Sportovní 

a volnočasové aktivity). Nicméně řada investičních akcí, které by bylo dobré provést, ještě zbývá a je 

doporučeno je uskutečnit.  

 

Jedná se o dobudování II. bloku šaten včetně souvisejícího zázemí (např. sociální zařízení, sklad 

hokejové výzbroje, masážní místnost apod.). Tento blok šaten by měl nahradit staré šatny na zimním 

stadionu, tj. realizace bude spočívat v jejich rekonstrukci.  

Dále se jedná o vybudování nové moderní strojovny chlazení zimního stadionu, která by měla 

nahradit tu stávající. 

Opomenout nelze ani zajištění propojení zimního stadionu s centrem města. Propojení je plánováno 

přes parcelu KN 260/8 do Valové uličky (přes parcely KN 3541/3 a KN 303/4) a dále přes budovu  

č. p. 83 (parcela KN st. 18) na náměstí T. G. Masaryka. Zmíněné parcely jsou v k. ú. Dvůr Králové  

nad Labem a jsou ve vlastnictví města. 
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Provést rekonstrukce doprovodného zázemí všesportovního stadionu pod Hankovým domem 

Jedním z rozvojových záměrů současného vedení města je zajistit zkvalitnění doprovodného zázemí 

všesportovního stadionu. Samotná plocha stadionu je na velmi dobré úrovni, v případě zázemí tomu 

tak není. 

Je doporučeno provést rekonstrukci budovy, která leží na parcele KN st. 2962 (k. ú. Dvůr Králové  

nad Labem, ve vlastnictví města). Rekonstrukce spočívá jak v obnově vnějšku budovy (zateplení 

a odvětrávaní budovy, obnova fasády), tak vnitřních prostor (šatny, sociální zařízení, doprovodná 

vybavenost typu občerstvení apod.). Dále je doporučeno provést výměnu laviček, které jsou 

instalovány na parcele KN 260/4 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví města). 

 

Rekonstruovat sportovní halu na nábřeží J. Wolkera  

Sportovní hala na nábřeží J. Wolkera je součástí parcely KN st. 862/1 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem), 

která je ve vlastnictví města. Hala je v současné době využívána především pro potřeby Střední školy 

informatiky a služeb, jejímž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Částečná rekonstrukce byla 

provedena již v roce 2008, nicméně řadu rekonstrukcí budova ještě vyžaduje.  

Konkrétně se jedná o zateplení celého objektu, včetně výměny zbývajících oken (vyměněna pouze 

v jedné části, na výměnu zbývajících potřebné finanční prostředky přislíbil Královéhradecký kraj)  

a zajištění jeho odvětrávání, dále o dokončení rekonstrukčních opatření doprovodného zázemí.  

 

Rekonstruovat stadion v Podharti 

Stadion v Podharti se nachází podél ulice Pod Hřištěm, severně od centra města. Hřiště je v současné 

době využíváno především pro tréninkovou činnost všech mládežnických kolektivů.  

Problémem ovšem je, že celý areál je v nevyhovujícím stavu. Z tohoto důvodu je jeho využití pouze 

částečné. Stadion nedisponuje odpovídajícím zázemím, které by se dalo využít nejen pro potřeby 

fotbalistů, ale i dalších sportovních oddílů. Areálu by prospěla komplexní revitalizace včetně zajištění 

jeho lepší přístupnosti. Z konkrétních akcí lze jmenovat např. rekonstrukci šaten. 

V roce 2011 koupila značnou část plochy areálu společnost JUTA, a.,s. Společnost se mimo jiné 

zabývá i výrobou umělých trávníků, a tak by vhodnou variantou mohlo být i nahrazení současné 

travnaté plochy plochou umělou, čímž by nepochybně došlo k mnohem většímu využití stadionu 

i v zimním období. 

Bariérou rozvoje areálu je rozdrobené majetkové vlastnictví. Parcely KN 1084/1, KN 1084/13 

a KN 1084/15 jsou ve vlastnictví společnosti JUTA, a. s., parcely KN 1084/14 a KN 1084/16 jsou  

ve vlastnictví města Dvůr Králové nad Labem a parcela KN 1081/7 je ve vlastnictví Tělovýchovné 

Jednoty Dvůr Králové Nad Labem, z. s. (všechny výše uvedené parcely jsou v k. ú. Dvůr Králové  
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nad Labem). Z toho vyplývá, že realizace záměru se bude odvíjet od vzájemné dohody všech tří 

dotčených stran.  

 

Opatření 4.1.2: Rekonstruovat a zkvalitnit prostory určené pro volnočasové aktivity dětí 

Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizací by mělo dojít ke zkvalitnění prostorů, které jsou  

ve volném čase využívány především dětmi. 

 

Rekonstruovat budovu č. p. 1620, Dům dětí a mládeže JEDNIČKA 

Dům dětí a mládeže JEDNIČKA nabízí širokou škálu využití volného času především dětí, ale  

i dospělých. Budova, ve které JEDNIČKA sídlí, se nachází v ulici Spojených národů č. p. 1620  

a je i včetně svého okolí ve vlastnictví města. Kapacita Domu dětí a mládeže Jednička je plně využita.  

Co se týká rozvoje organizace, je bohužel omezena v důsledku současného technického stavu 

budovy. Budově by prospěla komplexní rekonstrukce, což je i účelem této aktivity. Ta spočívá 

v obnově fasády, výměně oken, opravě střechy, rekonstrukci ubytovny či řešení hygienického zázemí. 

Součástí rekonstrukce by měla být i úprava přilehlého okolí, např. místního sportovního hřiště. 

Překážkou uskutečnění rekonstrukce je fakt, že se jedná o památkově chráněný objekt. 

 

Podporovat revitalizaci hřišť 

Na území města se nachází řada hřišť, kterým by prospěla revitalizace. Jako příklad lze jmenovat 

např. hřiště v Alešově ulici (obrázek 32), které je již řadu let ve špatném stavu a není téměř využito. 

Parcela KN 2005 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem), jejíž součástí je zmíněné hřiště, je ve vlastnictví 

společnosti JUTA, a. s. Z toho vyplývá, že možnosti města jsou značně omezené 

a spočívají především v komunikaci se zástupci společnosti, aby stav hřiště nějakým způsobem 

zlepšili. 
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OBRÁZEK 32: SOUČASNÝ STAV HŘIŠTĚ V ALEŠOVĚ ULICI 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Dále lze jmenovat např. dětské hřiště, které bývalo dříve dostupné v místní části Žirecká Podstráň. 

V současné době se jedná se o zanedbanou plochu, jejíž využití je téměř nulové. 

Opomenout nelze ani hřiště, které je součástí stadionu v Podharti, které je součástí aktivity v rámci 

opatření 4.1.1. 

 

Opatření 4.1.3: Rekonstruovat a zkvalitnit další objekty, plochy a zařízení využívané především  
pro volnočasové aktivity   

Opatření je zaměřeno na obnovu dalších ploch, jejichž hlavní funkce je zaměřena na trávení volného 

času obyvatel města. 

 

Rekonstruovat budovu Hankova domu 

Hankův dům se nachází nedaleko centra města, konkrétně na náměstí Václava Hanky č. p. 299. Jedná 

se o městské kulturní zařízení Dvora Králové nad Labem. Již proběhla částečná oprava střešního 

pláště budovy. Vyjma této opravy je plánováno na Hankově domě realizovat další opravy a vylepšení. 

Konkrétně se jedná o obnovu fasády, dále o opravu zbývající části střešního pláště, vybudování 

nového vstupního prostoru s novými dveřmi, kde bude zajištěn bezbariérový přístup.   

 

Pokračovat v rekonstrukci Tyršova koupaliště  

Tyršovo koupaliště se nachází v klidné části města v ulici Mánesova. V nedávné době byla provedena 

rekonstrukce padesátimetrového plaveckého bazénu, byly postaveny nové šatny včetně zajištění 

zázemí. Areál koupaliště je však rozsáhlý a řada zařízení a ploch na rekonstrukci čeká.  
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Konkrétně se jedná o rekonstrukci rekreačního bazénu včetně ohřevu vody v něm, dále  

o rekonstrukci budovy restaurace včetně její modernizace (parcela KN st. 2049, k. ú. Dvůr Králové nad 

Labem, ve vlastnictví města). V úvahu připadá i doplnění koupaliště vodními atrakcemi, což by ocenily 

především děti a mládež. Variantou rozvoje je i vybudování kempu v okolí areálu (viz aktivita v rámci 

opatření 3.1.3). 

 

Cíl 4.2: Rozvoj volnočasových aktivit stávajících a potencionálních 

Strategický cíl je zaměřen na zkvalitnění současných volnočasových aktivit včetně zajištění jejich 

lepšího zázemí. Dále je zaměřen na volnočasové aktivity, které by mohly být v budoucnu ve městě 

dostupné či se o nich alespoň uvažuje.    

 

Opatření 4.2.1: Usilovat o zajištění postrádaných volnočasových aktivit 

Smyslem tohoto opatření je zvýšení počtu volnočasových aktivit, které mají místní obyvatelé,  

ale i návštěvníci, ve městě k dispozici. Díky tomuto navýšení budou mít obyvatelé města i turisté větší 

výběr, jak trávit volný čas. 

 

Zajistit vybudování pódia na náměstí 

Z veřejného projednávání vyplynulo, že by pro město bylo přínosné, kdyby mělo dostupné vlastní 

pódium na některém z náměstí v centru. To by sloužilo k pořádání především kulturních akcí (např. 

divadelních či loutkových představení, hudebních představení apod.).  

Jednou z variant je vybudování stálého pódia na náměstí Václava Hanky. Vzhledem k omezenému 

prostoru na náměstí lze uvažovat o jeho realizaci v jihozápadní části parcely KN 289/1 (k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, ve vlastnictví města). 

Druhou variantu představuje mobilní pódium, které by mohlo být umístěno na náměstí  

T. G. Masaryka v letním období a v dalších částech roku podle potřeb města. 

 

Vytvořit workoutové hřiště i v dalších lokalitách města 

V roce 2014 vzniklo v Schulzových sadech workoutové hřiště, které slouží k procvičování a posilování 

základních svalových skupin. Na veřejném projednávání bylo toto hřiště kladně hodnoceno a lidé 

by uvítali, kdyby byla podobná hřiště vytvořena i v dalších lokalitách města. Vhodnou lokalitou  

by mohlo být např. okolí ZŠ Strž, přilehlý pozemek u současné budovy DDM či prostranství vedle 

Podharťského rybníka. 
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Rozšířit možnosti in-line bruslení 

Z veřejného projednávání vyplynulo, že obyvatelé města postrádají ve městě dráhu na in-line 

bruslení. V současné době je obyvatelům k dispozici in-line stezka v oblasti Žirecké Podstráně. 

Obyvatelé by však uvítali, kdyby byla dráha dostupná i v centru města. Příkladem lokality,  

kde by mohla být in-line stezka dostupná, je oblast podél Benešova nábřeží. 

 

Vytipovat a vytvořit dráhu pro singletrack 

Singletrack lze definovat jako cestu s přírodním povrchem vedoucí krajinou (obvykle horskou  

či podhorskou), která je široká maximálně pro průjezd jednostopého dopravního prostředku,  

tj. především kola, pro průchod osoby a pro průjezd jezdce na koni73.   

V případě Dvora Králové nad Labem lze o vytvoření této dráhy uvažovat např. v lesích severně 

či severozápadně od areálu nemocnice. 

Pro řadu obyvatel města by mohl být singletrack vítanou volnočasovou aktivitou. I pro řadu 

návštěvníků města by tato činnost byla určitě zajímavým lákadlem.  

Realizace této aktivity spočívá v podrobném průzkumu zmiňovaného území a následném určení 

trasování. 

 

Uvažovat o rekonstrukci budovy bývalých městských lázní 

Budova bývalých městských lázní se nachází ve Švehlově ulici č. p. 400. Budova je součástí parcely  

KN st. 145 (k. ú. Dvůr Králové nad Labem), která je ve vlastnictví města. V části budovy se nachází 

prodejna oblečení a cukrárna. Prostory bývalých městských lázní nejsou v současné době využity. 

Budově by bezpochyby prospěla rekonstrukce. Realizace aktivity spočívá ve vytvoření posouzení 

záměru a studie proveditelnosti. Následná rekonstrukce budovy je závislá na zvážení vedení města. 

 

Uvažovat o výstavbě krytého bazénu 

Ve městě je mezi obyvateli dlouhodobě poptávka po krytém plaveckém bazénu, což vyplynulo 

i z dotazníkového šetření a z veřejného projednávání. Vzhledem k tomu, že téma je ve městě řešeno  

již dlouhodobě, byla v minulých letech zpracována kompletní projektová dokumentace včetně řešení 

související dopravní a technické infrastruktury. Nelze však opomenout, že se jedná o značně finančně 

nákladnou akci, která by byla pro rozpočet města velmi tíživá. Problém by především nastal, pokud 

by bazén nebyl adekvátně využíván. Již nyní zaznívají názory, že časová dostupnost krytých bazénů 

v okolních městech (Trutnov a Hořice) je poměrně dobrá.  

                                                                 
73

 Zdroj: Internetové stránky serveru Trail.cz http://www.trail.cz/  

http://www.trail.cz/
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Realizace aktivity spočívá ve vytvoření posouzení záměru a studie proveditelnosti. Uskutečnění  

či neuskutečnění výstavby krytého bazénu v budoucnu se bude odvíjet od rozhodnutí vedení města. 

 

Opatření 4.2.2: Zlepšit podmínky pro provozování činnosti zájmových spolků 

Účelem opatření je zkvalitnit zázemí pro potřeby aktivit zájmových spolků, díky čemuž bude posílena 

aktivní spolková činnost a společenský život ve městě.  

 

Vytvořit komunitní centrum ve městě  

Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že by občané uvítali, kdyby ve městě bylo vytvořeno 

komunitní centrum. Jednalo by se o místo, ve kterém by se scházeli členové různorodých zájmových 

spolků. Místo by v podstatě fungovalo jako klubovna. 

Vhodnou budovou, kde by mohlo být komunitní centrum vytvořeno, je budova v ulici Spojených 

národů č. p. 1620, tj. budova současného DDM Jednička. Tato budova připadá v úvahu až v okamžiku, 

kdy budou pro potřeby DDM zajištěny vhodnější prostory (viz aktivita v rámci opatření 6.2.1).   

 

Zajistit odpovídající zázemí pro potřeby loutkářů ve městě 

Na území města funguje v současné době jeden aktivní registrovaný zájmový spolek, jehož 

předmětem činnosti je loutkářství. Již v minulosti různé spolky, které se touto činností zabývaly, řešily 

problémy typu, kde by mohly mít umístěnu loutkovou scénu. Současná situace je taková, že loutkáři 

mají sice ve městě k dispozici loutkovou scénu, nicméně se jedná o scénu mobilní. Scéna je uložena 

v propadlišti před pódiem v budově Hankova domu. Nevýhodou scény je její časově náročné 

sestavení i časový rozvrh akcí Hankova domu. Díky tomu nemají loutkáři stálé místo, kde by mohli 

trénovat, což se může projevit i na úrovni představení74.  

Z toho důvodu je doporučeno zajistit loutkářům odpovídající zázemí pro jejich činnost, v důsledku 

čehož nepochybně vzroste kvalita následných představení a vedlejším efektem by mohl být zvětšený 

zájem o loutkářství ve městě. Budovy, které by v současné době mohly připadat v úvahu, jsou budova 

knihovny Slavoj či balkon Kina Svět. 

 

Opatření 4.2.3: Usilovat o zajištění většího využití vybraných prostor vhodných pro volnočasové 
aktivity 

Realizace aktivit obsažených v tomto opatření by měla napomoci čilejšímu ruchu ve vybraných 

prostorech, které jsou vhodné pro trávení volného času. 

 

                                                                 
74

 Zdroj: http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=txt&id=5181  

http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=txt&id=5181
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Zajistit větší využití parku Schulzovy sady  

Schulzovy sady jsou po městském hřbitovu druhou největší lokalitou městské zeleně. Z veřejného 

projednávání vyplynulo, i v dotazníkovém šetření bylo zmíněno, že lidé by si přáli, kdyby byl park více 

využit, resp. více přizpůsoben pro volnočasové aktivity různých skupin obyvatel (děti, mládež, 

maminky s dětmi, senioři). Pro děti a maminky s dětmi lze jmenovat např. vybudování vodního hřiště. 

Co se týče seniorů, mohly by zde být pro ně pořádány kulturní akce (např. hudební odpoledne/večery 

s dechovou hudbou). Vylepšení, které by bylo vhodné téměř pro všechny věkové kategorie, 

představuje rozšíření stávajícího workoutového hřiště, jehož přítomnost je obyvateli města vítána. 

 

Najít vhodné aktivity pro využití přírodního areálu v zoo  

Přírodní amfiteátr v areálu zoo a jeho využití bylo obnoveno v roce 2014 po více než třiceti letech. 

Že se podařilo chátrající prostor oživit a revitalizovat, je pro zoo i samotné město dobrou zprávou. 

V souvislosti s tím je doporučeno využít amfiteátr v maximální možné míře. V tomto ohledu bude 

velmi důležitá spolupráce mezi představiteli města a ZOO Dvůr Králové, a. s., za účelem nalezení 

vhodných aktivit, které by mohly být v amfiteátru uskutečněny. 
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3.2.5 KLÍČOVÁ OBLAST ROZVOJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Strategický cíl 5.1 

Obnova a rozvoj zeleně a dalších přírodních ploch  
na území města 

Revitalizovat stávající 
plochy zeleně na území 

města 

Vytvořit Plán péče 
a údržby veřejné 
zeleně na území 

města 

Revitalizovat park 
Schulzovy sady  
a zajistit jeho 

průběžnou péči 

Revitalizovat další 
plochy veřejné 

zeleně na území 
města 

Navýšit množství prvků 
zeleně ve městě 

Zatraktivnit 
vytipované veřejné 
plochy vybranými 

prvky zeleně 

Realizovat výsadbu 
nových alejí 

Vybudovat 
arboretum ve 

vytipované lokalitě 

Zpestřit náměstí  
T. G. Masaryka zelení 

Usilovat o zvýšení počtu 
vodních ploch ve městě 

Vytvořit vodní plochu 
s možností koupání 

Uvažovat o vytvoření 
vodní plochy v parku 

Schulzovy sady 

Strategický cíl 5.2 

Minimalizace negativních vlivů na životní prostředí 

Minimalizovat negativní vlivy  
v oblasti odpadového 

hospodářství 

Rozšířit funkce  
a modernizovat  

sběrný dvůr 

Zajistit výstavbu 
kompostárny 

Navýšit počet 
kontejnerů  

na separovaný sběr 

Rozšířit počet 
tříděných komodit 

Zvýšit povědomí, 
jak nakládat s odpady 

a jak být šetrnější 
k životnímu prostředí  

Předejít negativním vlivům  
na životní prostředí v důsledku 

realizace preventivních opatření 

Realizovat činnosti  
za účelem odstranění 

lokalit starých 
ekologických zátěží 

Podpořit prevenci 
vzniku odpadů 

Zajistit realizaci aktivit 
zaměřených proti suchu  

a povodním 

Vytvořit umělé  
vodní plochy 

Zajistit vytvoření 
poldru v místní části 

Žireč 

Sjednotit zobrazení 
informací  

o výšce hladin  
na rizikových tocích  
ve městě, instalovat 

srážkoměr 
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Město Dvůr Králové nad Labem disponuje atraktivním přírodním prostředím. Aby tomu tak bylo 

i nadále, je důležité se k přírodě a životnímu prostředí chovat nejlépe, jak je to možné. Klíčová oblast 

rozvoje je zaměřena jednak na obnovu a rozvoj zeleně ve městě, dále na činnosti, jejichž účelem 

je minimalizace negativních vlivů na životní prostředí, ať se jedná o oblast odpadového hospodářství, 

průmyslových pozůstatků či oblast vodohospodářskou.  

 

Cíl 5.1: Obnova a rozvoj zeleně a dalších přírodních ploch na území města 

Strategický cíl je zaměřen na regeneraci stávajících přírodních ploch ve městě. Dále je zaměřen 

na zvýšení množství přírodních prvků, v důsledku čehož dojde k zatraktivnění města a většímu sepětí 

s přírodou. 

   

Opatření 5.1.1: Revitalizovat stávající plochy zeleně na území města 

Opatření je zaměřeno na obnovu ploch veřejné zeleně, které mnohdy působí zanedbaným a esteticky 

nevhodným dojmem. 

 

Vytvořit Plán péče a údržby veřejné zeleně na území města 

Aby nebyl proces péče a údržby veřejné zeleně pouze dočasný, je důležité zajistit i průběžnou péči  

o tyto plochy. V tomto ohledu se jeví jako vhodné vytvořit Plán péče a údržby veřejné zeleně  

na území města. Je žádoucí navázat na zpracovaný pasport zeleně, který bude představovat důležitý 

podklad pro tvorbu plánu. Díky propojení samotných úkonů údržby a daných pasportizovaných prvků 

získá město přesný plán údržby zeleně. 

 

Revitalizovat park Schulzovy sady a zajistit jeho průběžnou péči 

Park Schulzovy sady působí na řadě míst poměrně neestetickým dojmem. Z dotazníkového šetření 

i z veřejného projednávání vyplynulo, že je žádoucí, aby byla údržba parku zlepšena. Je doporučeno 

provést komplexní revitalizaci parku, která bude spočívat  v ošetření stávající zeleně, výsadbě zeleně 

nové, druhově rozmanité, a v případném pokácení některých dřevin. Dále ve zkvalitnění úprav 

prostranství, jako jsou travní plochy či cesty. Vhodné je také, aby u odpadkových košů byly dostupné 

sáčky na psí exkrementy. Dále z veřejného projednávání vyplynulo, že by mohlo dojít k navrácení 

biologicky hodnotného mokřadu do parku. 

Důležité bude zajistit i průběžnou péči o park, přičemž informace k jejímu efektivnímu zajištění budou 

součástí Plánu péče a údržby veřejné zeleně na území města (viz předcházející aktivita v rámci tohoto 

opatření). 
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Revitalizovat další plochy veřejné zeleně na území města 

Realizace aktivity spočívá v zajištění regenerace dalších parkových ploch (např. v okolí nemocnice, 

v lokalitě bývalého židovského hřbitova apod.). Dále se jedná o regeneraci hřbitovních prostorů 

(městský hřbitov v ulici Nová Tyršova, hřbitov v místních částech Žireč, Žirecká Podstráň, Lipnice, 

Verdek) či alejových stromořadí ve městě a v jeho místních částech. 

 

Opatření 5.1.2: Navýšit množství prvků zeleně ve městě 

Účelem tohoto opatření je podpořit rozvoj zeleně prostřednictvím jejího rozšíření v různých částech 

města. 

 

Zatraktivnit vytipované veřejné plochy vybranými prvky zeleně  

Z veřejného projednávání vyplynulo, že by obyvatelé uvítali, kdyby došlo k zatraktivnění veřejných 

prostranství vybranými prvky zeleně. Byla jmenována stálá i mobilní zeleň. Realizace aktivity spočívá 

ve vytipování zanedbaných ploch podél komunikací a zástavby a následně tyto plochy osadit zelení, 

např. vytvořením květinových pásů. Dále lze jmenovat i podsadbu u stromů, tj. vysadit keřové  

a travinné pásmo. 

Příkladem konkrétní lokality může být Valová ulička. 

 

Realizovat výsadbu nových alejí 

Město v nedávné době zajistilo výsadbu nových alejí v některých lokalitách (např. podél ulice  

28. října). Občané výsadbu nových alejí vítají a byli by rádi, kdyby se v tomto trendu pokračovalo,  

což vyplynulo i z veřejného projednávání.  

Realizace aktivity spočívá ve výsadbě nových stromových alejí (např. stromů s vysokým kmenem 

a rozložitou korunou) v lokalitách, kde dosud nejsou a kde by bylo vhodné jejich výsadbu provést 

(např. v některých částech ulice Spojených národů). 

 

Vybudovat arboretum ve vytipované lokalitě 

Pod pojmem arboretum si lze představit sbírku živých dřevin, stromovou zahradu, ve které jsou 

vzácnější druhy dřevin apod. Arboreta slouží např. k výzkumným účelům, ale mohou být vybudována 

i za jiným účelem. Arboretum může mít i podobu určité formy parku75, což je i případ města Dvůr 

Králové nad Labem.  

Uvažovanou lokalitou, kde by mohlo být arboretum vybudováno, je areál Elišákovy cihelny v jižní 

části města. 

                                                                 
75

 Zdroj: https://cs.wikipedia.org/  

https://cs.wikipedia.org/
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Zpestřit náměstí T. G. Masaryka zelení 

Centrální náměstí ve městě, tj. náměstí T. G. Masaryka, bylo v nedávné době rekonstruováno. Díky 

této rekonstrukci došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení bezbariérovosti či všeobecně 

ke zkvalitnění veřejného prostoru. Jak už to u podobných akcí bývá, ne všichni jsou s touto změnou 

spokojeni. Za nevýhody byly uvedeny např. málo parkovacích míst, „mrtvé“ centrum města, téměř 

žádná zeleň apod. 

Na první pohled náměstí T. G. Masaryka působí dojmem jednotvárnosti. V tomto ohledu by náměstí 

určité oživení nepochybně prospělo a vhodným oživením by mohla být právě zeleň. Postačilo  

by oživení prostřednictvím mobilní zeleně, tj. takové, která se dá v případě potřeby přemístit, 

odebrat apod. (např. květináče). Městu se nabízí využít spolupráce s Okrašlovacím spolkem města 

Dvůr Králové nad Labem. Současně by mohlo dojít i ke zvýšení počtu laviček.  

 

Opatření 5.1.3: Usilovat o zvýšení počtu vodních ploch ve městě 

Opatření je zaměřeno na podporu většího množství dostupných vodních ploch ve městě. 

 

Vytvořit vodní plochu s možností koupání 

Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že by na území města mohlo fungovat něco jako 

přírodní koupaliště. Představa je taková, že část přírodní vodní plochy by byla určena ke koupání, část 

by zůstala nedotčena.  

Funkci vodní plochy s možností koupání by mohla zastávat některá z vodních ploch, které jsou  

ve městě plánovány (viz aktivita v rámci opatření 5.2.3). 

 

Uvažovat o vytvoření vodní plochy v parku Schulzovy sady 

Na veřejném projednávání zazněl názor, že parku Schulzovy sady by prospělo, kdyby byl na jeho 

území zřízen vodní prvek. Konkrétně bylo zmiňováno využití vody z Hartského potoka, který podél 

západní části parku protéká. Realizace aktivity spočívá ve vytvoření drobné vodní plochy 

v jihozápadní části Schulzových sadů, přičemž přítok by byl zajištěn ze zmíněného potoka, který  

by zajišťoval i odtok vody z vytvořené vodní plochy. Plocha by mohla být využita i jako přírodní 

koupaliště. 

Důležité je zmínit, že se jedná o finančně a stavebně velmi náročný záměr, jehož realizaci může ztížit 

i zajištění celé řady povolení. Nelze opomenout ani fakt, že Hartský potok je ve správě Povodí Labe, 

státní podnik, které může zaujmout k této akci odmítavý postoj. 
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Cíl 5.2: Minimalizace negativních vlivů na životní prostředí 

Strategický cíl se zaměřuje na činnosti, jejichž realizace napomůže předejít potenciálním ohrožením, 

které by mohly ve městě a na jeho území nastat. 

 

Opatření 5.2.1: Minimalizovat negativní vlivy v oblasti odpadového hospodářství 

Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizace přispěje ke zmírnění negativních dopadů vlivu činnosti 

člověka na životní prostředí a přírodu. 

 

Rozšířit funkce a modernizovat sběrný dvůr 

Sběrný dvůr se v současné době nachází v areálu Technických služeb města Dvora Králové nad Labem 

v Seifertově ulici č. p. 2936. Současné prostory jsou však pro rozvoj a modernizaci sběrného dvora, 

ale všeobecně celého areálu, nedostačující. Nejsou zde zabezpečeny např. odpovídající dopravní 

podmínky. V případě rozšíření prostorů by mohly být rozšířeny funkce sběrného dvora (viz dále), bylo 

by zde více možností k zaparkování aut a nepochybně by došlo i ke zvýšení komfortu při odevzdávání 

odpadů svozovými auty, občany apod. 

Co se týká rozšíření funkcí, v případě zajištění větších prostorů by zde bylo více místa pro tříděné 

komodity (jak pro komodity v současné době již tříděné, tak pro nově tříděné). Dále by v areálu 

mohlo vzniknout místo opětovného odběru výrobků. 

Vzhledem k tomu, že v těsném sousedství se nachází průmyslová zóna Sylvárov, která není 

v současné době využita, nabízí se možnost jejího částečného využití pro potřeby rozšíření areálu 

technických služeb. 

 

Zajistit výstavbu kompostárny 

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem se v současné 

době nenachází žádné koncové zařízení pro využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu. 

Vzhledem k tomu, že nejbližší koncová zařízení se nacházejí v poměrně velké dojezdové vzdálenosti, 

v důsledku čehož rostou i dopravní náklady, jeví se jako vhodným řešením výstavba kompostárny. 

Ta by mohla být využívána i obcemi ze správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Vyvstává otázka, kde by měla být kompostárna vybudována. V tomto ohledu se nabízí využít prostoru 

některého ze současných areálů brownfields, které svojí plochou budou splňovat územní požadavky 

pro její výstavbu. Vzhledem k tomu, že tyto areály jsou v naprosté většině případů v soukromém 

vlastnictví, muselo by město nejprve zajistit odkup pozemků, na kterých se brownfield nachází. Podle 

potřeby může být zvolena i nějaká jiná lokalita (např. lokalita odkaliště, část prostoru průmyslové 

zóny Sylvárov v blízkosti areálu technických služeb města apod.). 
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Navýšit počet kontejnerů na separovaný sběr 

Z veřejného projednávání vyplynulo, že občané by uvítali, kdyby došlo k navýšení počtu kontejnerů 

na separovaný odpad v důsledku jejich plné vytíženosti. Je doporučeno počet kontejnerů navýšit 

včetně rozšíření lokalit, kde budou umístěny.  

 

Rozšířit počet tříděných komodit 

Ve městě v současné době probíhá v pravidelných intervalech svoz tříděného plastu, skla, papíru  

a nápojových kartonů. Jak vyplynulo z analytické části i z veřejného projednávání, přínosem by bylo, 

kdyby byl rozšířen počet komodit, které se třídí. Díky tomu by došlo k zajištění většího množství 

vytříděného odpadu, což je bezpochyby pozitivní. Vhodnými typy tříděných komodit by mohly být 

kovy a bioodpad. V souvislosti s tím by byla zlepšena i kvalita separace odpadů, což je jeden  

ze záměrů současného vedení města. 

Realizace aktivity spočívá v zajištění samostatných kontejnerů pro druh odpadu kovy v lokalitách 

současného umístění kontejnerů na tříděný odpad. V případě bioodpadu je preferována další 

podpora domácího kompostování. Na zvážení vedení města je pak další alternativa podpory třídění 

bioodpadu (např. zajištění popelnic na tento druh odpadu do jednotlivých domácností a následné 

zajištění jejich pravidelného svozu – v letním období např. jednou týdně, v zimním období jednou  

za čtrnáct dní. Bioodpad by mohl být svážen do nově vzniklé kompostárny (viz předcházející aktivita)). 

 

Zvýšit povědomí, jak nakládat s odpady a jak být šetrnější k životnímu prostředí  

Systém třídění odpadů ve městě je na dobré úrovni a lidem je předáváno i značné množství informací 

v oblasti nakládání s odpady (např. formou odpadového kalendáře). Nicméně osvětové činnosti není 

nikdy dost, proto je důležité stávající dobrou informovanost v této oblasti udržet na současné vysoké 

úrovni či ji dokonce ještě zlepšit.  

Aktivita a její realizace spočívá v pravidelném informování obyvatel, jehož smyslem je předání 

aktuálních informací v oblasti ochrany životního prostředí, odpadového hospodářství (prevence 

vzniku odpadů, jak správně třídit odpad, jeho opětovné materiálové či energetické využití, informace 

o době rozkladu jednotlivých druhů odpadů v přírodě) apod. Informování by mohlo být provedeno 

např. uskutečněním seminářů či přednášek ve zvolené časové periodě, otištěnými články v Novinách 

královédvorské radnice apod. Nelze opomenout ani zachování a posílení kladení důrazu 

na ekologickou výchovu v místních ZŠ i MŠ. 

 

 

 



Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
 

LEDEN 2016 STRÁNKA 235 Z 473 

Opatření 5.2.2: Předejít negativním vlivům na životní prostředí v důsledku realizace preventivních 
opatření 

Smyslem tohoto opatření je realizovat takové aktivity, které budou mít preventivní charakter  

a ve svém důsledku povedou ke zvýšení ochrany životního prostředí města. 

 

Realizovat činnosti za účelem odstranění lokalit starých ekologických zátěží 

Na území města Dvůr Králové nad Labem se nachází velké množství starých ekologických zátěží. 

Konkrétně se jedná o následující lokality76: 

 Elišákova cihelna – typ: skládka tuhého komunálního odpadu (obrázek 33) 

 bývalá chemická prádelna a čistírna – typ: kontaminovaný areál – průmyslová či komerční 

lokalita 

 bývalá stáčírna živic – typ: havárie ropných látek; cca 1 350 metrů od lokality se nachází 

vodárensky nejvyužívanější vrt HV-1 (riziko kontaminace vrtu) 

 lokalita bývalé a nadále využívané obalovny – typ: neuvedeno 

 bývalá plynárna – typ: kontaminovaný areál – průmyslová či komerční lokalita 

 lokalita Chaloupky – typ: skládka tuhého komunálního odpadu 

 lokalita v k. ú. Zboží u Dvora Králové poblíž III/29926 – typ: skládka tuhého komunálního 

odpadu 

 lokalita v k. ú. Zboží u Dvora Králové poblíž III/29925 – typ: skládka tuhého komunálního 

odpadu 

 lokalita v k. ú. Žireč Městys nedaleko Domova sv. Josefa – typ: skládka tuhého komunálního 

odpadu 

 

Jednotlivé lokality jsou v různém stupni poznání a představují i různý stupeň nebezpečí kontaminace 

půdy, povrchových či podzemních vod. 

 

 

 

 

 

                                                                 
76

 Zdroj a bližší informace k jednotlivým lokalitám viz: Systém evidence kontaminovaných míst 
http://info.sekm.cz/  

http://info.sekm.cz/
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OBRÁZEK 33: PŘÍKLAD LOKALITY STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE – ELIŠÁKOVA CIHELNA  

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Realizace aktivity spočívá v zajištění provedení průzkumu, monitoringu či asanace dle konkrétní 

situace dané lokality. Vzhledem k tomu, že většina těchto lokalit je v soukromém vlastnictví, bude 

realizaci muset předcházet dohoda města s vlastníky výše zmíněných lokalit. Dále je nezbytná dohoda 

města s odbornou osobou ze specializované instituce, která průzkum, monitoring či asanaci 

uskuteční.  

Pokud se v některých případech potvrdí předpoklad, že lokalita již není nebezpečná, lze ji z evidence 

kontaminovaných míst vyjmout. 

 

Podpořit prevenci vzniku odpadů 

Realizace aktivity spočívá v podpoře prevence vzniku odpadů, konkrétně formou podpory vytvoření 

sběrného místa pro opětovný odběr výrobků. V důsledku realizace aktivity by mělo dojít k podpoře 

zkvalitnění životního prostředí na území města, neboť je zde předpoklad, že např. některé  

již nepotřebné výrobky neskončí v místech, kde by být neměly (např. na černých skládkách apod.). 

Lokalita, kde by mohlo sběrné místo zpětného odběru výrobků vzniknout, se bude odvíjet  

od podnikatelského záměru a konkrétního podnikatelského subjektu, který bude mít zájem sběrné 

místo zpětného odběru výrobků zřídit.  

Sběrné místo zpětného odběru výrobků představuje i potenciální možnost uplatnění 

znevýhodněných osob na trhu práce, tj. že by fungovalo na bázi chráněné dílny. 

Role města je v tomto ohledu iniciační, případně motivační. Konkrétní způsob, jak může město 

realizaci daného záměru napomoci, je např. jeho propagace.  
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Opatření 5.2.3: Zajistit realizaci aktivit zaměřených proti suchu a povodním 

Opatření je zaměřeno na prevenci a posílení ochrany města před suchem a vodními živly.  

 

Vytvořit umělé vodní plochy  

Vytvoření nových umělých ploch by mělo být provedeno za účelem zvýšení ochrany proti suchu,  

ale i před povodněmi. 

Konkrétně se jedná o vytvoření rybníka a sedimentační předzdrže v lokalitě Podharť a o vytvoření 

rybníka v lokalitě Městská Podstráň. Prvně jmenovaný rybník by měl být součástí několika parcel 

uvedených v poznámce77. Druhý jmenovaný rybník by měl vzniknout a být součástí mnoha parcel, 

které jsou momentálně ve vlastnictví řady subjektů78.  

Realizace aktivity spočívá v zajištění vytvoření těchto umělých ploch. 

 

Zajistit vytvoření poldru v místní části Žireč 

Ke zlepšení protipovodňové ochrany území města by měl přispět poldr, který má být vybudovaný 

v místní části Žireč (konkrétně na parcele KN 504, k. ú. Žireč Městys, ve vlastnictví města). Projektová 

dokumentace je již zpracovaná a v  roce 2015 došlo i ke geodetickému zaměření stavby a vyhotovení 

geometrických plánů. Realizace aktivity spočívá v zajištění výstavby poldru v této části města. 

 

Sjednotit zobrazení informací o výšce hladin na rizikových tocích ve městě, instalovat srážkoměr  

Jak již bylo zmíněno v analytické části, za účelem včasného zjištění povodňového ohrožení byly 

na hlavních tocích ve městě instalovány ultrazvukové sondy pro měření výšky hladiny vody.  

V současné době jsou instalovány dva systémy s rozdílným zobrazením naměřených hodnot.  

Je doporučeno sjednotit zobrazení informací o výšce hladin na rizikových tocích a zajistit přístup  

k datům obyvatelům města (např. prostřednictvím internetových stránek města). Dále se jeví jako 

dobré řešení ke zlepšení informativní funkce tohoto systému instalovat srážkoměr, jehož 

prostřednictvím bude zjišťována intenzita srážek. 

                                                                 
77

 Konkrétně se jedná o parcely KN 3263/5, KN 3315/2, KN 3315/5, KN 3324/2, KN 3327/8 (ve vlastnictví 
fyzických osob). Všechny uvedené parcely leží v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 
78

 Konkrétně se jedná o parcely KN 2122, KN 2123, KN 3755, KN 3758, KN 3760 (ve vlastnictví města), KN 2087/3 
(ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem má Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových), KN 2101/1 (ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem má Státní pozemkový 
úřad), KN 2099/1, KN 2100, KN 2105, KN 2113/1, KN 2113/2, KN 2116 (podílově vlastní dvě fyzické osoby),  
KN 2087/1, KN 2087/2, KN 2087/4 (ve vlastnictví fyzických osob). Všechny uvedené parcely leží v k. ú. Dvůr 
Králové nad Labem. 
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3.2.6 KLÍČOVÁ OBLAST ROZVOJE ŠKOLSTVÍ 

ŠKOLSTVÍ 

Strategický cíl 6.1 

Zkvalitnit stávající infrastrukturu škol a školských zařízení   

Rekonstruovat budovy škol  
a školských zařízení včetně 
související infrastruktury 

Rekonstruovat tělocvičny  
a hřiště sloužící především 

pro potřeby škol 

 Rekonstruovat budovy ZŠ 
Schulzovy sady 

Pokračovat v opravách 
budovy gymnázia 

Realizovat energeticky 
úsporná opatření dalších 
budov škol a školských 

zařízení na území města 

Realizovat činnosti za účelem zvýšení 
bezpečnosti a lepší dostupnosti škol 

 a školských zařízení 

Zajistit bezbariérové 
přístupy do ZŠ  a SŠ 

a budování odborných 
učeben na ZŠ 

Zvýšit zabezpečení škol  
a školských zařízení 

Strategický cíl 6.2 

Podpora potenciálních rozvojových aktivit souvisejících se školstvím 

Zajistit chybějící prostory  
pro potřeby školských zařízení 

Zajistit vhodnější prostory 
pro potřeby Domu dětí  

a mládeže JEDNIČKA 

Zlepšit prostorové možnosti 
školních družin a školních 

klubů  

Zajistit rozvoj vzdělávání  
pro vybrané cílové skupiny 

Podpořit vzdělávání 
seniorů 

Usilovat o vznik středního 
odborného učiliště  

ve městě 

Podpořit vzdělávání vedení 
města, zaměstnanců města 
a zaměstnanců organizací 

zřízených městem  
za účelem modernizace 

veřejné správy a zlepšování 
poskytovaných služeb MěÚ 

Podporovat další aktivity 
související se školstvím 

Pokračovat v projektu 
Města vzdělávání 

Uvažovat o vytvoření 
zařízení jeslového typu  

Podpořit využití 
sportovišť u škol  
široké veřejnosti 
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Ve městě Dvůr Králové nad Labem jsou lidem k dispozici jak MŠ, tak ZŠ i střední školy (SŠ). Dále  

se ve městě nachází i školy speciální. V celkovém souhrnu je oblast Školství ve městě na velmi dobré 

úrovni. Klíčová oblast rozvoje se zaměřuje na zlepšení nedostatků, které jsou v současné době v této 

oblasti identifikovány. Oblast se dále zaměřuje na možnosti, které by měly vést k dalšímu vylepšení 

oblasti školství ve městě a na možné potenciální rozvojové aktivity související se školstvím.  

 

Cíl 6.1: Zkvalitnit stávající infrastrukturu škol a školských zařízení   

Strategický cíl se zaměřuje na vylepšení stávající infrastruktury škol a školských zařízení, které povede 

ke všeobecnému zkvalitnění prostorů těchto objektů a jejich nejbližšího okolí, včetně zvýšení jejich 

bezpečnosti a dostupnosti. 

 

Opatření 6.1.1: Rekonstruovat budovy škol a školských zařízení včetně související infrastruktury 

Účelem opatření je provést takové činnosti, jejichž realizací bude zlepšen především technický stav 

budov škol a školských zařízení, které jsou v nevyhovujícím stavu. Opomenuta není ani související 

infrastruktura. 

 

Rekonstruovat tělocvičny a hřiště sloužící především pro potřeby škol 

Tělocvičny, sportovní haly či hřiště v okolí objektů škol jsou důležitým doprovodným vybavením.  

Aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost dětí a žáků, je důležité mít tato místa v odpovídajícím 

stavu. Prostřednictvím rekonstrukcí dojde i ke zkvalitnění plochy těchto sportovních zařízení včetně 

dostupného zázemí. Z toho důvodu je doporučeno provést rekonstrukci nevyhovujících 

doprovodných prostorů souvisejících se školstvím. 

Jmenovat lze např. sportovní halu na nábřeží Jiřího Wolkera (viz aktivita v rámci opatření 4.1.1), dále 

tělocvičnu ZŠ Schulzovy sady v budově v ulici Školní č. p. 1235 či tělocvičnu ZŠ Strž, v budově 

odloučeného pracoviště v Žirči. 

 

Rekonstruovat budovy ZŠ Schulzovy sady 

ZŠ Schulzovy sady je z hlediska kapacity počtu žáků největší školou ve městě. Ke školnímu roku 

2015/2016 je výuka zajišťována ve dvou budovách – hlavní budova A se nachází v ulici Školní  

č. p. 1235, budova B se nachází v ulici Legionářská č. p. 407.  

Vzhledem k současnému technickému stavu obou budov je doporučeno provést jejich komplexní 

rekonstrukci. Ta spočívá např. ve výměně zbývajících oken, dále v zajištění bezbariérového přístupu  

do objektů apod. V případě interiérů se jedná o rekonstrukci učeben, kabinetů a dalšího zázemí. Dále 

je v plánu vybudovat počítačové učebny či učebny pro potřeby technických oborů. 
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Pokračovat v opravách budovy gymnázia 

Gymnázium se nachází na náměstí Odboje č. p. 304. Některé opravy již byly realizovány, některé  

by bylo dobré realizovat, např. zajistit výměnu zbývajících oken, či rekonstruovat poškozené plochy 

pláště budovy. 

 

Realizovat energeticky úsporná opatření dalších budov škol a školských zařízení na území města 

Realizace aktivity spočívá v rekonstrukcích dalších budov škol a školských zařízení na území města, 

jejichž technický stav to vyžaduje. Konkrétně lze jmenovat následující budovy: 

 budova Základní školy a Praktické školy v Přemyslově ulici č. p. 479 (parcela KN st. 245,  

k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví města) 

 budova Výchovného ústavu Husův domov ve Vrchlického ulici č. p. 700 (parcela KN st. 864, 

k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem  

má Výchovný ústav Husův domov a školní jídelna) 

 budova Léčebny zrakových vad ve Sladkovského ulici č. p. 840 (parcela KN st. 1047, k. ú. Dvůr 

Králové nad Labem, ve vlastnictví města) 

 budova Střední školy informatiky a služeb na nábřeží Jiřího Wolkera č. p. 132 (parcela  

KN st. 348/1, k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, právo 

hospodařit s majetkem má Střední škola informatiky a služeb; obrázek 34) 

 budova ZŠ Strž, odloučené pracoviště Žireč č. p. 11 (parcela KN st. 27, k. ú. Žireč Městys,  

ve vlastnictví města) 

 budova MŠ Elišky Krásnohorské, odloučené pracoviště Verdek č. p. 72 (parcela KN st. 99/1, 

k. ú. Verdek, ve vlastnictví města) 

 budova školní jídelny při ZŠ Schulzovy sady ve Školní ulici č. p. 2433 (parcela KN st. 2170,  

k. ú. Dvůr Králové nad Labem, ve vlastnictví města) 

Vzhledem k tomu, že některé budovy nejsou ve vlastnictví města, bude velmi důležitá komunikace 

a spolupráce se zástupci vlastníka a organizací, které mají právo s daným majetkem hospodařit.  
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OBRÁZEK 34: BUDOVA STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SLUŽEB NA NÁBŘEŽÍ JIŘÍHO WOLKERA  
Č. P. 132 – SOUČASNÝ STAV 

 

Zdroj: vlastní průzkum 

 

Opatření 6.1.2: Realizovat činnosti za účelem zvýšení bezpečnosti a lepší dostupnosti škol  
a školských zařízení 

Opatření je svými aktivitami zaměřeno na posílení zabezpečení objektů škol a školských zařízení, 

v důsledku čehož bude zvýšena bezpečnost dětí, žáků, učitelů a dalších osob v těchto objektech. 

Současně se opatření zaměřuje i na zlepšení dostupnosti těchto objektů. 

 

Zajistit bezbariérové přístupy do ZŠ a SŠ a budování odborných učeben na ZŠ 

Vybudování bezbariérového přístupu je vhodné nejen pro žáky a studenty s tělesným postižením, 

ale i pro další podobně postižené návštěvníky školy. Instalace prvků bezbariérového přístupu je pak 

vhodná též pro maminky s kočárky popřípadě i pro osoby s dočasným omezením tělesného pohybu 

(úrazy apod.). Díky zajištění bezbariérovosti dojde i ke zvýšení rovnocenných příležitostí pro zájemce  

o navštěvování těchto zařízení.    

Některé budovy škol ve městě již mají bezbariérový přístup zajištěn (např. ZŠ Strž, ZŠ Podharť apod.). 

Řada budov však tento přístup zajištěn nemá a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem 

je doporučeno tento přístup zajistit. Konkrétně se jedná o obě budovy ZŠ Schulzovy sady, což je již 

zmíněno i v aktivitě v rámci opatření 6.1.1. Dále se jedná o budovu Gymnázia, většinu budov Střední 

školy informatiky a služeb či budovu Léčebny zrakových vad.  

Dále je doporučeno zajistit dílčí potřebné rekonstrukce jednotlivých budov, např. vybudování 

odborných učeben na jednotlivých ZŠ, čímž dojde ke zkvalitnění zázemí škol pro potřeby výuky. 

V souvislosti s tím je doporučeno zajistit bezbariérový přístup i do těchto nově vytvořených učeben. 
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Zvýšit zabezpečení škol a školských zařízení 

Bezpečnost ve školách a školských zařízeních je aktuální téma. Vyplývá to především  

z důsledků hrůzného činu, který se odehrál ve škole ve Žďáru nad Sázavou. Aby podobným situacím 

bylo zabráněno, vydalo již Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tzv. Minimální standard 

bezpečnosti, což je v podstatě jakési metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů 

ve školách a školských zařízeních. Dále chystá ministerstvo i vydání vyhlášky o opatřeních k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních79. 

Vzhledem k výše uvedeným informacím budou muset školy provést určitá bezpečnostní opatření, 

pokud je již nesplňují. Platí to samozřejmě i pro všechny školy a školská zařízení, která se ve městě 

nacházejí. Realizace této aktivity tak spočívá v zajištění daných nezbytných bezpečnostních 

opatření80. 

 

Cíl 6.2: Podpora potenciálních rozvojových aktivit souvisejících se školstvím 

Strategický cíl je zaměřen na podporu aktivit, které mají ve městě potenciál a jejichž realizace 

by přispěla ještě  k vyššímu zkvalitnění oblasti školství ve městě. 

 

Opatření 6.2.1: Zajistit chybějící prostory pro potřeby školských zařízení 

Účelem opatření je vyhledat alternativní prostory pro potřeby vybraných školských zařízení, které  

při své činnosti pociťují jejich nedostatek.  

 

Zajistit vhodnější prostory pro potřeby Domu dětí a mládeže JEDNIČKA 

Současná budova Domu dětí a mládeže JEDNIČKA, včetně jeho okolí, je v nevyhovujícím stavu 

a vyžaduje rekonstrukce (viz aktivita v rámci opatření 4.1.2). JEDNIČKA má plně využitu nabízenou 

kapacitu. A právě současný technický stav této budovy, včetně jejího vnitřního uspořádání, 

představuje omezení dalšího rozvoje organizace. Další nevýhodou je také značná vzdálenost  

od centra města. 

Jednou z variant je rekonstrukce současného areálu, nicméně je třeba mít v záloze i druhou variantu 

a to v případě, kdyby se např. rekonstrukci nedařilo realizovat (památkově chráněný objekt). Proto 

je doporučeno pokusit se najít vhodnější prostory, kde by případně mohl Dům dětí a mládeže 

JEDNIČKA lépe rozvíjet svoji činnost (např. část aktivit by mohla být realizována v budově 

v Komenského ulici č. p. 795, část v budově B ZŠ Schulzovy sady). 

 

                                                                 
79

 Kompletní znění návrhu vyhlášky zde www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/banka-souboru/vyhláška.doc  
80

 Blíže viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-
neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email  

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/banka-souboru/vyhláška.doc
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho?lang=1&ref=m&source=email
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Zlepšit prostorové možnosti školních družin a školních klubů  

Z veřejného projednávání vyplynulo, že prostorové možnosti pro potřeby školních družin a školních 

klubů jsou omezené a bylo by dobré je nějakým způsobem rozšířit. V úvahu připadají dvě varianty. 

Zaprvé se jedná o rozšíření stávajících prostor, pokud to je z technického hlediska možné. Druhou 

variantou je vytipování nových prostor, kde by mohla školní družina či školní klub fungovat.  

 

Opatření 6.2.2: Zajistit rozvoj vzdělávání pro vybrané cílové skupiny 

Opatření je zaměřeno na rozvoj vzdělávacích aktivit, po kterých je ve městě poptávka a které 

napomůžou městu jako takovému. 

 

Podpořit vzdělávání seniorů 

Z veřejného projednávání vyplynulo, že ve městě je poptávka po vzdělávání seniorů. Vývoj nových 

moderních technologií jde neustále dopředu a mnohem rychleji, než tomu bývalo dříve. V důsledku 

toho se otevírají nové možnosti, ale i nové požadavky na osvojení práce s moderními zařízeními apod. 

Především pro skupinu obyvatel v důchodovém věku může být práce se zařízeními typu mobilní 

telefon či počítač velkou překážkou. 

V souvislosti s tím se jeví jako vhodná možnost podpořit vzdělávání seniorů formou kurzů se zvolenou 

tematikou (např. počítačová gramotnost, základy fotografování, finanční gramotnost apod.). Kurz  

by se skládal z několika přednášek a seminářů. Ukončen by byl závěrečnou zkouškou a úspěšní 

absolventi by získali osvědčení o absolvování kurzu. Vzdělávání by mohlo být realizováno v jedné  

z budov ZŠ ve městě v odpoledních či večerních hodinách či v prostorách Městské knihovny Slavoj. 

 

Usilovat o vznik středního odborného učiliště ve městě 

V současné době je mezi zaměstnavateli velká poptávka po učňovských oborech. Nicméně těchto 

typů škol je v současné době omezené množství. Mnoho dětí preferuje v dnešní době jiné druhy škol, 

především gymnázia či obchodní akademie. Jak ovšem vyplývá z poptávky po pracovní síle a nabídky 

pracovních sil ve městě, je zde sice dostatečné množství pracovních sil, nicméně z pohledu 

nabízených profesí řady zaměstnavatelů se jedná o pracovní síly nekvalifikované.  

Z tohoto důvodu by bylo vhodné, kdyby ve městě existovala škola, která by zajišťovala výuku 

takových oborů, jež jsou ve městě zaměstnavateli nejvíce poptávány. V podstatě by došlo k propojení 

studia s praxí a následně by žáci měli velmi dobré podmínky se na trhu práce uplatnit. Realizace celé 

aktivity se bude odvíjet od toho, zda tento záměr schválí Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy. Plusem by bylo, kdyby vznik školy podpořil i Královéhradecký kraj. Pokud  
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by ministerstvo vznik nové školy nepodpořilo, nabízí se alespoň možnost přispět dojíždějícím žákům 

na dopravu (motivační prvek).  

 

Podpořit vzdělávání vedení města, zaměstnanců města a zaměstnanců organizací zřízených městem 
za účelem modernizace veřejné správy a zlepšování poskytovaných služeb MěÚ 

Realizace aktivity spočívá v podpoře zvýšení úrovně znalostí a dovedností osob, které tvoří vedení 

města, dále zaměstnanců v pracovněprávním poměru vůči městu a zaměstnanců organizací 

zřizovaných městem. 

Jedná se o rozvoj a podporu kvalifikace daných osob v oblastech zaměřených na specifické 

dovednosti, které budou vyplývat z konkrétních potřeb města (např. podpora soft skills, podrobná 

znalost nové legislativy s ohledem na odbornost pracovníků, projektové řízení apod.). Nejedná  

se tedy o školení typu bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení řidičů apod., které osoby 

zmíněné v prvním odstavci musí povinně absolvovat v určitých časových intervalech. 

Realizace vzdělávacích aktivit pro potřeby osob ve vedení města, zaměstnanců města a zaměstnanců 

organizací zřízených městem by měla vést ke zvýšení erudovanosti daných osob, což bezpochyby 

přispěje jednak k jejich osobnostnímu rozvoji, tak ke zkvalitnění řízení města jako takového.   

 

Opatření 6.2.3: Podporovat další aktivity související se školstvím 

Opatření je svými aktivitami zaměřeno na podporu akcí, které se oblasti školství dotýkají či na ni mají 

nějakou návaznost. 

 

Pokračovat v projektu Města vzdělávání 

Město Dvůr Králové nad Labem je jedním ze čtyř pilotních měst, která se do projektu Města 

vzdělávání zapojila. Cílem projektu je přispět ke zlepšení kvality a nabídky vzdělávání ve vybraných 

regionech a navrhnout možnosti jeho rozvoje v dlouhodobějším časovém horizontu. Nejedná se však 

pouze o klasické školní vzdělávání, ale o vzdělávání v jeho nejširším slova smyslu. Do projektu je 

zahrnuto široké spektrum institucí, které na poli formálního a neformálního vzdělávání, včetně 

volnočasových aktivit působí – školy, knihovny, DDM, divadla, vzdělávací organizace atd.81 

Vzhledem k tomu, že zapojení do projektu se ve městě setkalo s velmi kladným ohlasem, 

je doporučeno v tomto projektu pokračovat i nadále. 

 

 

 

 

                                                                 
81

 Zdroj a blíže viz: http://mestavzdelavani.eduin.cz/  

http://mestavzdelavani.eduin.cz/
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Uvažovat o vytvoření zařízení jeslového typu  

Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že ve městě chybí zařízení jeslového typu. Ve školním 

roce 2015/2016 byly do městských mateřských škol přijaty i děti mladší 3 let a dle sociodemografické 

analýzy to bude možné i v následujícím roce. Dále lze ve městě využít nabídky Mateřského centra 

Žirafa (na náměstí T. G. Masaryka č. p. 2), které zajišťuje hlídání dětí dle svého programu. Prostory 

MC Žirafa, Dětského centra (v ulici R. A. Dvorského č. p. 1710), popř. jiné soukromé či městské, by 

mohly být využity pro zřízení samotného zařízení jeslového typu, tj. zařízení, které bude splňovat 

požadavky na provozování jeslí (viz příloha č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání – 

„péče o dítě do tří let věku v denním režimu“). 

 

Podpořit využití sportovišť u škol široké veřejnosti 

Prostory pro sport, které se nacházejí v areálech škol, jsou sice momentálně dostupné veřejnosti, 

nicméně řešení procesu vstupu do těchto prostorů má své rezervy. Z toho důvodu je doporučeno 

podpořit využití sportovišť u škol v co největší možné míře a zároveň, aby byla kromě dostupnosti 

zajištěna i bezpečnost a určitý způsob dohledu (osobou, kamerou apod.).  

V tomto ohledu se jeví jako vhodné řešení zapojení asistentů prevence, zástupců škol (např. školníků, 

kteří v dané škole bydlí apod.) či nějakých jiných vytipovaných osob (např. v případě využití 

sportoviště nějakým zájmovým spolkem se bude jednat o zástupce tohoto spolku, který bude mít  

za hřiště i účastníky zodpovědnost apod.). Využít by se mohlo i možností, které jsou v současné době 

nabízeny prostřednictvím úřadu práce. Pokud by byl dohled u některých sportovišť řešen 

prostřednictvím monitorovacího zařízení, je doporučeno tato zařízení napojit na pult centrální 

ochrany Městské policie Dvůr Králové nad Labem. 

Díky výše zmíněným faktům by mělo dojít k minimalizaci rizika typu vandalismus apod. 
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3.2.7 KLÍČOVÁ OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Strategický cíl 7.1 

Rozvoj ubytovacích zařízení, která mají  
bezprostřední souvislost s oblastí sociálních služeb 

Navýšit kapacity  
sociálního bydlení 

Rekonstruovat další dvě 
patra Domu Žofie 

Podpořit ubytování pro 
sociálně slabé občany 

Uvažovat o transformaci 
části domu s pečovatelskou 
službou na sociální bydlení 

pro seniory 

Podpořit řešení otázky bydlení 
vybraných cílových skupin 

Podpořit aktivity vedoucí 
k řešení otázky 
bezdomovectví 

Podpořit vznik  
startovacích bytů 

Strategický cíl 7.2 

Rozvoj vybraných druhů sociálních služeb, rozvoj prevence  
a podpora dalších aktivit s oblastí sociálních služeb souvisejících  

Podpořit činnosti za účelem 
prevence proti vybraným 

nežádoucím jevům  

Neustále podporovat  
a rozvíjet aktivity prevence 
sociálně patologických jevů  

Posílit dostupné služby pro osoby 
s psychickými problémy  

a duševním onemocněním 

Rozšířit dostupnost sociální 
služby sociální rehabilitace 

Poskytovat ve městě služby 
následné péče 

Podpořit vznik 
Psychologického 

a psychoterapeutického 
centra, případně vznik 

Centra duševního zdraví 

Podpořit činnosti související 
s oblastí sociálních služeb 

Zajistit bezbariérový přístup 
do vybraných prostor  

a objektů 

Zapojit více seniory a další 
sociálně znevýhodněné 

skupiny obyvatel  
do prospěšných činností  

ve městě 

Pokusit se motivovat lidi  
k dobrovolnické činnosti 
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Ve městě Dvůr Králové nad Labem je dostatečné množství poskytovatelů sociální péče. Ve městě 

je také k dispozici dostatečné množství sociálních služeb pro všechny cílové skupiny. V celkovém 

souhrnu je i oblast Sociálních služeb ve městě na velmi dobré úrovni. Klíčová oblast rozvoje  

se zaměřuje na rozvoj sociálních služeb a služeb s nimi souvisejících, které mají bezprostřední 

souvislost s ubytováním. Dále se zaměřuje na rozvoj dostupných služeb pro vybrané cílové skupiny, 

posílení preventivních opatření a na podporu dalších služeb, které se sociální oblastí souvisí.  

 

Cíl 7.1: Rozvoj ubytovacích zařízení, která mají bezprostřední souvislost s oblastí sociálních 
služeb 

Strategický cíl je zaměřen na podporu ubytovacích kapacit pro vybrané cílové skupiny obyvatel. 

 

Opatření 7.1.1: Navýšit kapacity sociálního bydlení 

Opatření je svými aktivitami zaměřeno především na podporu kapacit sociálního bydlení ve městě. 

 

Rekonstruovat další dvě patra Domu Žofie 

Dům Žofie (obrázek 35), který momentálně funguje jako azylový dům, se nachází v Bezručově ulici  

č. p. 1006. Pro potřeby azylového domu je využíváno přízemí, které bylo rekonstruováno. Dům  

má však ještě další dvě patra, která nejsou momentálně jako ubytovací kapacity využita.   

Je doporučeno provést rekonstrukci těchto dvou pater budovy za účelem vzniku nových kapacit 

sociálního bydlení. 

 

OBRÁZEK 35: DŮM ŽOFIE – SOUČASNÁ PODOBA 

 

Zdroj: Internetové stránky Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem http://psdvurkralove.cz/  

http://psdvurkralove.cz/


Program rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–2022 
 

LEDEN 2016 STRÁNKA 248 Z 473 

Podpořit ubytování pro sociálně slabé občany 

Z veřejného projednávání vyplynulo, že by ve městě mělo být více podpořeno tzv. sociální bydlení. 

Podle informací z Ministerstva práce a sociálních věcí by mělo mít sociální bydlení tři stupně, které 

se budou odvíjet od konkrétní situace lidí. Popis jednotlivých stupňů je již uveden v analytické části 

(viz kapitola 2.1.5.1 Bydlení – Sociální bydlení). 

Systém sociálního bydlení by měl v České republice začít fungovat od ledna 2017. Z tohoto důvodu 

je dobré, aby město bylo na situaci dostatečně připraveno. Dvůr Králové nad Labem je v současné 

době jedním z mála měst, které již sociální bydlení poskytuje. Je doporučeno v tomto trendu 

pokračovat, tj. klást důraz na vyčlenění objektů, kde by mohlo být sociální bydlení poskytováno. 

V případě schválení a nabytí platnosti zákona o sociálním bydlení bude muset město pro osoby 

s hlášeným trvalým pobytem a nesplňujícími podmínky na přiznání příspěvku na sociální bydlení 

zajistit mj. ubytování, pokud o něj požádají. Doporučeno je také podporovat soukromé subjekty, 

které chtějí a mají zájem tyto služby provozovat. 

 

Uvažovat o transformaci části domu s pečovatelskou službou na sociální bydlení pro seniory 

Konkrétně se jedná o dům s pečovatelskou službou v ulici Sadová č. p. 2755. V současné době  

je v objektu 44 bytů, přičemž je uvažováno o pěti bytech, u kterých by mohla být provedena 

transformace. Jedná se o konkrétní variantu, jak by mohly být navýšeny kapacity sociálního bydlení 

ve městě, v tomto případě pro seniory. 

 

Opatření 7.1.2: Podpořit řešení otázky bydlení vybraných cílových skupin 

Opatření je svými aktivitami zaměřeno na snahu pomoci vybraným cílovým skupinám s otázkou 

bydlení. Konkrétně se jedná o osoby bez domova, dále o mladé lidi, kteří prokáží bytovou nouzi.   

 

Podpořit aktivity vedoucí k řešení otázky bezdomovectví 

Bezdomovectví je celosvětovým problémem. Výjimkou není ani město Dvůr Králové nad Labem, 

neboť i zde existují lidé bez domova. Bezdomovectví představuje závažnou formu sociálního 

vyloučení, která vyžaduje komplexní přístup. Ten spočívá v řešení třech hledisek: zaprvé se jedná  

o prevenci – tj. snažit se o to, aby došlo k minimalizaci počtu domácností a jednotlivců, kteří o bydlení 

přicházejí a minimalizaci počtu osob, které na ulici přebývají. Zadruhé se jedná o aktuální pomoc –  

ta spočívá v aktivitách, které mají napomoci lidem, kteří jsou bezdomovci. Zatřetí se jedná 

o znovuzačlenění – tj. možnosti, jak napomoci návratu osob, které se propadnou až „na ulici“, zpět  

do bydlení. 
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Problematika bezdomovectví úzce souvisí se sociálním bydlením, konkrétně s jeho navrhovanou 

první formou, krizovým bydlením. Jedná se o dočasné řešení z hlediska aktuální pomoci, tj. v tomto 

případě je doporučeno ve městě vytvořit kapacity tzv. krizového bydlení. 

V případě prvně jmenovaného hlediska, tj. prevence, lze jmenovat některé vhodné aktivity, které  

by měly napomoci ke snižování počtu lidí, kteří se ocitnou „na ulici“, např. prevence proti zadlužování 

(např. protidluhové poradenství), identifikace důvodů, které představují ohrožení ztráty bydlení, 

osvěta a distribuce informací o problematice atd. 

V případě hlediska znovu začlenění je město poměrně úspěšné v důsledku poskytovaných služeb  

v azylovém domě. V rámci ještě efektivnějšího řešení tohoto hlediska je důležité zabezpečit 

návaznost nástrojů sociální politiky na odpovídající nástroje bytové politiky tak, aby umožnily  

co nejrychlejší přechod osob z bezdomovectví do trvalého bydlení (zejména vytvoření systému 

bydlení s podporou), což je ovšem v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, od jehož rozhodnutí  

se tato návaznost bude odvíjet82. 

Dále, co se týká otázky řešení bezdomovectví, ve městě byla identifikována v letním období chybějící 

návaznost na poskytovanou službu noclehárny, která funguje v chladnější polovině roku, konkrétně 

od začátku listopadu do konce května. Řešením by mohl být vznik denního centra, které  

by poskytovalo ambulantní služby lidem bez domova. Centrum by fungovalo od začátku června  

do konce října v budově noclehárny v době, kdy je v azylovém domě přítomen sociální pracovník.  

Je zde předpoklad, že náklady na realizaci by byly minimální. 

Otázka řešení problému bezdomovectví je velmi složitá a v současné době v některých ohledech 

městem těžko ovlivnitelná. Aktivita je zaměřena především na realizaci těch činností, které město 

v současnosti může uskutečnit, především v oblasti prevence. 

 

Podpořit vznik startovacích bytů 

Startovací bydlení je určitým druhem nájemního ubytování, které je cenově dostupnější než v případě 

nájemného tržního. Je určeno mladým občanům a mladým rodinám, kteří zahajují samostatný život, 

nemají dostatek prostředků na pořízení bytu za tržních podmínek a splňují další požadavky (např. 

nevlastní nemovitosti určené k bydlení, předloží doklad o způsobu řešení bytové situace po uplynutí 

doby nájmu apod.). Smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž maximální možná doba, kterou 

může rodina v bytě bydlet, bývá pět let (odvíjí se od konkrétní situace osob, jak jsou na tom s příjmy 

apod.). 

                                                                 
82

 Zdroj a blíže viz: Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020, dostupné  
 z: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/e65c44c3-0638-492e-82c8-1b8ec79edfc5/Koncepce-prevence-a-
reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-CR.pdf?ext=.pdf  

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/e65c44c3-0638-492e-82c8-1b8ec79edfc5/Koncepce-prevence-a-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-CR.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/e65c44c3-0638-492e-82c8-1b8ec79edfc5/Koncepce-prevence-a-reseni-problematiky-bezdomovectvi-v-CR.pdf?ext=.pdf
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Startovací byty v současné době ve městě Dvůr Králové nad Labem nejsou dostupné. Určitou 

alternativu představují vstupní byty v Domu svaté Faustyny ve Štefánikově ulici č. p. 1207, které jsou 

však určeny jen pro určité skupiny obyvatel83. Je doporučeno podpořit vznik startovacích bytů,  

aby byly ve městě dostupné. 

 

Cíl 7.2: Rozvoj vybraných druhů sociálních služeb, rozvoj prevence a podpora dalších aktivit 
s oblastí sociálních služeb souvisejících  

Strategický cíl je zaměřen na podporu preventivních opatření, v jejichž důsledku by se měla zlepšit 

situace v oblasti výskytu sociálně patologických jevů. Dále je cíl zaměřen na podporu služeb  

pro osoby s psychickými problémy a onemocněním a také na některé další činnosti, které s oblastí 

sociálních služeb souvisí. 

 

Opatření 7.2.1: Podpořit činnosti za účelem prevence proti vybraným nežádoucím jevům  

Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizace povede k posílení prevence proti vybraným nežádoucím 

jevům, aby se jich ve městě vyskytovalo méně. 

 

Neustále podporovat a rozvíjet aktivity prevence sociálně patologických jevů  

Sociálně patologické jevy a jejich jednotlivé druhy, jsou již podrobně popsány v analytické části 

(viz kapitola 2.1.2.2 Sociální situace – Sociálně patologické jevy). Druhy prevence jsou celkem tři – 

primární, sekundární a terciární (popsány podrobně taktéž v uvedené kapitole analytické části).  

Systém prevence ve městě Dvůr Králové nad Labem je na velmi dobré úrovni. V ZŠ a SŠ působí 

metodici prevence. Formou prevence sociálně patologických jevů je i dostupná škála volnočasových 

aktivit, dále je ve městě zřízen OSPOD. Prevencí se ve městě zabývají i manažer prevence kriminality 

a Městská policie Dvůr Králové nad Labem. Pozitivním zjištěním je dále fakt, že ve městě momentálně 

fungují asistenti prevence kriminality. 

Z veřejného projednávání vyplynulo, že ačkoliv je systém prevence ve městě na velmi dobré úrovni, 

jeví se jako vhodné neustále podporovat a rozvíjet aktivity prevence sociálně patologických jevů. 

Jmenovat lze např. posílení preventivních opatření proti sociálně patologickým jevům již v útlém 

věku, tj. prevence již ve věku od tří let. Ta by mohla být prováděna formou her. Opomenout nelze 

ovšem ani další věkové skupiny obyvatel, proto je doporučeno organizovat přednášky, semináře  

a besedy pro mládež, dospělou populaci i seniory.  
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Opatření 7.2.2: Posílit dostupné služby pro osoby s psychickými problémy a duševním 
onemocněním 

Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizací by měla být zajištěna dostačující či alespoň lepší pomoc 

pro osoby s psychickými problémy a duševními onemocněními.  

 

Rozšířit dostupnost sociální služby sociální rehabilitace 

Ve městě Dvůr Králové nad Labem poskytuje službu sociální rehabilitace84 organizace Misericordia, 

o. p. s. Kapacita ambulantní služby je 12 klientů, kapacita terénní služby jsou 3 klienti. Jak již bylo 

avizováno v analytické části, současná nabídka těchto služeb je nedostačující. Z tohoto důvodu  

je doporučeno její dostupnost rozšířit jak formou terénní, tak ambulantní. V úvahu připadá i zajištění 

poskytování služby formou pobytovou. Role města spočívá v komunikaci se společností Misericordia, 

o. p. s., o možnostech navýšení dostupných kapacit, případně v komunikaci s nějakým dalším 

potenciálním poskytovatelem této služby. 

 

Poskytovat ve městě služby následné péče 

Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové, poskytované osobám s chronickým duševním 

onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči 

ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní péči nebo se jí podrobují, nebo osobám, které 

abstinují85.  

Vzhledem k tomu, že tyto služby jsou ve městě postrádány, je doporučeno jejich přítomnost zajistit. 

Vhodným řešením je oslovit organizace, které již tuto službu v rámci kraje poskytují. Jedná 

se o organizaci Péče o duševní zdraví, z. s., a organizaci Laxus, o.,s. V prvním případě za účelem 

vytvoření pobočky ve městě Dvůr Králové nad Labem, v druhém případě za účelem zařazení města  

do Centra terénních programů. 

 

Podpořit vznik Psychologického a psychoterapeutického centra, případně vznik Centra duševního 
zdraví 

Jak vyplývá již ze zpracované analytické části, ve městě jsou momentálně nedostatečné služby 

pro osoby s psychickými problémy. Dále zde chybí akutní pomoc psychiatra nebo klinického 

psychologa, neboť v řadě případů je nutné poskytnout tuto pomoc okamžitě, bez dlouhých 

objednacích lhůt, které jsou běžné u stávajících odborných lékařů.  

Zavedením Psychologického a psychoterapeutického centra či vznikem Centra duševního zdraví 

by došlo k vyřešení akutního a dlouhodobého nedostatku služeb typu okamžité psychiatrické pomoci, 
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krizové intervence či komplexního psychiatrického vyšetření. Psychologie a psychoterapie jako 

takové mají velmi blahodárný vliv na duševní zdraví a pohodu duševně nemocných jedinců. 

 

Opatření 7.2.3: Podpořit činnosti související s oblastí sociálních služeb 

V rámci tohoto opatření jsou uvedeny aktivity, prostřednictvím jejichž realizace by mělo dojít 

ke zkvalitnění různých oblastí, které s oblastí sociálních služeb souvisí. 

 

Zajistit bezbariérový přístup do vybraných prostor a objektů 

V současné době je bezbariérový přístup v rámci veřejných prostorů zajištěn do hlavní budovy 

Městského úřadu na náměstí T. G. Masaryka č. p. 38, dále do některých objektů ZŠ a na náměstí 

T. G. Masaryka je k dispozici bezbariérový bankomat. Z veřejného projednávání vyplynulo,  

že problém představují bariérové přístupy do vybraných lokalit a objektů. Z toho důvodu  

je doporučeno do nich zajistit bezbariérový přístup. 

Konkrétními příklady, kde by měl být bezbariérový přístup zajištěn, jsou: podloubí na náměstí 

T. G. Masaryka, vybrané chodníky v centru města, budova Hankova domu, budova Městské knihovny 

Slavoj či obřadní síň v rámci budovy Staré radnice na náměstí T. G. Masaryka č. p. 1. Opomenout 

nelze ani budovu Městského muzea ve Sladkovského ulici č. p. 530. V této budově je sice dostupný 

výtah, nicméně do budovy není zřízen adekvátní nájezd. 

 

Zapojit více seniory a další sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel do prospěšných činností  
ve městě 

Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že by bylo dobré využít potenciálu seniorů a dalších 

sociálně znevýhodněných skupin obyvatel. Konkrétně bylo navrženo, že by tito lidé mohli zastávat 

dohled nad bezpečností u frekventovaných přechodů pro chodce. Díky tomu by došlo k jejich většímu 

zapojení do dění ve městě a posílení jejich potřeby seberealizace. Samozřejmě vše se bude odvíjet 

od toho, zdali budou mít o tuto aktivitu zájem nebo ne. 

 

Pokusit se motivovat lidi k dobrovolnické činnosti 

Téměř polovina respondentů, kteří vyplnili dotazník, nedovede posoudit, jestli je ochotna udělat něco 

pro rozvoj města, popřípadě není ochotna udělat něco pro rozvoj města. Všeobecně je účelem této 

aktivity motivovat nějakým způsobem občany města, aby se zapojili do dobrovolnické činnosti. 

K většímu zapojení osob do této činnosti by měla napomoci větší propagace. V tomto ohledu může 

město např. domluvit s řediteli škol, že by ve škole byla uskutečněna přednáška o činnosti 

místních dobrovolnických subjektů. Dále je vhodné uskutečnit osvětovou činnost na studentském 

zastupitelstvu, které v nedávné době ve městě vzniklo. 
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Motivace zapojení do této činnosti by neměla být jen pro skupinu dětí a mládeže, nýbrž pro velkou 

skupinu lidí, tj. i pro dospělé osoby a lidi v důchodovém věku. 

 

3.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE 

Nezbytnou součástí Programu rozvoje je zajištění jeho realizace. Bude stanovena osoba, tzv. garant 

Programu rozvoje, který bude zároveň jeho iniciátorem. Iniciátor bude koordinovat všechny činnosti 

spojené s realizací a aktualizacemi Programu rozvoje.  

Dále bude stanoven časový harmonogram realizace jednotlivých aktivit a zároveň bude definováno, 

kde bude možné do Programu rozvoje nahlédnout. 

Postupné sledování a vyhodnocování realizace Programu rozvoje bude zajištěno prostřednictvím 

navržených monitorovacích indikátorů. Díky monitoringu, který by měl být prováděn pravidelně 

(nejlépe jednou za rok), bude patrné, zda se daří Program naplňovat. 

Stanoven bude i způsob, forma a četnost aktualizace Programu rozvoje. Výše uvedené skutečnosti 

budou detailně řešeny v následujících kapitolách Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 

na období 2016–2022 (akční plán a implementační část). 

 


