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Profil města je první, analytickou částí Strategického plánu rozvoje města Lysá nad Labem. Byl 

zpracován realizačním týmem v rámci projektu „Aktualizace strategického plánu rozvoje města 

Lysá nad Labem“ (ASPRM). První strategický plán města byl zpracováván v letech 2010 – 2011. I 

když je fungování města stabilní, došlo od té doby k řadě změn, které vyvolaly potřebu uvedený 

dokument aktualizovat.  

Projekt ASPRM byl podpořen získáním dotace z Evropských fondů v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost. Registrační číslo: CZ.034.74/0.0./0.0/16_058/007393. 

 

Řešitelský tým, složený z členů zastupitelstva, úředníků MěÚ Lysá nad Labem a externích 

spolupracovníků, byl rozčleněn do 5 pracovních skupin: 

 

1) Ekonomický rozvoj města - vedoucí PaedDR. Jan Štěpánek, členové Ing. Karolína 

Chudobová, Josef Kolman, Ing. Petr Gregor, Ing. arch. Jan Ritter, Ing. Jiří Drbohlav. 

2) Bezpečnost ve městě – vedoucí Ing. Karel Otava, členové Bc. Luboš Zíta, Mgr. František 

Jašek, Bc. Martin Robeš, Dana Hančová, Ing. Miloslav Škoch. 

3) Sociální rozvoj a lidské zdroje – vedoucí Ing. Tomáš Najmon, členové Ing. Kamila 

Kuchařová, Mgr. Petr Kopecjký, PaedDr. Věra Bodnárová, Alena Uhlířová, Mgr. Jiři 

Hendrich. 

4) Infrastruktura města – vedoucí Jan Burian, členové Ing. Vladimír Kopecký, Ota Balík, 

František Blažek, Michala Holovská, Romana Matoušová. 

5) Životní prostředí – vedoucí Ing. Diana Samková, členové Jan Krumpholc, Ivana Koštířová, 

Pavel Votroubek, Lukáš Palyza. 

 

Do řešitelského týmu patří dále Ing. Miloš Dvořák, hlavní metodik, Mgr. Lenka Klabačková, 

manažer projektu – administrátor, Lenka Soustružníková, finanční manažer projektu I., Ing. Jiří 

Lauerman, finanční manažer projektu II. 

 

Projekt byl rozvržen na období od 01.03.2018 do 28.02.2019. Práce probíhala v období jednak ve 

výše uvedených pracovních skupinách, dále na schůzkách vedoucích pracovních skupin a na 

schůzích celého řešitelského týmu. Projekt je zakončen projednáním výstupů s veřejností dne 

27.02.2019 a následně v dubnu 2019 bude projednán na zasedání Zastupitelstva města Lysá nad 

Labem. 

 

Jedním z podkladů pro zpracování nového SPRM byl monitoring plnění původního SPRM Lysá nad 

Labem, který byl schválen zastupitelstvem města pro období 2011-2015. Monitoring a jeho 

vyhodnocení provedli členové pracovních skupin a výstupy byly potvrzeny na společném jednání 

celého týmu. Výsledky byly shrnuty do následující tabulky. 

 

Z výsledků monitoringu vyplývá, že původně vybraných 29 aktivit bylo plněno se střídavými 

úspěchy, jak napovídají barevně označené konce řádků u jednotlivých aktivit. Bohužel se nepodařilo 

splnit ani jednu ze tří aktivit, které se umístily na pomyslných stupních vítězů: silniční obchvat 

města, nový domov pro seniory, víceúčelový kulturní sál. Na čtvrté pozici je nedořešené parkování 

a odstavování vozidel ve městě a teprve 5. aktivita byla splněna – výstavba sportovního hřiště u ZŠ 

J. A. Komenského. 
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A. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA 

 

A.1 POPIS ÚZEMÍ 

Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) LYSÁ NAD LABEM je vymezen územím obcí: 

Jiřice, Lysá nad Labem, Milovice, Ostrá, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, 

Stratov.  

ORP LYSÁ NAD LABEM – charakteristika: správní obvod Lysá nad Labem leží v severovýchodní 

části Středočeského kraje obklopen obvody Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Mladá Boleslav, 

Nymburk a Český Brod. Území obvodu spadá do nížinaté polabské oblasti ve Středočeské tabuli.  

Správní obvod Lysá nad Labem patří k nejmenším obvodům kraje s rozlohou 12 110 ha a počtem 

obyvatel 25 870 ke konci roku 2017. Jedná se o obvod s nejnižším počtem obcí (9), z nichž Lysá 

nad Labem a Milovice mají statut města. Pouze v Lysé nad Labem sídlí zároveň pověřený obecní 

úřad. Obvod vykazuje nejvyšší podíl městského obyvatelstva (76 %) v kraji, protože zmiňovaná dvě 

města zaujímají velkou část území obvodu.  

Dlouhodobý pokles počtu obyvatel byl vystřídán velkým nárůstem v 90. letech, kdy dosáhl obvod 

nejvyššího indexu nárůstu počtu obyvatel mezi všemi obvody. Obvod se vyznačuje nejvyšší 

průměrnou mírou porodnosti, úbytek přirozenou obměnou je tak jeden z nejnižších. Jednoznačně 

nejvyšší v kraji je hrubá míra přírůstku stěhováním a celkového přírůstku. Velmi příznivá je 

nejmladší věková struktura obyvatelstva. Výrazně vyšší oproti ostatním obvodům je zastoupení 

dětské složky v populaci, což se projevuje jednoznačně nejnižším indexem stáří a průměrným 

věkem. S těmito charakteristikami koresponduje i nejvyšší podíl žen na mateřské dovolené na 

celkovém počtu ekonomicky aktivních ve srovnání s ostatními obvody. Příznivé demografické 

charakteristiky jsou odrazem přílivu nového obyvatelstva. Tato situace je ovlivňována především 

výrazným nárůstem počtu obyvatel Milovic, a to především přistěhováním do zrekonstruovaných 

bytů po rodinách Sovětské armády. V druhé polovině 90. let bylo zmodernizováno kolem 1000 bytů, 

které byly rozděleny do majetku měst Milovice, Lysá nad Labem, Čelákovice a obce Stará Lysá. 

Rekonstruovaných 352 bytových jednotek připadlo Lysé nad Labem. Bohužel raketový nárůst 

bytového fondu nebyl doprovázen odpovídajícím nárůstem pracovních příležitostí. 

Vzhledem k dobrým podmínkám pro zemědělství v Polabské nížině se obvod vyznačuje vysokou 

zaměstnaností v zemědělství se zaměřením na ovocnářství a zelinářství. Jedním z největších 

zaměstnavatelů je firma zabývající se pěstováním zeleniny BRAMKO Semice, která má zastoupení 

i v jiných státech EU. Většími zaměstnavateli v průmyslu jsou LINDE + WIEMANN CZ s.r.o. a 

Kovona Lysá n.L. a.s., oba v Lysé nad Labem. 

V Lysé nad Labem se nachází barokní zámecká zahrada, barokní farní kostel s plastikami církevních 

osobností, z nichž jedna – socha sv. Jeronýma - je prokazatelně od Matyáše Bernarda Brauna. V 

Přerově nad Labem je možné navštívit skanzen s více než 30 objekty, který byl založen v roce 1967 

a ukazuje lidovou kulturu středního Polabí 18. – 20. století. Relativně novým objektem je středověká 

vesnička Botanicus v obci Ostrá. Zde je možné seznámit se s mnoha starými řemesly a řadu z nich 

vlastnoručně vyzkoušet, případně si odpočinout v rozsáhlých bylinných zahradách. Národní přírodní 

památka Hrabanovská černava vznikla zazemňováním slepých ramen a meandrů Labe při jeho 

regulaci.  
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Město Lysá nad Labem leží v úrodné nížině na řece Labi. Nachází se 30 km severovýchodním 

směrem od hlavního města Prahy. První historická zmínka o městu je z 11. století. Existence Lysé 

nad Labem jako města je doložena rokem 1291, konkrétně datem 4.3.1291, kdy byla osada povýšena 

na město. Z doby Františka Antonína Šporka na přelomu 17. a 18. století se zachovalo nejvíce 

památek, které městu vtiskly jedinečný barokní ráz. Dominantu města bezesporu tvoří 

augustiniánský klášter (dnes oblastní státní archiv), zámecký objekt (dnes domov pro seniory, 

bohužel pro turisty nepřístupný) a kostel sv. Jana Křtitele s barokními sochami na ohradní zdi. 

Zámecký park se pyšní zcela ojedinělým komplexem 55 alegorických soch, který nemá ve světě 

obdoby. Za zmínku stojí budova staré radnice z r. 1747 a budova muzea z r. 1754. Budova muzea 

byla v roce 2015 zcela zrekonstruována a nová doplněná expozice, kromě regionální historie, 

dokládá život a dílo lyského rodáka, prof. Bedřicha Hrozného, orientalisty světového jména.  

 

Významný rozvoj města nastal ve druhé polovině 20. století a pokračoval až do začátku druhé 

světové války. V současnosti je Lysá nad Labem známa především Výstavištěm, které pořádá v 

průběhu roku více než 20 tematicky zaměřených výstav s celkovou roční návštěvností více než 

300 000 osob. Další zajímavostí je dostihové závodiště, jediné ve Středočeském kraji, kde se pořádá 

v sezóně 5 – 6 dostihů. Poloha města umožňuje pěší turistiku a nenáročnou cykloturistiku, vhodnou 

i pro rodiny s dětmi, do ostatních regionů - například Brandýs nad Labem - Poděbrady. Naučná 

stezka mezi Lysou nad Labem - Čelákovicemi je volena tak, aby zahrnovala většinu přírodních 

pozoruhodností této části našeho okolí. Město poskytuje svým návštěvníkům ubytovací kapacity, 

stravování, zajištění komplexní lékařské péče a v neposlední řadě i obchodní síť.  

 

Je nutné však konstatovat, že obyvatelé by uvítali daleko větší zastoupení obchodních řetězců. 

Vlivem obchodní politiky však řetězce nemají zájem budovat obchodní kapacity v městech pod 10 

tis. obyvatel. Na této situaci se podílí i fakt, že město nemá žádný odpovídající pozemek ve svém 

majetku, kde by mohla být prodejna tohoto typu vybudována. Některé řetězce dlouhodobě jednaly 

se soukromými vlastníky pozemků ve vhodných lokalitách, ale zatím všechna jednání ztroskotala 

na finančních požadavcích vlastníků.  

 

+ - 
Příznivá poloha vůči Praze Nedostatečná obchodní infrastruktura 

Stabilizace počtu obyvatel, mírný nárůst Zatím turisticky nevyužitý potenciál území 

Atraktivita turistických cílů v blízkosti Prahy Malá ubytovací kapacita hotelového typu 
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A.2 OBYVATELSTVO, DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA 

 

Vývoj počtu obyvatel  

 

Počet obyvatelstva v Lysé nad Labem byl sledován v časovém úseku let 1971 – 2017. Od počátku 

sledovaného období do konce minulého století docházelo v obci k postupnému úbytku obyvatel 

z výchozí hodnoty 9.760 obyvatel na 8.172 v roce 1999 – což představuje úbytek o téměř 1.600 

osob. Po dosažení pomyslného dna byly mezi lety 1999 a 2003 zaznamenány střídavě přírůstky i 

úbytky obyvatel a od r. 2003 lze vysledovat spíše nárůst obyvatelstva Lysé n. L. Ke konci roku 2009 

byl v obci evidován celkový stav obyvatelstva v počtu 8.532. Z toho bylo 4.415 žen a 4.117 mužů.  

Ke konci roku 2017 byl v obci evidován celkový stav obyvatelstva v počtu 9 551. Z toho 4 914 bylo 

žen a 4 637 mužů. Vývoj populace obce znázorňuje následující tabulka: 

 

Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel města Lysá n. Labem v letech 1971 – 2017 

rok 
počet 

obyvatel 
rok 

počet 

obyvatel 
rok 

počet 

obyvatel 
rok 

počet 

obyvatel 
rok 

počet 

obyvatel 

- - 1980 9 432 1990 8 705 2000 8 221 2010 8 657 

1971 9 760 1981 9 120 1991 8 415 2001 8 248 2011 8 802 

1972 9 602 1982 9 034 1992 8 350 2002 8 201 2012 8 988 

1973 9 582 1983 8 943 1993 8 337 2003 8 194 2013 9 113 

1974 9 592 1984 8 938 1994 8 344 2004 8 269 2014 9 222 

1975 9 571 1985 8 854 1995 8 312 2005 8 294 2015 9 334 

1976 9 495 1986 8 772 1996 8 356 2006 8 422 2016 9 460 

1977 9 407 1987 8 789 1997 8 431 2007 8 471 2017 9 551 

1978 9 408 1988 8 823 1998 8 193 2008 8 450     

1979 9 442 1989 8 755 1999 8 172 2009 8 532     

 

 

 

  

Počet 

obyvatel 

celkem 

v tom podle 

pohlaví 
v tom ve věku (let) 

Průměrný 

věk 
muži ženy 0-14 15-64 

65 a 

více 

Okres 

Nymburk 
98 837 48 503 50 334 17 239 63 550 18 048 41,2 

Lysá nad 

Labem 
9 551 

4 637 

48,5 % 

4 914 

51,5 % 

1 780 

18,6 % 

6 025 

63,1 % 

1 746 

18,3 % 
40,9 

Milovice 10 585 
5 184 

49,0 % 

5 401 

51,0 % 

2 250 

24,1 % 

7 370 

69,6 % 

665 

6,3 % 
40,9 

 

Analýza struktury vývoje obyvatelstva ukazuje, že se celkový přírůstek ve sledovaném období 1971 

– 2009 pohyboval mezi hodnotami -238 až +128 a ve většině případů byl záporný. Tento trend se 

až na jednu výjimku od roku 2003 obrátil. Rekordní přírůstek byl zaznamenán v roce 2012 a pokles 

největší v roce 1998 – tento rok můžeme vyhodnotit jako „černý rok“ demografického vývoje města 
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Lysá nad Labem. V posledním sledovaném období 2011 – 2017 má přírůstek obyvatelstva 

kladnou hodnotu. 

 

Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel obce Milovice v letech 1991 – 2017 

rok 

Změna v počtu 

obyvatel 
rok 

Změna v počtu obyvatel 
 

rok 

 

Změna v počtu 

obyvatel 

celko

vá 

přiroz

ená 

Stěho 

vání 

celk

ová 

přirozen

á 

stěho 

vání 

celko

vá 

přirozen

á 

stěho

vání 

1991 118 2 . 2001 394 69 325 2011 330 168 162 

1992 176 3 173 2002 460 101 359 2012 214 186 88 

1993 145 24 121 2003 408 120 288 2013 235 130 105 

1994 93 17 76 2004 554 124 430 2014 235 127 108 

1995 116 12 104 2005 591 139 452 2015 150 123 27 

1996 82 18 64 2006 662 129 533 2016 288 84 204 

1997 242 23 219 2007 838 201 637 2017 200 114 86 

1998 820 53 767 2008 579 170 409     

1999 444 61 383 2009 460 209 251     

2000 
393 77 316 

2010 
       

365 

          

177        188   

    

 

Struktura obyvatelstva 

Do roku 2010 žilo ve městě Lysá n. Labem více obyvatel v postproduktivním věku, tj. nad 65 let, 

než v předproduktivním věku do 14 let: 16,8% > 14,9%, což představovalo pro město zvýšené 

nároky zejména v oblasti sociální péče a zdravotní péče, ale i dalších oblastí a výdajů. Další 

potenciál pro růst podílu staré poproduktivní generace představoval postupný přesun produktivní 

generace (68,3%) do této skupiny. 

V posledních letech se podařilo tento trend zvrátit a procento juniorů a seniorů je prakticky shodné 

ve výši 18 %, tzn. že o něco více přibylo seniorů, ale dětí přibylo výrazně více. 

Údaje z Milovic ukazují daleko jinou situaci: výraznou převahu juniorské kategorie nad seniory, 

tzn. je zde nutno budovat zde spíše předškolní a školní zařízení, než domov pro seniory. S výhledem 

na budoucnost rozvoje města tedy tento stav nelze podcenit a přehlížet.  

 

Pokud se týká vzdělanostní struktury obyvatel, dosažené hodnoty se víceméně shodují s hodnotami 

republikového, krajského i okresního průměru. Podíl obyvatelstva bez vzdělání činí 0,5 %, což je 

pozitivně nízký podíl.  

 

Demografická prognóza počtu obyvatel v letech 2015-2023 v Lysé nad Labem  

rok nízká varianta střední varianta vysoká varianta 

muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem 

2015 4 571 4 796 9 367 4 579 4 803 9 382 4 589 4 815 9 404 

2016 4 645 4 866 9 511 4 656 4 877 9 533 4 672 4 897 9 569 

2017 4 715 4 935 9 650 4 730 4 950 9 680 4 751 4 977 9 729 

2018 4 788 5 003 9 791 4 807 5 093 9 899 4 834 5 056 9 890 

2019 4 860 5 070 9 930 4 883 5 093 9 976 4 915 5 133 10 048 

2020 4 896 5 106 10 002 4 947 5 157 10 104 4 998 5 214 10 212 

2021 4 929 5 141 10 069 5 008 5 221 10 229 5 078 5 295 10 372 

2022 4 960 5 175 10 135 5 068 5 284 10 353 5 157 5 375 10 532 

2023 4 994 5 205 10 199 5 131 5 345 10 476 5 239 5 452 10 682 
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Vývoj počtu obyvatel lze z hlediska střednědobého trendu hodnotit jako pozitivní s mírně rostoucím 

trendem zejména vlivem kladného migračního salda. Za problematický lze považovat vývoj 

přirozeného přírůstku obyvatel.  Výrazný odliv obyvatel v roce 1998 byl zapříčiněn přesunem 

obyvatelstva do Milovic (řešení otázky bydlení - rekonstruované byty). Řešení otázky bydlení a 

migrace obyvatel z Lysé n. L. do Milovic je stále aktuální, i když se sníženou intenzitou.  Z hlediska 

věkové struktury lze za problém města považovat relativně vysoký podíl obyvatel 

v postproduktivním věku a naopak nízký podíl obyvatel v předproduktivním věku. Tento jev 

odpovídá i migračním trendům spojeným zejména s řešením otázky bydlení, ke které inklinují 

mladší věkové kategorie obyvatel. Vzdělanostní struktura obyvatel města je v porovnání s průměry 

Středočeského kraje a okresu Nymburk na stejné úrovni.  

 

 

 
 

 

 

+ - 

Pozitivní vývoj počtu obyvatel Nízký přirozený přírůstek  

Lysá nad Labem Nymburk Středočeský kraj

město/tow n (LAU2) okres/district  (LAU1) kraj/region (NUTS3)

Narození

Births

celkem

Total

v 

manželství 
1)4)

Within 

marriage

2010 8 613 32 28 106 106 62 32 29 107 - -1 354 228 126 125 8 657

2011 8 751 39 27 107 107 71 38 33 111 2 -4 335 223 112 108 8 802

2012 8 903 44 25 118 117 73 29 19 89 - 28 351 193 158 186 8 988

2013 9 047 34 30 94 93 53 36 20 102 - -9 361 227 134 125 9 113

2014 9 173 43 17 130 130 79 26 15 104 - 26 361 278 83 109 9 222

2015 9 275 56 21 115 115 66 24 12 103 1 12 358 258 100 112 9 334

2016 9 401 53 23 122 121 81 32 16 92 - 29 367 270 97 126 9 460

2017 9 542 55 26 114 114 74 24 16 108 - 6 373 288 85 91 9 551

Stav

31. 12.

Population,

31 Dec

celkem

Total

živě       Live births

do 1 roku

Under

1 year

přírůstek 

stěhov.

Net

migration

Rozvody

Divorces

Potraty

Abortions

Zemřelí

Deaths Přirozený 

přírůstek

Natural

increase

Stěhování

Migration

přistěhovalí

Immigrants

vystěhovalí

Emigrants

Celkový 

přírůstek 1)

Total

increase

celkem

Total

UPT

Induced

abortions

celkem

Total

Rok

Year

Střední

stav

Mid-year

population

Sňatky

Marriages
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Vyrovnanější věková struktura obyvatel Relativně vysoký podíl obyvatel 

v postproduktivním věku 

Pozitivní přírůstek mladé generace Mírný pokles obyvatel v produktivním věku 

 

 

 

 

A.3 EKONOMICKÝ ROZVOJ MĚSTA 

 

A.3.1 Ekonomická struktura města, podnikání 

 

Podle výběru z Registru ekonomických subjektů (provedeného k 31. 12. 2010) bylo v Lysé nad 

Labem 410 právnických osob a 1597 fyzických osob (z toho „pouze“ 19 fyzických osob s 6 a více 

zaměstnanci), které mají své sídlo na území sledovaného města. Z Registru ekonomických subjektů 

bohužel nelze vysledovat subjekty či provozovny, které mají v obci pobočku, ale nemají zde své 

sídlo.  

 

U právnických osob převažují podle právní formy společnosti s ručením omezeným (153 subjektů, 

37,7% z celkového počtu právnických osob), dále vysoké zastoupení mají zahraniční osoby (70 

subjektů – 17,2%), společenství vlastníků jednotek (65 subjektů – 16,0%) a sdružení (63 subjektů – 

15,5%). Ostatní právní formy nepřesahují hranici 5%. 

 

Celkem 102 právnických osob se v Lysé n. Labem podílí na vytváření pracovních příležitostí1. 

Největšími zaměstnavateli, kteří mají ve městě své sídlo, jsou: 

 

- v kategorii nad 250 zaměstnanců: 

 LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o.  

 

- v kategorii nad 100 - 199 zaměstnanců: 

 KOVONA a.s.  

 H.A.N.S. Prefa, a.s.  

 Město Lysá nad Labem  

 

- v kategorii nad 50 - 99 zaměstnanců: 7 subjektů 

- v kategorii nad 25 - 49 zaměstnanců: 9  subjektů 

- v kategorii 20 – 24 zaměstnanců:  2  subjekty 

- v kategorii 10 – 19 zaměstnanců:  11  subjektů 

- v kategorii do 9 zaměstnanců:   69 subjektů. 

 

V rozdělení ekonomických subjektů podle odvětví (OKEČ) působí nejvyšší podíl ekonomických 

subjektů2 v terciérním sektoru, tedy ve službách – celkem 68,1%. Nejvíce jsou přitom zastoupeny 

Ostatní podnikatelské činnosti (15,2%) a Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků 

pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (13,3%). Podíl Velkoobchodu a zprostředkování 

velkoobchodu (kromě motorových vozidel) je 7,2%. Sekundární sektor je zastoupen 24,6% (z toho 

stavebnictví 12,4%). Primární sektor tvoří 6,1%, z toho 5,9% Zemědělství, myslivost a související 

činnosti. 

                                                      
1 Ekonomických subjektů se sídlem na území města. Údaj nezahrnuje 266 subjektů, u nichž počet zaměstnanců není Registrem uváděn. 
2 V potaz jsou brány subjekty, u nichž byla zjištěna ekonomická aktivita. 
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Ve Středočeském kraji působí nejvíce ekonomických subjektů3 rovněž v terciérním sektoru (celkem 

64,4%). Největší zastoupení mají přitom kategorie: Ostatní podnikatelské činnosti (13,4%), 

Maloobchod kromě motorových vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro 

domácnost (10,9%) a Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel; 

7,8%). Sekundární sektor se podílí celkem 28,7%, z čehož nejsilnější pozici má Stavebnictví 

(14,7%). Primární sektor je zastoupen nejméně – 7%, přičemž největší část tvoří Zemědělství, 

myslivost a související činnosti (4,4%). 

 

A.3.2 Pracovní příležitosti, nezaměstnanost 

 

Hodnocení struktury obyvatel dle ekonomické aktivity naráží na problém s dostupností datových 

zdrojů – data jsou dostupná ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), konaných jednou za 10 let. Data 

ze SLDB 20014: v roce 2001 působilo 3,8% ekonomicky aktivních obyvatel Lysé nad Labem 

v primárním sektoru, 28,6% v sekundárním a 56,3% v terciérním. Další data jsou ze SLDB 20115. 

V roce 2011 působilo 2,9% ekonomicky aktivních obyvatel Lysé nad Labem v primárním sektoru, 

24,5% v sekundárním a 72,6% v terciérním. Podíl osob pracujících v zemědělství, lesnictví a 

rybolovu je ve srovnání s okresem, krajem i republikovým průměrem nižší, zrovna tak podíl 

obyvatelstva působícího v sekundárním. Vyšší je tím pádem podíl obyvatelstva zaměstnaného 

ve službách – a to o přibližně 6 %. Struktura zastoupení služeb je následující – je nejvíce zastoupena 

je kategorie „obchod, opravy motorových vozidel a spotřební zboží“ (11,7%), „školství, 

zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti“ (9,7%) a „doprava, pošty a telekomunikace“ (9,3%). 

Za nimi pak „veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení“ (8,1%), „činnosti v oblasti nemovitostí, 

služby pro podniky“ (6,6%) a odstupem „ostatní veřejné a osobní služby“ (4,9%), „pohostinství a 

ubytování“ (3,5%) a „peněžnictví a pojišťovnictví“ (2,6%). Tyto podíly přibližně odpovídají i 

republikovému, krajskému a okresnímu průměru.  

 

Graf č. 7: Složení ekonomicky aktivního obyvatelstva dle odvětví 

 
 

                                                      
3 V potaz jsou brány subjekty, u nichž byla zjištěna ekonomická aktivita. 
4 Z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel bylo přitom zmapováno složení obyvatelstva podle odvětví v Lysé nad Labem pouze 

u 89 %, v okrese Nymburk a ve Středočeském kraji jen u 91 % a v ČR 92%. 
5 Z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel bylo přitom zmapováno složení obyvatelstva podle odvětví v Lysé nad Labem pouze 

u 89 %, v okrese Nymburk a ve Středočeském kraji jen u 91 % a v ČR 92%. 
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Celkově lze vyhodnotit složení ekonomicky aktivních obyvatel Lysé n. Labem jako 

socioekonomicky příznivé – vyšší podíl služeb a naopak nižší podíl primárního a sekundárního 

sektoru.  

 

Vývoj míry nezaměstnanosti města Lysá n. Labem6 od července 2002 do ledna 2011 (v půlročních 

odstupech) měla přibližně tvar kolíbky. Z počátečních nejvyšších hodnot blížících se 12% postupně 

míra nezaměstnanosti klesala na nejnižší hodnoty v roce 2008 – 5,8% v lednu a 5,3% v červenci. 

Poté začala rychle růst – v půlročních intervalech někdy až o 2 procentní body. Tento trend byl 

nepříznivý, odrážel dopady ekonomické krize. Míra nezaměstnanosti v r. 2011 byla 10,5%.  

 

Nezaměstnanost ve Středočeském kraji je v současnosti v celorepublikovém srovnání mimořádně 

nízká, většinou druhá až třetí nejnižší po Praze. V roce 2011 byla kolem 7 %, v letech 2012 a 2013 

poklesla k 6 %. K 31.12.2016 poklesla až na 5,5 %. 

 

Podíl nezaměstnaných osob dosažitelných k 1.1.2018 je 3%, z čehož je zřejmé, že nezaměstnanost 

od r. 2011 klesá (2014-7%, 2015- 6%, 2016 – 4%). 

 

 

 

Tabulka č. 3: Vývoj míry nezaměstnanosti Lysé n. Labem 

rok měsíc 
míra 

nezaměstnanosti 
rok měsíc 

míra 

nezaměstnanosti 

2002 
leden 11,70% 

2011 
leden 10,50% 

červenec 11,40% červenec   

2003 
leden 11,50% 

2015 
leden 7,26% 

červenec 10,40% červen 7,16% 

2004 
leden 11,70% 

2016 
leden 5,94% 

červenec 11,40% červenec 5,06% 

2005 
leden 9,60% 

2017 
leden 4,05% 

červenec 8,50% červenec 3,49% 

2006 
leden 8,80% 

2018 
leden 2,84% 

červenec 8,00% červenec 2,62% 

2007 
leden 7,80%       

červenec 7,10%     

2008 
leden 5,80%     
červenec 5,30%     

2009 
leden 6,50%     
červenec 7,30%     

2010 
leden 9,30%     
červenec 8,80%     

 

                                                      
6 Zdroj: MPSV. Metodická poznámka: Míra nezaměstnanosti v obcích, mikroregionech, ORP a POU se z důvodu nedostupnosti dat o 

zaměstnaných na úrovni těchto územních celků počítá na základě ekonomicky aktivního obyvatelstva. 
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Vývoj míry nezaměstnanosti na okresní a krajské úrovni (v období leden 2005 – leden 2011) sleduje 

stejný trend jako vývoj nezaměstnanosti města Lysá – má nejprve pozvolnou klesající tendenci od 

začátku sledovaného období do konce roku 2008 a poté strmější nárůst od počátku roku 2009. 

S rozvojem ekonomiky nezaměstnanost klesá až na dnešní hodnotu pod 3 %. Přitom absolutní 

úroveň míry nezaměstnanosti města je prakticky shodná s úrovní okresu Nymburk, ovšem cca o 1,5 

až 2,5 procentního bodu vyšší než u průměru Středočeského kraje. Tato skutečnost je ovlivněna 

faktem blízkosti hlavního města Prahy v kraji a jeho spádovosti coby centra pracovních příležitostí, 

která se odráží na velmi nízké míře nezaměstnanosti zejména přilehlých okresů Praha – východ a 

Praha – západ. Viz následující graf. 

 

Ve městě Lysá nad Labem chybí podmínky pro rozvoj průmyslu, především pak pozemky, které by 

mohly být nabídnuty firmám, které chtějí vytvořit pracovní místa. Negativní vliv na zaměstnanost 

mají i spolky a jednotlivci, kteří blokují jakýkoli rozvoj města. 

  
 K 1.3.2001 (SLDB)  K 26.3.2011 (SLDB)  

Podíl osob starších 14 let s dokončeným  

vysokoškolským vzděláním (%)  

7,9 14,6 

Podíl osob starších 14 let bez vzdělání  

a s nejvyšším dokončeným základním 

vzděláním (%) 

23,6 16,7 

 

Strukturu uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti ukazují následující čísla. Pozitivní 

je, že podíl uchazečů s krátkou dobou nezaměstnanosti tvoří většinu – nezaměstnaných méně než 3 

měsíce je 31%, mezi 3-6 měsíci 25% a do 9 měsíců dalších 14%. Podíl nezaměstnaných do 1 roku 

nezaměstnanosti je tedy celých 80 %. Pozitivní je tento jev zejména proto, že u osob dlouhodobě 

nezaměstnaných se zvyšuje riziko nezaměstnatelnosti – uchazeči přestávají být atraktivní pro 

zaměstnavatele, klesají jejich schopnosti, chuť učit se novým věcem a přizpůsobovat se novým 

podmínkám a často i postupem času sami ztrácejí chuť do práce. 

Vyjížďka za prací a do škol. Výsledky SLDB 20017 uvádí celkem 3139 osob vyjíždějících za 

zaměstnáním, což představuje 77,6 % ekonomicky aktivního obyvatelstva a hodnota má od té doby 

rostoucí tendenci. Tento počet je poměrně vysoký, avšak odpovídající pozici a velikosti obce 

v širším regionu. Prostorová blízkost a poměrně dobrá dostupnost větších center vyššího řádu 

umožňuje bezproblémovou vyjížďku za prací či do škol. Potenciál nových pracovních míst v obci 

s ohledem na charakter ekonomických aktivit není vysoký. 

 

Vyjíždějící do zaměstnání a do škol mimo obec k 1. 3. 2001 a k 26. 3. 2011 (SLDB) 

 
 

Dojíždějící do zaměstnání a do škol do obce k 1.1.2013 

 
 

Závěr 

                                                      
7 Data jsou k dispozici jen za SLDB 2001 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Lysá n. L. 8 248 8 803 1 476 1 476 438 409 1 914 1 885 23,21 21,41

Vyjíždějících 

v (%)
Obec

Celkem počet 

obyvatel
Do zaměstnání Do škol

Vyjíždějících 

celkem

Lysá n. L. 8 988 783 494
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Ekonomickou skladbu města lze považovat za poměrně diverzifikovanou bez výrazných 

strukturálních rizik. Tento výrok potvrzuje jednak struktura podnikatelských subjektů – 

zaměstnavatelů a jednak počet podnikajících právnických a fyzických osob. Příznivá je též struktura 

podnikatelských subjektů dle právní formy a odvětvové klasifikace ekonomických činností. 

Relativně vyšší podíl primárního sektoru je logický z hlediska geografické polohy města a v 

hodnocení ekonomické úrovně se neprojevuje negativně.  

 

Aktuální míra nezaměstnanosti je nejnižší za posledních 15 let. Lze usuzovat, že tato výše míry 

nezaměstnanosti odráží současný celorepublikový trend. Střednědobý vývoj nezaměstnanosti 

kopíruje krajský i okresní trend. Problematická je věková struktura nezaměstnaných, kde zásadní 

podíl tvoří mladí lidé a lidé po 50. roce věku. Vývojovým trendům odpovídá i fakt, že nejvyšší podíl 

na počtu nezaměstnaných vykazují málo kvalifikovaní obyvatelé. Za pozitivní lze považovat 

strukturu nezaměstnaných dle délky nezaměstnanosti, kdy si více než 80% nezaměstnaných najde 

práci do jednoho roku. Na tento vývoj má značný kladný vliv prostorová blízkost regionálních center 

s větší nabídkou pracovních příležitostí (zejména hlavní město Praha, která tvoří převahu 

nabízených pracovních míst ) a s výbornou dopravní dostupností.  

 

+ - 

Vyrovnaná nabídka zaměstnavatelů Nízká úroveň kvalifikace uchazečů o 

zaměstnání 

Nízká míra nezaměstnanosti Chybějící zdroje pracovních sil 

Krátkodobá nezaměstnanost do 1 roku Nulová motivace k práci asi u 3 % 

nezaměstnaných 

 

 

A.3.3 Cestovní ruch 

 

Atraktivity cestovního ruchu 

 

Kromě dalších skutečností, které jsou dále uvedeny, je pro rozvoj cestovního ruchu příznivá dobrá 

dopravní dostupnost města (a to nejen automobilovou dopravou, ale i díky železniční trati se stalo 

významným železničním uzlem). Ta však musí být doplněna náležitými možnostmi pro parkování. 

 

Pěší turistika a cykloturistika 

 

Polabí je regionem s ideálními podmínkami pro nenáročnou turistiku pěší i cyklistickou, což 

dokazuje řada tras, které přímo prochází městem či jeho blízkým okolím. Nejvýznamnější je zřejmě 

naučná stezka mezi Lysou nad Labem – Čelákovicemi, dlouhá 21 km cesta, jejíž trasa zahrnuje 

většinu přírodních, historických, architektonických a technických pozoruhodností této části. Další 

naučnou stezkou, která vznikla v roce 2009, je spojnice měst Brandýs nad Labem – Lysá nad Labem 

– Benátky nad Jizerou. Trasa je dlouhá cca 65 km a jejím hlavním cílem je propojení míst spojených 

s osobností Rudolfa II. Obě naučné stezky jsou vhodné jak pro pěší, tak i pro cyklisty. Dále přes 

město vede červená trasa Klubu českých turistů 0002 směřující od Měšic do Kolína a trasa 0011 

vedoucí z Lysé do Nového Vestce pro pěší a cyklostezky č. 0037 a 24 – Labská. Cyklistika přitom 

představuje dominantní formu turistiky. Je proto nezbytné připravovat a udržovat kvalitní podmínky 

pro její realizaci, zejména s důrazem na bezpečnost cyklistů – zejména na odklon tras od hlavních 

dopravních silnic, udržovanost tras, přehledné značení, ale také na potřebnou hustotu pokrývající 

území. Dalším důležitým opatřením je doplnění služeb pro cykloturisty, ať již zřízení víkendové 
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„cyklistické pohotovosti“ či instalace stojanů na kola u objektů turisticky atraktivních (např. 

muzeum, zámecký park, lokalita u sv. Václava).  

 

Místní pozoruhodnosti  

 

Na prvním místě nelze opomenout, čím je město v současnosti především známo – Výstavištěm 

Lysá nad Labem (VLL). Zde je v průběhu roku pořádána řada tematicky zaměřených výstav 

(v současnosti je to 31 výstav v 19 termínech) – namátkově např. Řemesla 2011, Zemědělec 2011, 

Krajská výstava psů, Lázeňský veletrh, Senior handicap, Polabský knižní veletrh, Kůň 2011, 

Polabské vánoční trhy atd. Soukromý objekt VLL je možné si pronajmout pro výstavní, společenské 

či kulturní účely. Město tak disponuje značným potenciálem pro kongresovou i incentivní 

turistiku. Pro její plné rozvinutí je však nutné poskytovat i kvalitní infrastrukturu, jelikož 

kongresová i incentivní turistika se obvykle váže na ubytovací zařízení střední a vyšší kategorie, 

vybavené prostory pro pořádání seminářů a možnostmi pro volný čas. Její výhodou je doplnění 

návštěvnosti a její rovnoměrné rozložení i do období mimo klasickou turistickou sezónu. 

 

Město Lysá nad Labem má bohatou historii, datující se až do raného středověku, která zanechala 

v dnešní podobě města odkazy v podobě mnoha památkově chráněných objektů a dalších 

zajímavostí, díky čemu může dnes Lysá přilákat řadu návštěvníků a zájemců o historii. Historické 

centrum města je od 1. 9. 2003 městskou památkovou zónou. 

 
 Mezi nejvýznamnější atrakce a atraktivity cestovního ruchu ve městě patří zejména následující: 

 Dostihové závodiště Lysá n. Labem: nejznámější dostih je pořádán každoročně 1. května. 

 Zámek: původně knížecí přemyslovské hradiště, později lovecký zámeček Habsburků. Za 

majitele Františka Antonína Šporka v 18. století přestavěný na barokní. Součástí zámku je 

http://www.vll.cz/
http://www.vll.cz/
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kaple sv. Tří králů. Objekt, který je v majetku Středočeského kraje, je od r. 1961 využíván 

jako domov důchodců. Pro veřejnost je přístupný pouze zámecký park. 

 Zámecký park: zámecký park je významnou kulturní památkou s jedinečnou sochařskou 

výzdobou, která je srovnávána s Kuksem. V areálu parku, který je v majetku města Lysá nad 

Labem, se nachází sochy žáků Braunovy školy, především cyklus dvanácti měsíců, ročních 

období, dne a noci, přírodních živlů, světadílů, lvů, sfing a jiných plastik. Dnes se park 

rozkládá na 21 hektarech a skládá se z několika svébytných částí: Libosad, Bludnice, 

klášterní terasy a sbírková zahrada. Základy výstavby jsou spojeny s osobou F. A. Šporka a 

sahají do roku 1696, finální podoba pak pochází z období po roce 1851. Park se v současné 

době postupně revitalizuje a to jednak z pohledu obnovy památkového dědictví, tak i 

s ohledem na vegetační složku. Park je otevřen dle návštěvního řádu denně, v době duben – 

říjen je pak možné omezit vstup v závislosti na stavu zámeckých cest nebo uzavřít část parku 

např. z důvodu kácení a údržby zeleně. 

 Klášter: bývalý klášter bosých augustiniánů byl založen na místě původního gotického 

kláštera v r. 1713 z podnětu F. A. Šporka. Velká přestavba proběhla po r. 1733, kdy byl 

objekt rozšířen. V současné době je objekt sídlem Státního okresního archivu Nymburk. 

Objekt, který je v majetku ČR – Ministerstva vnitra, je veřejnosti nepřístupný. V době 

pořádání výstav je objekt veřejnosti zčásti otevřen. 

 Muzeum Bedřicha Hrozného: muzeum obsahuje stálou pamětní síň orientalisty, lyského 

rodáka, profesora Bedřicha Hrozného. Interiér barokní budovy muzea se vyznačuje řadou 

původních detailů a kulturně i památkově se tak řadí k nejhodnotnějším objektům města. 

Muzeum je ve vlastnictví města Lysá nad Labem. V roce 2015 byla dokončena celková 

rekonstrukce muzea s využitím dotace. Byly zrestaurovány vnitřní prostory, nádvoří, vstup 

a zahrada. Výraznou změnu k lepšímu lze pozorovat u expozic. Jako světovou raritu lze 

uvést originály klínopisných destiček, získaných expedicemi prof. Hrozného. 

 Radnice: lyská radnice je architektonicky významný a památkově chráněný objekt, 

vystavěný v letech 1746 - 1747 v pozdně barokní podobě. Památkově hodnotný je rovněž 

interiér. V historické budově radnice sídlí Městská policie Lysá nad Labem a je zde též 

umístěna obřadní síň, kde jsou uzavírány sňatky a pořádány jiné významné městské události. 

Obřadní síň byla začátkem roku 2018 po 50 letech provozu zrekonstruována podle návrhu 

pana arch. Soukupa. Horní patro staré radnice slouží k reprezentačním účelům města, je 

sídlem starosty a konají se zde veřejná zasedání zastupitelstva. V současnosti je stavba 

propojena s novodobou přístavbou, kde sídlí městský úřad Lysá nad Labem. V novodobé 

přístavbě je též umístěna Městská knihovna Lysá nad Labem a od 1. 4. 2011 též infomační 

centrum, které knihovna spravuje. 

 Areál českobratrské církve evangelické s farou a kostelem: nejstarší součástí areálu 

Českobratrské církve evangelické je fara, vystavěná jako většina zmíněných památek 

v barokním období. Dále se zde nachází modlitebna a stará škola. Na pozemek 

u evangelického kostela (jeden z nejstarších tolerančních kostelů v České republice vznikl 

v r. 1787) byly později umístěny některé náhrobky ze zrušeného evangelického hřbitova – 

např. původní pomník z hrobu rodiny Hrozných, kde byl pochován i Bedřich Hrozný. Areál 

slouží stále svému původnímu účelu, což znamená, že není veřejnosti běžně přístupný. 

 Cihelna: Švejdova cihelna, kde se zachovalý objekt kruhové pece, který je chráněnou 

kulturní památkou, leží na západním okraji města. Pec pochází z poslední čtvrtiny 19. století 

a podařilo se ji zachovat bez výraznějších pozdějších zásahů. Objekt je v soukromém 

vlastnictví a je veřejnosti nepřístupný. 

 Vila cukrovaru v Litoli: jedná se o velice hodnotnou kubistickou stavbu od architekta Emila 

Králíčka z roku 1912, vystavěnou pro generálního radu Jindřicha Beniese. Z původní 

rozlehlé zahrady se do dnešních dnů zachovala jen část, cukrovar nikoliv. Objekt je 
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v soukromém vlastnictví (společnost ARS Altman Praha spol. s r. o.) a je veřejnosti 

nepřístupný, připravuje se jeho rekonstrukce. Dle projektů je možné předpokládat využití 

pro výstavní účely. Toto však bude záviset na vůli vlastníka.  

Architektonicky významné stavby jsou většinou zároveň kulturními památkami: v Lysé nad 

Labem jsou především barokní památky, ale velmi zajímavá je např. Cukrovarská vila v 

Litoli (v současné době ve velmi špatném technickém stavu). Vilu pro generálního radu 

Jindřicha Beniese projektoval v r. 1912 architekt Emil Králíček. Jedná se o kubistickou, 

jednopatrovou stavbu s množstvím architektonických detailů (pilastry, plastické dekorativní 

pásy, masivní plasticky zdobené sloupy u vstupu ze severní strany domu, balkony, terasy, 

okna tvaru šestiúhelníku). Fasáda z hrubozrnné hnědorůžové omítky kombinována s 

cihelnými prvky (pilastry, výrazným soklem, členitými terasami). Vstup do obytné části 

domu je ze západní strany, schody dolů vedou do suterénu. Ústřední místnost suterénu tvoří 

hala se čtyřmi pravoúhlými sloupy. Bývala zde kuchyň, komora, spíž, přípravna, sklad 

potravin, umývárna, místnosti pro uskladnění vína, prostor ústředního topení a tři menší 

místnosti pro služebné. Nejvýstavnější části domu je přízemí, přístupné ze severní strany. V 

přijímací hale mozaiková dlažba, čtyři masivní dekorativně pojaté krystalické sloupy, 

sahající až ke střešnímu světlíku osmiúhelného tvaru. Z haly se zachovaným dřevěným 

obložením stěn je vstup do bývalého obývacího pokoje, jídelny a pánského pokoje. V 

pokojích zachovány dveře a podokenní mřížky zakrývající topení. V patře hala s galeriemi, 

ze schodiště vstup na balkon se třemi šestiúhelníkovými okny, na rovné střeše zděný 

přístavek a skleník ve tvaru trojúhelníku. - Vysoce reprezentativní dům byl obklopen 

rozlehlou zahradou, ze které se do dnešních dnů zachovala jen část. Bývalý cukrovar, který 

s vilou sousedil, byl pro havarijní stav zbourán, na jeho místě vznikla rozsáhlá zpevněná 

plocha pro překladiště automobilů.   

Rekonstrukce zatím neproběhla. 

 

 Areál kostela sv. Jana Křtitele: kostel s věží (vysokou 55m) tvoří výraznou dominantou 

města. Výstavba kostela byla započata v roce 1719 a u jejího zrodu stál František Maxmilián 

Kaňka. Na ohradní zdi kostela jsou sochy svatých, z nichž nejcennější jsou sochy církevních 

otců: sv. Jeronýma, sv. Augustina, sv. Řehoře a sv. Ambrože. Tyto plastiky spolu 

s archandělem Michaelem a sv. Františkem z Assisi jsou z dílny M. B. Brauna. Objekt je 

využíván pro církevní účely a je včetně zvonice veřejnosti nepřístupný. 

 Areál katolické fary s hospodářským zázemím: je v současné době prohlašován za nemovitou 

kulturní památku. Zatímco fara pochází z r. 1699, hospodářské stavby jsou mladší. Objekt 

stodoly lze datovat do druhé poloviny 18. století. Unikátní na místní poměry je dochovaný 

přístřešek pro kočár. Pozoruhodným objektem je depozit krucifixu z refektáře bývalého 

kláštera. Dílo je pokládáno za originál od M. B. Brauna. Objekt je v majetku 

Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem a je veřejnosti nepřístupný. 

 Významné domy: městská památková zóna zahrnuje řadu významných domů, jejichž historie 

sahá většinou do 18. století, tj. do období baroka. Řada z nich se nachází na náměstí Bedřicha 

Hrozného. Mezi nejhodnotnější patří zejména: 

- Dům č. p. 177: je považován za památkově nejhodnotnější dům města. Výstavba 

domu sahá do počátku 18. století a byl zapsán do Ústředního seznamu kulturních 

památek. Objekt vlastní Jednota spotřební družstvo Nymburk a je využíván částečně 

jako prodejna potravin. I. patro a podkroví čeká na své využití až po rekonstrukci. 

Dvorní trakt je pronajat jako prodejna textilu a je veřejnosti nepřístupný. 

- Dům č. p. 20: jednokřídlý původně barokní jednopatrový dům, přestavěný 

v historizujícím stylu. Objekt je v soukromém vlastnictví. V přízemí je umístěna 

prodejna květin a dárkového zboží. Patro je využíváno pro obytné účely. 
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- Dům č. p. 13: řadový dvoukřídlý dům, který je spjat především s osobnostmi MUDr. 

Rudolfa Jedličky a MUDr. Františka Tichého. Dům je v majetku Města Lysá nad 

Labem a je v současné době připraven k adaptaci pro potřeby nového domova 

důchodců. Veřejnosti je nepřístupný. Rekonstrukce je závislá na výstavbě nového 

domova pro seniory a dojde k propojení ZŠ a domova pro seniory. V posledních 

letech bylo několik variant využití, nebyla jasná priorita, a proto se projekt opozdil. 

- Dům č. p. 253, Na Františku: kubizující dům z období před 1. sv. v., k němuž náleží 

i park s barokní sochou sv. Františka. Bytový dům je v majetku města a slouží 

k obytným účelům. Z tohoto důvodu je veřejnosti nepřístupný. V roce 2018 se začalo 

s rekonstrukcí bytů na sociální bydlení. 

 Místní část Byšičky: jedna z nejzachovalejších barokních vesnic v republice, dnes místní část 

Lysé n. L. Byšičky mají nezvyklý půdorys – jednotlivé statky jsou situovány okolo návsi. 

Památkově je chráněný pouze půdorys okrouhlice a centrální kaple sv. Václava z r. 1888. 

Z hlediska turistického je obec významná, neboť jí procházejí obě naučné stezky a 

cyklostezka 24. 

 Kaplička u eremitáže sv. Václava: je zbytek rozsáhlé poustevny při staré zemské stezce. Její 

založení se klade k r. 1692. Výjimečnou z ní dělají dvě nadživotní sochy andělu blažené a 

žalostné smrti. Místo je jedním z nejvýznamnějších zastavení naučných stezek. 

Řada zajímavostí se nachází i v blízkém okolí města – mezi nejvýznamnějšími lze jmenovat skanzen 

v Přerově nad Labem nebo turistický areál Botanicus v Ostré. 

Kromě kláštera a zámku, které jsou na Zámeckém vrchu, je v Lysé nad Labem významnou 

novodobou dominantou např. nový most přes Labe. 

 

Ve městě se koná každoročně řada zajímavých slavností a akcí, které mají potenciál pro přilákání 

řady návštěvníků. Mezi tradiční a významné lze zařadit: 

 Lysá žije (celoměstské slavnosti - květen)  

 Memoriál Jiřího Vejlupka (veslování – květen) 

 Májová steeplechase ( dostihy 1. května)  

 Šporkovy slavnosti (folklór - srpen) 

 Dny evropského dědictví (září) 

 Advent (prosinec) 

 Zimní setkání v zámeckém parku (prosinec) 

 Vánoční zpívání a živý Betlém (prosinec) 

 

Příměstská rekreace 

 

Typickým rysem polabského prostředí je značně rozšířené druhé bydlení, tj. příměstská rekreace. 

Výsledky SLDB 2001 uváděly celkem 128 objektů sloužících k rekreaci a 53 obydlených 

přechodně.  Tato cílová skupina představuje rovněž určitý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu.  

 

Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech (SLBD 2011): 

Obec                     k 1. 3. 2001     k 26. 3. 2011  

 
 

 

+ - 

Krajina vhodná pro rodinnou a nenáročnou 

pěší turistiku a cykloturistiku 

Malá propagace turistických cílů 

Lysá nad Labem 125 18
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Výborná dopravní dostupnost, ROPID Nedostatečná kapacita parkovacích míst 

Atraktivní památky a pozoruhodnosti, 

sportovní a kulturní akce většího rozsahu 

Veřejnosti nepřístupné některé cenné 

historické budovy 

 

 

Infrastruktura pro cestovní ruch 

 

Základní služby: 

 

Ubytování 

 

Ubytovací služby jsou v Lysé n. Labem poskytovány v kategoriích penzion, ubytování v soukromí 

a ubytovna: 

1. Penziony: 

a. Penzion U Vinné révy 

kapacita: 12 osob, 4 pokoje se samostatným zázemím; vybavení penzionu: jídelna, 

aqua bar, parkování, možnost uložení kol; cenová relace: 500,- až 700,- / osoba 

b. Penzion Alfa 

kapacita: 40 osob, pokoje se samostatným zázemím; vybavení penzionu: salónek, 

bowling, snídaně – možnost stravování v sousední restauraci, parkování. 

c. Penzion v domově mládeže – Střední škola oděvního a grafického designu Lysá nad 

Labem 

Část volných lůžek v domově mládeže je provozována jako Penzion (zejména 

v období letních prázdnin). 

kapacita: třílůžkové pokoje, sociální zařízení společné pro 2; vybavení: klubovna s 

TV a kuchyňkou; cenová relace: 300,- / osoba 

d. Penzion Humbuk - kapacita 4 pokoje, cenová relace: 450,- / osoba 

e. Penzion Winterswijk, Pivovarská 861/25, Lysá nad Labem 

2. Ubytování v soukromí: 

a. Ubytování v soukromí – pí. Špačková 

kapacita: 2 byty pro 2 a 5-7 osob; vybavení: soc. zařízení, TV, vybavená kuchyňka, 

posezení na zahrádce; cenová relace: osoba/noc - lůžko 500,- Kč, resp. 1500,- až 

2 000,- / byt 

b. Ubytování v soukromí - pí. Horčíková 

kapacita: dvoulůžkový pokoj; vybavení: soc. zařízení, kuchyňka, TV, PC, parkování, 

posezení na zahradě; cenová relace: 400,- Kč / osoba 

3. Ubytovny: 

a. Ubytovna – K. P. Servis 

kapacita: dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje; vybavení ubytovny: WC a koupelna na 

patře, na každém patře zařízená kuchyňka; cenová relace: 117,- až 164,- / osoba nebo 

350,- až 490,- / pokoj 

b. Ubytovna Českých drah  

kapacita: dvou- a třílůžkové pokoje; cenová relace: 160 – 270 Kč / osoba 

c. Ubytovna Elva v Čechově ulici,  Lysá nad Labem – kapacita 21 lůžek 

 

Ubytovací zařízení lze z hlediska kvality hodnotit jako odpovídající konkrétní typům zařízení. Ve 

městě výrazně chybí ubytování vyššího standardu. Ubytovací zařízení kapacitně pokrývají potřeby 

města s výjimkou nárazových potřeb návštěvníků atraktivních výstav na VLL. 

 

http://www.lysa-nad-labem.info/
http://www.penzionlysa.cz/
http://www.soulysa.cz/?vybrano=18
http://www.soulysa.cz/?vybrano=18
http://www.levnaubytovna.cz/cs/lysa_nad_labem
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Stravování 

 

Stravovací služby jsou v Lysé n. Labem poskytovány v kategoriích restaurace a pohostinství, 

pizzerie, školní restaurace, cukrárna a bar: 

1. Restaurace a pohostinství: 

a. Klub Gurmán 

Restaurace a pohostinství. K dispozici je salónek, parkoviště a letní zahrádka. 

b. Restaurace U Krále Václava 

Restaurace a pohostinství. Možnost pořádání společenských akcí, k dispozici 

zahrádka, cateringové služby. 

c. Restaurace U Bílé labutě 

Restaurace a pohostinství. K dispozici salónek.  

d. Restaurace Dallas 

Restaurace a pohostinství. 

e. Restaurace Na sídlišti 

f. Restaurace Dvorce 

g. Pizzerie Matylda 

Italská kuchyně. K dispozici zahrádka, možnost rozvozu. 

h. Bufet MASNA 

i. Čínská restaurace (2x) 

2. Školní restaurace 

a. Scolarest – ZŠ J. A. Komenského  Lysá n. Labem 

Nabídka stravování ve školní restauraci. Nabídka i pro veřejnost. 

3. Cukrárny & kavárny 

a. Campiello 

Cukrárna, kavárna, čajovna. 

b. Kavárna MAX 

c. Cukrárna TRIO. 

4. Bary 

a. Krušovice 

Herna a bar. Nápoje a občerstvení. 

b. Music club Callypso 

Hudební klub, 3 bary. 

c. Mango (herna, bar) 

d. Metrik (herna, bar) 

 

Lze konstatovat, že kvalita jednotlivých stravovacích zařízení odpovídá typu provozovny. Kvalitu 

je možné považovat za velmi dobrou. 

 

Organizace cestovního ruchu 

 

Mikroregionální spolupráce v rozvoji cestovního ruchu 

 

Lysá n. Labem je od roku 2003 členem Mikroregionu Polabí. Předmětem činnosti Mikroregionu 

je: „…realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje regionu svazku obcí a dalších aktivit 

v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality života, ochrany životního prostředí, 

rozvoje cestovního ruchu, propagace regionu a vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, 

schválených orgány svazku obcí…“. V červnu 2010 schválila valná hromada Mikroregionu 

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Polabí, jehož součástí jsou i základní požadavky a směry 

rozvoje členských obcí, tj. i Lysé n. Labem. Mezi těmito téměř 70 aktivitami jsou i aktivity, jejichž 

http://www.restauracelysa.cz/
http://www.labut.info/index.php
http://luco.cz/jom/
http://www.soulysa.cz/
http://www.campiello.cz/
http://svinibar.webnode.cz/
http://www.calypsso.cz/
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realizace bude mít přínos pro podporu a rozvoj cestovního ruchu města. Především to jsou aktivity 

směřující do rekonstrukce, revitalizace či modernizace turistických atraktivit nebo volnočasových 

objektů, celkově pozdvižení a zatraktivnění intravilánu i extravilánu města a vylepšení 

infrastruktury. Aktivity přímo podporující CR jsou dvě, a to: 

→ vybudování stálého městského informačního centra a  

→ vybudování Labské cyklostezky 4,5 km (5. etap) 

Dokument však nezahrnuje aktivity, které by měly být realizovány přímo celým svazkem obcí a 

které by odrážely jejich společnou koncepci a úsilí. Jedná se zejména o koncepční podporu 

cestovního ruchu, prezentační a propagační aktivity atd. Strategický plán postrádá rovněž časovou 

specifikaci plánovaných aktivit. Souhrnně lze tedy konstatovat, že se jedná o dílčí plány pro 

jednotlivé obce. Labská cyklostezka však naráží na nedořešené vlastnické poměry parcel, přes které 

by měla vést. Projektanti nebrali v úvahu skutečnost, že někteří občané neprodají svoje parcely a 

celý projekt se tak musí upravovat a hledat náhradní řešení. Vyvlastňovací proces je zdlouhavý. Do 

hry také vstupují jednotlivci a spolky, které blokují všechny investice ve městě. 

 

Management a marketing cestovního ruchu  
 

Management cestovního ruchu není v organizační struktuře města nijak řešen. Marketing je 

realizován pouze prostřednictvím vydávání propagačních tiskovin a spoluúčastí na výstavách 

cestovního ruchu v rámci svazku obcí.  

 

Informační centrum 

 

Město Lysá nad Labem nezřizuje a neprovozuje turistické informační centrum. Některé funkce 

informačního centra převzala ode dne 1. 4. 2011 městská knihovna.  V blízkém okolí jsou TIC 

v Milovicích, Čelákovicích, Benátkách n. Jizerou, Nymburce nebo Poděbradech. Vzhledem 

k významu města v mikroregionu i celém Polabí je žádoucí informační prostředky v oblasti 

cestovního ruchu řešit. Zřízení samostatného informačního centra s ohledem na cílové skupiny 

turistů a turistické atraktivity města je plánováno do podloubí radnice na Husově náměstí, a to po 

přesunutí služebny městské policie do rekonstruovaných prostor s větším zázemím, do objektu se 

služebnou Policie ČR. Lze doporučit navázat výraznější spolupráci s jinými městy provozujícími 

TIC a sjednat podmínky spolupráce v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Řešením je též přidružení 

TIC k jiným objektům či turistickým atraktivitám, které město spravuje nebo které spravuje subjekt, 

se kterým je možné dohodnout užší spolupráci. Podpůrným informačním nástrojem by bylo zřízení 

informačních panelů či infoboxů v turisticky frekventovaných částech města.  

 

Závěr 

 

Pro rozvoj cestovního ruchu v Lysé n. L. je pozitivním faktorem dobré dopravní spojení a poloha 

města. Ta vytváří optimální podmínky pro rozvoj určitých forem CR – především cykloturistiky, 

rybaření a dalších atraktivit spojených s řekou Labe. Síť cyklotras je však nedostatečná a nabízí 

tudíž prostor pro rozvoj a zlepšování stavu. Další formou turistiky, která je pro město typická, je 

kongresová turistika – díky přítomnosti VLL. Ačkoliv situace a nabídka města determinuje 

podmínky především pro jednodenní návštěvnost, výjimku představuje právě zmíněná kongresová 

turistika, která požaduje kvalitní nabídku ubytovacích služeb. Ta v současnosti není kompletní, 

chybí ubytování vyššího standardu, konkrétně hotel. Jeho nepřítomnost může vést ke zbytečnému 

odlivu návštěvníků do okolních měst. Dalším nedostatkem je absence managementu CR na úrovni 

města a minimální marketingová činnost včetně chybějící informační funkce. Významným 

nedostatkem z hlediska propagace městské památkové zóny je absence veřejnosti přístupných 
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památkově a turisticky zajímavých objektů. Stávající objekt muzea návštěvníkům od roku 2016 

nabízí základní přehled historie města a podrobné informace o prof. Bedřichu Hrozném, který je 

světově uznávanou kapacitou chetitologie.  

  

 

 

+ - 

Dobrá úroveň veřejného stravování Malá propagace turistických cílů 

Vysoká úroveň Muzea B. Hrozného Absence ubytování hotelového typu 

 Absence Turistického informačního centra 

  



 

22 
 

A.4 INFRASTRUKTURA 

 

A.4.1 Dopravní infrastruktura 

 

Silniční doprava 

 

Z pohledu silniční infrastruktury je Lysá nad Labem poměrně dobře napojena na základní 

komunikační síť. Město leží v blízkosti dálnice D11 Praha – Hradec Králové a rychlostní 

komunikace R10 Praha – Mladá Boleslav, na které je napojeno silnicemi II. a III. třídy. Jsou to 

pozemní komunikace II/331 ve směru Nymburk – Stará Boleslav, II/272 ve směru Přerov nad Labem 

– Benátky nad Jizerou, Mladá Boleslav a komunikace II/332 ve směru na Milovice.  

V procesu je vybudování obchvatu města, který umožní rychlejší přístup na dálnici D11 i rychlostní 

komunikací R10 a současně ochrání město (zejména jeho centrum a průjezdní úseky ulic) před zátěží 

tranzitní dopravy.  

Výstavba obchvatu byla zablokována díky aktivitám jednotlivých majitelů pozemků a činností 

spolků Lysin a Semická Hůrka. Vyvlastňovací proces je zdlouhavý a tak veškerá doprava dále jezdí 

přes střed města, zhoršuje kvalitu ovzduší, komunikací. Občané jsou zatěžováni prachem a hlukem 

a zhoršuje se kvalita komunikací. 

Městem procházejí silnice II., III. a IV. třídy a účelové komunikace.  

 Délky silnic: II. třídy 6,9 km 

   III. třídy 2,1 km 

   IV. třídy 24,6 km 

 

Správu a údržbu těchto silnic (průjezdních úseků), včetně mostů a dalších zařízení (mj. i most přes 

Labe a nadjezd nad železniční tratí) vykonává Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. 

V roce 2016 po provedených zkouškách bylo konstatováno, že nadjezd nad železniční tratí je 

v havarijním stavu, je nutné jej zbořit a vystavět nový. V průběhu roku 2017 probíhaly projekční a 

přípravné práce.  Dne 15. dubna 2018 byl nadjezd uzavřen pro veškerou dopravu a začala 

rekonstrukce nadjezdu. Akce má být dokončena v září 2019. S uzavřením nadjezdu došlo 

k podstatnému snížení intenzity dopravy na krajské silnici II/272 – Mírová a Československé 

armády. Vzhledem k tomuto stavu se intenzivně pracuje na projektové přípravě rekonstrukce těchto 

dvou krajských komunikací se snahou provést ji v rámci uzavření nadjezdu.  

Čištění komunikací II. tř. probíhá 3x ročně (1x ho zajišťuje KSÚS a 2x město Lysá nad Labem), 

zimní údržba dle plánu. Komunikaci mezi SÚS a městem zajišťuje Odbor dopravy MÚ Lysá n. L. 

Pravidelně se hlásí výmoly, poškozené dopravní značení a další závady na komunikacích. 

Nepříjemnou skutečností je problematicky řešitelná objízdná trasa v případě uzavření některých 

komunikací. 

Vzhledem k vysoké koncentraci škol v jednom místě vznikají v daném místě problémy s dopravou 

ve špičkách (na začátku/konci vyučování)  

 

Železniční doprava  

 

Lysá nad Labem je dobře napojena také na železniční síť. Železniční tratě vedou z města do 4 

základních směrů. Východním směrem od hranic města vede dále železniční trať Lysá nad Labem 

– Milovice, která byla v roce 2009 elektrizována. Tato trať umožnila zavedení přímých vlaků 

elektrické trakce mezi Prahou a Milovicemi a také možnost prodloužení tratě tzv. Vlkavskou 

(Všejanskou) spojkou do Mladé Boleslavi a Liberce. 
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Železniční stanice Lysá nad Labem byla modernizována ve třech etapách v letech 1995 – 2009. 

Modernizovaná železniční stanice svým řešením, informačním systémem a dalším vybavením 

splňuje veškeré nároky pro provoz a zajištění kvalitní dopravní obslužnosti. Její realizací došlo 

rovněž k částečné eliminaci negativního vlivu železnice, která před více než sto lety rozdělila město 

na dvě části. Došlo k podstatnému zvýšení propustnosti stanice, bezpečnosti provozu i zlepšení 

komfortu pro cestující. Součástí modernizace bylo rovněž vybudování podchodu mezi oběma částmi 

města včetně moderních vstupních objektů, navazujících na další infrastrukturu města (obchodní síť, 

apod.). Na realizaci těchto částí v rámci druhé etapy modernizace se významně podílelo také město 

Lysá, a to jak přímým investičním podílem (53 mil. Kč), tak i spoluprací při zajišťování dalších 

finančních zdrojů. Vstupní objekty byly po celou dobu majetkem města a v rámci dohody z léta 

2018 došlo k jejich odprodeji SŽDC za 27 mil. Kč. 

 

Stále však chybí dostatečná kapacita parkovacích míst pro občany, kteří přijíždějí na nádraží 

z okolních obcí a pokračují dále vlakem a to i přesto, že na litolské straně bylo otevřeno další 

parkoviště pro os. automobily. Pro lepší propojení s infrastrukturou města se připravuje parkoviště 

P+R pro cca 180 vozidel. V prosinci 2017 se podařilo dokončit parkovací dům pro kola – 

BikeTower, který umožňuje zabezpečené odkládání kol v prostoru před nádražím. 

 

Stanicí Lysá nad Labem projíždí více než 300 vlaků za 24 hodin, z tohoto počtu zde zastavuje cca 

170 osobních vlaků a rychlíků. Průjezd tranzitních nákladních vlaků výrazně poklesl (z 200 na cca 

50 za 24 hod.), a to v souvislosti s přechodem na automobilovou dopravu, takže hluk i další zatížení 

životního prostředí se přeneslo ze železnice na silnice. Z pohledu dopadů na životní prostředí je tedy 

tento stav možno vnímat jak pozitivně, tak negativně. Nakládka ve stanici také poklesla téměř na 

nulu, minimální je i využití železničních vleček, z nichž jedna byla dokonce snesena. Omezování 

hlučné nákladní dopravy se pozitivně promítlo v zájmu o výstavbu na plochách v okolí nádraží, 

uvolněné prostory stanice jsou využívány i pro parkování a další potřebné funkce. 

 

V současné době je zajišťována „Optimalizace a rekonstrukce traťového úseku Lysá nad Labem – 

Čelákovice“, která umožní průjezd vlakových souprav vyšší rychlostí a v hustším taktu osobní 

přepravy až na 15 minut v obou směrech. Zároveň je připravována projektová dokumentace na 

celkovou rekonstrukci železniční stanice. Dojde k vybudování dalšího nástupiště, nových přístupů 

vč. výtahů, zastřešení a celkového technického vybavení. Fyzická rekonstrukce stanice by podle 

dostupných informací měla začít v roce 2021. 

 

Údržba místních komunikací 

 

Údržbu zajišťuje na základě smluvního vztahu společnost FCC, spol. s r.o. – provozovna Lysá n. L. 

Probíhá pravidelné strojové čištění zpevněných komunikací 3x - 4x ročně dle konkrétních plánů 

čištění komunikací v celkovém rozsahu 24 571 m. Mimo zimní údržbu je prováděno ruční čištění 

chodníků v centru vždy po ukončení zimního období, aby došlo k odstranění posypového materiálu. 

Dle požadavků zadavatele je prováděno i mimořádné čištění chodníků, hlavně v centru města. 

V roce 2018 byla zřízena technická skupina, která zajišťuje úklid některých prostranství a 

komunikací operativně. 

Zimní údržba komunikací, chodníků a ostatních ploch probíhá dle Radou města schváleného plánu 

zimní údržby, s ohledem na památkové centrum města.  

Společnost FCC, s. r. o. je na základě smlouvy odpovědná rovněž za svoz odpadu z veřejných 

prostranství. Je zajištěno pravidelné ruční nebo strojové čištění komunikací, chodníků a podobných 

ploch (např. parkoviště, podchody, nadchody apod.), které jsou ve vlastnictví města Lysá nad 

Labem, dle dohodnutého harmonogramu a zabezpečena jejich schůdnost a sjízdnost v zimním 

období. Je zabezpečen odvoz a odstranění uličních smetků, zejména po skončení zimního období. 
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V centu města zajištěn úklid před, a po hlavních výstavách. Pravidelně prováděno vysypávání 

odpadkových košů, dle stanoveného harmonogramu. Čištění komunikací a zimní údržbu je 

prováděna v souladu s právními předpisy, zejména o ochraně životního prostředí a čištění je 

prováděno takovým způsobem, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (např. 

prachem a hlukem). Město v roce 2018 založilo Malou technickou skupinu (MTS), která je 

organizačně zařazena pod odbor správy majetku. Tento tým lidí má jednoho vedoucího a v současné 

době 45 zaměstnanců (vč. uchazečů z úřadu práce). Skupina je vybavena základní technikou pro 

zalévání, sekání trávy a údržbu čistoty. 

Společnost FCC, s. r. o.  úklid veřejných prostranství nezajišťuje na takové úrovni, jak by město 

očekávalo. Komunikace zůstávají neuklizené a chybí důsledná kontrola úklidu ze strany města. 

Určitá nespokojenost s FCC, s. r. o. byla jedním z důvodů založení MTS. 

 

Stav městských komunikací nelze označit jako uspokojivý a v následujícím období bude nutné 

hledat systémové řešení včetně zajištění potřebných finančních prostředků. 

Problém spočívá v tom, že pod komunikacemi je stará kanalizace ve velmi špatném stavu a je nutné 

ji nejdříve opravit a poté teprve rekonstruovat komunikace, což značně navyšuje náklady a 

prodlužuje dobu rekonstrukcí. 

Dalším problémem v oblasti dopravní infrastruktury je stav a správa účelových komunikací. 

Pozemky, po nichž tyto komunikace vedou, mají mnoho různých vlastníků a jsou většinou na okraji 

zájmu, i když jejich přínos pro prostupnost území je značný. Současný stav souvisí rovněž se 

změnami hospodaření v uplynulých desetiletích a jednou z možností je řešení v rámci komplexních 

pozemkových úprav. Město se snaží o zajištění potřebného množství souhlasů jednotlivých 

vlastníků pozemků s komplexními pozemkovými úpravami. 

 

Parkování a odstavování vozidel 

 

Parkování vozidel je dalším významným dopravním problémem města, hlavně v období výstav. 

Byly podniknuty kroky k řešení tohoto problému. Město zavedlo parkovací zóny a vydávání 

parkovacích známek občanům, kteří splňují podmínky pro nárok na přidělení parkovací známky 

v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou. Byly zavedeny 2 zóny s bezplatným parkováním 

na dobu 1 hodiny. Městu chybí celkový provázaný systém dopravy v klidu, řešící odstavování 

vozidel rezidentů i návštěvníků města, časové i prostorové vymezení, návaznost na pěší trasy, atd. 

Problémy s kapacitou parkovacích míst nastávají ve špičkovém období zejména v centru města 

(náměstí, výstaviště, nádraží) a jeho bezprostředním okolí. Tento problém je vnímán rovněž jako 

jedna z bariér v oblasti cestovního ruchu, zejména v době konání výstav a dalších návštěvnicky 

atraktivních akcí. Odstavování většího počtu vozidel není dořešeno ani v lokalitách s vyšší 

koncentrací velkých bytových domů (sídliště). Specifickou oblastí je území Městské památkové 

zóny, kde rozšíření parkovacích míst v některých lokalitách omezuje nutnost zachovat historický 

ráz města. Kromě výše uvedeného je parkování i závažným problémem z hlediska poškozování 

veřejných prostranství a městské zeleně. V současné době je připravována PD na vybudování 

parkoviště P+R v blízkosti nádraží ČD. Je dohoda o odkupu potřebných pozemků. Na litolské straně 

nádraží ČD již bylo, po dohodě s investorem, vybudováno parkoviště cca 40 aut a je v plánu 

rekonstrukce parkoviště původního, vč. jeho rozšíření. K tomu ale dojde až po rekonstrukci 

nadjezdu spolu s rekonstrukcí a modernizací železniční stanice. K rozšíření počtu parkovacích míst 

došlo i na Sídlišti a podél zdi zámeckého parku. 

V roce 2008 byla zpracována Analýza dopravy v klidu (zhotovitel společnost ELTODO EG). Tento 

dokument byl především posouzením možnosti zavedení zón placeného stání, přinesl ale také další 

souhrnně zpracované informace a některá doporučení pro celkové řešení problematiky parkování a 

odstavování vozidel na území města. Komplexní a systémové řešení nebylo dosud realizováno. 
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Stále chybí koncepce dopravy v klidu a jasný směr, kterým se město bude ubírat další roky (využití 

Husova náměstí, parkovací zóny…). 

 

Infrastruktura pro leteckou a vodní dopravu 

 

Infrastruktura pro leteckou dopravu není na území města v současné době umístěna, ani není 

uvažována do budoucna. Dobře dostupné je mezinárodní letiště Václava Havla v Praze. Existující 

letiště v Milovicích není využíváno širokou veřejností a vstup do prostoru letiště je jen na povolení. 

Je to velká škoda, protože letiště chátrá a dokonce některé hangáry byly zbourány. 

 

Pokud jde o vodní dopravu, tak v platném územním plánu města je uvažováno s výstavbou říčního 

přístavu na Labi, jedná se však pouze o výhled a tento záměr v nejbližší době nemá reálné 

předpoklady k naplnění. Chyběla jasná koncepce využití území, nejsou vyjasněné vlastnické vztahy 

k pozemkům a situace je podobná jako s plochami pro cyklostezky. V druhé polovině roku 2018 se 

připravuje projektová dokumentace na přístaviště pro malá osobní plavidla a střední lodě pro 

turistiku. Město by mělo vybudovat zpevněnou přístupovou komunikaci a ostatní části projektu by 

byly financovány Ředitelstvím vodních cest. 

 

Závěr 

Celkově lze dopravní infrastrukturu ve městě hodnotit jako dobrou. Pro zachování příznivého 

vývoje je klíčové klást důraz na realizaci stanovených priorit. 

+ - 

- Aktivní činnost na přípravě realizace 

severojižní trasy obchvatu města 

- Probíhající akce parkoviště P+R u nádraží 

- Pravidelné investice do 

rekonstrukcí/oprav komunikací 

- Probíhající úprava bezbariérovosti 

komunikací 

- Neochota vlastníků pozemků v trase 

obchvatu k jejich odprodeji/směně 

- Nedostatek parkovacích míst 

- Zvýšený tranzit osobní i nákladní dopravy 

- Velké stáří komunikací, včetně páteřních 

- Absence dostatečně dimenzovaných 

objízdných tras páteřních komunikací 

- Chybějící alternativní přejezdy 

železničních tratí 

- Nezačaté práce na vybudování 

severozápadního obchvatu města 

 

A.4.2 Dopravní obslužnost  

 

Veřejnou dopravou je zajišťována zejména dojížďka do zaměstnání a škol, hlavním a nejvíce 

frekventovaným směrem je spojení s Prahou. Město je díky dobrému napojení na silniční i 

železniční síť poměrně dobře dostupné a dopravní obslužnost je zajištěna uspokojivě v rámci 

integrovaného systému veřejné dopravy v okolí hlavního města Prahy. Organizátorem a 

koordinátorem integrované dopravy v tomto území je společnost ROPID.  

Samostatně organizovaná městská hromadná doprava v Lysé nad Labem není, veškeré spojení 

v rámci města i jeho odlehlejších místních částí je provozováno v rámci základní dopravní 

obslužnosti spoji PAD nebo železniční dopravou. 

 

 

Příměstská autobusová doprava  
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Na území města působí tři dopravci, kteří provozují linkovou pravidelnou autobusovou dopravu. 

Jedná se o dopravce: OAD Kolín, TRANCENTRUM bus, s.r.o., ČSAD Střední Čechy, a.s. 

 

Trasy: Benátky n. Jizerou – Jiřice – Lysá, Český Brod – Starý Vestec – Lysá, Nymburk – Lysá, Lysá 

– Milovice, Straky – Milovice – Lysá, Lysá – Stará Lysá – Jiřice.  

 

Četnost spojů a jízdní řády jsou připravovány a schvalovány v rámci Pražské integrované dopravy 

(PID). Z hlediska jízdného je Lysá nad Labem součástí 7. tarifního pásma PID. 

 

Významná část dopravních potřeb obyvatel města je zajištěna společností Okresní autobusová 

doprava Kolín. Společnost zajišťuje přepravu osob z Lysé nad Labem směr Nymburk, Milovice, 

Mladá Boleslav, Stará Lysá, Přerov nad Labem, Byšičky, Dvorce, Benátecká Vrutice, Čihadla. Tato 

doprava plní rovněž funkci místní hromadné dopravy, protože je z velké části využívána obyvateli 

města k přesunům z jednotlivých okrajových částí města do jeho centra, ať už je to z místních částí 

Litol, Byšičky, Dvorce nebo Sídliště, kde tyto spoje používají hlavně žáci dojíždějící do základních 

škol v Lysé nad Labem. 

Pro rozvoj veřejné dopravy je důležité posílení její atraktivity u stávajících i potencionálních 

cestujících. Je nutné odstraňování bariér, které zvýší možnosti jejího využití všemi obyvateli, včetně 

osob se sníženou mobilitou, ať jsou to špatně se pohybující lidé nebo maminky s kočárky, tzn. zvýšit 

podíl nízkopodlažních autobusů na linkách, které jsou využívány touto skupinou obyvatel, aby jim 

byl umožněn bezpečný nástup a výstup. S tím souvisí již uváděný záměr rekonstrukce a modernizace 

železniční stanice ČD a také postupná rekonstrukce chodníků tak, aby umožňovaly bezpečný a 

pohodlný pohyb imobilním občanům města i jeho návštěvníkům. 

 

Železniční osobní doprava 

Železnice plní významnou roli pro přepravu občanů do zaměstnání, škol, za kulturou apod.  Na 

všech tratích je zavedena intervalová doprava po 1 hod, v pracovních dnech na tratích do Prahy a do 

Milovic po 30 min. Lysá nad Labem je zařazena do třetího pásma Pražské integrované dopravy 

(PID). Tento velmi dobře fungující integrovaný dopravní systém (IDS) zahrnuje území hlavního 

města Prahy a přilehlé části Středočeského kraje. Do PID je zařazeno pražské metro, tramvaje a 

městské i příměstské autobusové linky a železniční tratě Českých drah, které obsluhují také přilehlé 

území Středočeského kraje. Ve všech dopravních prostředcích zařazených do PID lze použít jízdní 

doklady PID. 

     Vysoká kvalita služeb, množství osobních vlaků, moderní prostředí, nasazení moderních 

elektrických jednotek a parkovací možnosti výrazně zvýšily atraktivitu a konkurenceschopnost 

železniční osobní dopravy v regionu a přivedly na železnici další cestující. Každý den do vlaků 

nastupuje a vystupuje více než 7 000 cestujících.  Železnice velmi využívána nejen obyvateli Lysé 

n. L. a okolních měst a obcí, ale také návštěvníky Výstaviště. Na výstavy přijíždí každoročně více 

než 200 000 návštěvníků. České dráhy, a.s. jsou partnerem všech výstav. Významným krokem, který 

má návaznost na železniční dopravu, je vybudování cyklověže v závěru roku 2017, která zkulturnila 

parkování kol v prostoru u nádraží a zvýšila se bezpečnost zaparkovaných kol. Kapacita je 118 kol 

a přes počáteční negativní názory části veřejnosti je již plně využívána a občany je hodnocena 

příznivě. 

 

 

 

 

 

 

Závěr 
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Celkově lze dopravní obslužnost ve městě hodnotit jako velice dobrou. Pro zachování 

příznivého vývoje je klíčové klást důraz na realizaci stanovených priorit. 

+ - 

- Probíhající akce zřízení parkoviště 

P+R u nádraží 

- Senior Taxi 

- Snaha o vybudování cyklostezek 

- Pravidelná městská doprava  

- Nedostatek parkovacích míst 

- Chybějící cyklostezky 

 

A.4.3 Technická infrastruktura 

 

Zásobování elektrickou energií 

Zásobování a spolehlivost dodávek je uspokojivé a dostatečné. Distribuční síť je průběžně 

inovována.  Síť je přibližně z 90% vedena podzemním vedením a pouze asi 10% vrchním vedením.  

Postupně je majitelem rozvodné sítě vrchní vedení nahrazováno podzemním. Projekčně je většina 

těchto míst již vyřešena. 

Lokality s vrchním vedením:  

Litol – K Borku, část Družstevní, Nová, Vrchlického, Ve Vilách, Na Brůdku, Jiráskova, Na Staré 

vsi, Dolejší, Ve Višňovce, Dobrovského sady, Mírová, Na Vysoké mezi  - předpokládané přeložení 

do země je do jednoho roku. 

Ulice 28.října a východní část ulice Resslova  -  předpokládané přeložení do země je do jednoho 

roku. 

Jedličkova, část  - nebylo dosud řešeno. 

Kačín – U Cihelny, část Sojovické, Kpt. Jaroše, Máchova, část Vojanovy - předpokládané přeložení 

do země je do dvou let 

Dvorce – část lokality - nebylo dosud řešeno 

 

 

Využívání obnovitelných zdrojů energie 

 

Na území města se nachází malá vodní elektrárna na řece Labi (vlastní a provozuje Predax Finance, 

s.r.o.). Platným územním plánem je vymezena lokalita pro výstavbu jedné fotovoltaické elektrárny 

a solární energie je využívána rovněž v podobě panelů na několika budovách. S finanční podporou 

ERDF a SFŽP bylo celkovým nákladem 1,9 mil. Kč například vybudováno zařízení na ZŠ 

Komenského, které přináší roční úsporu energie cca 108 GJ. Na střechách několika soukromých RD 

jsou instalovány fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie. 

 

Zásobování plynem  
 

Síť plynových rozvodů pokrývá prakticky celé město včetně městské části Litol a je průběžně 

doplňována dle potřeb žadatelů. Plynofikace není zavedena pouze v městských částech Dvorce a 

Byšičky a neuvažuje se s ní (vzhledem k vysokým investičním nákladům na jedno odběrné místo) 

ani do budoucna. Dodávky plynu jsou plynulé a dostatečné.  

 

 

 

 

Zásobování teplem a TUV  
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Obecní budovy: 

Centrálně je vytápěn komplex školních budov v areálu školy J. A. Komenského.  Tato kotelna má 

dostatečnou rezervu, a proto došlo k napojení budovy ZŠ Bedřicha Hrozného č. p. 1318 na tento 

tepelný zdroj. Tímto opatřením se ušetřily náklady na obnovu stávajících lokální kotelny a využila 

se kapacita centrálního zdroje. Ostatní budovy, kde obec zajišťuje vytápění, jsou řešeny lokálními 

kotelnami. Obecně však lze říct, že využívaným topným médiem je zemní plyn. 

Ostatní budovy: 

Centrálně je vytápěno sídliště v severní části města. Většina ostatních domů využívá jako topné 

medium zemní plyn, elektřinu, obnovitelné zdroje tepla (dřevo) a v menší míře fosilní paliva. 

Nejhorší stav je pochopitelně v částech města, kde není plynovodní síť, tj. Dvorce a Byšičky. Do 

budoucna je žádoucí, aby se poměr neekologických paliv nezvyšoval na úkor paliv ekologických a 

obrátil se tak směr současného trendu, kdy se občané vracejí k fosilním palivům. 

Potenciálním zdrojem tepla je obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů.  

 

Veřejné osvětlení  

 

Veřejným osvětlením je město v podstatě pokryto a nové osvětlení se instaluje souběžně s novou 

výstavbou. Z větší části jsou lampy VO ve městě staršího data výroby, ale jsou udržovány v dobrém 

technickém stavu.  

Nové LED technologie jsou ve městě instalovány v několika ulicích v rámci získané dotace. 

Koncem roku 2016 byla s využitím dotace vyměněna část svítidel veřejného osvětlení. Spolehlivost 

prováděcí firmy byla velmi malá a později se ukázalo, že náklady spojené s dotací byly vyšší, než 

kdyby město výměnu svítidel provedlo z vlastních prostředků.  

Po roce provozu lze konstatovat, že vzhledem k poměru ceny a užitné hodnoty a všech dalších 

povinností z dotace plynoucích není rentabilní postupovat dále v tomto režimu. Na trhu jsou 

dostupné LED lampy jiných dodavatelů za významně nižší cenu a bez jakýchkoliv dalších závazků. 

Město hodnotí LED technologii pozitivně a bude podporovat postupnou výměnu stávajících lamp 

za lampy LED. Tento proces výměny již započal. Pro náhradu technicky nevyhovujících lamp je 

tato technologie v budoucnu vhodným řešením.   

Rozvodná síť je přibližně z 90 % vedena v zemi. Správu a údržbu VO provádí na základě smlouvy 

p. Bílek. Základní parametry sítě a náklady jsou uvedeny v následující tabulce.  

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

náklady na el. 

energie 

1,166.722,- 1,286.763,- 1,342.171,- 1,371.589,- 2,271.587,- 

náklady na údržbu 640.655,- 684.084,- 725.813,- 700.000,- 700.659 

počet světelných 

bodů 

1.036 1.041 1.067 1.092 1.142 

spotřeba el. energie 

kW 

640 869 659 878 648 392 609 595 1 043 448 

 2011 2012 2013 2014 2015 

náklady na el. 

energie 

1,702.168,- 1,945.328,- 1,994.471,- 1,954.542,- 1,997.155,- 

náklady na údržbu 741.001,- 749.998,- 910.000,- 814.796,- 717.621,- 

počet světelných 

bodů 

1.188 1.239 1.268 1.292 1.339 

spotřeba el. energie 

kW 

581.592 592.623 618.759 669.918 702.846 
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 2016 2017    

náklady na el. 

energie 

2,634.754,- 1,897.667,-    

náklady na údržbu 740.993,- 787.956,-    

počet světelných 

bodů 

1.379 1.426    

spotřeba el. energie 

kW 

721.271 595.327    

 

 
 

Vodovod a kanalizace 

 

Veškeré zařízení na úpravu pitné vody, distribuci a dále na likvidaci splašků vlastní Město Lysá n. 

L. Správcem všech zařízení a rozvodů je firma STAVOKOMPLET spol. s r.o.  

Tato infrastruktura je soustavně rozvíjena (např. po 16 letech byla zahájena výstavba vodovodu a 

kanalizace do obce Byšičky a části obce Dvorce. Překvapuje však nezájem občanů o kvalitní vodu 

a likvidaci odpadních vod). 

Infrastruktura je ale i postupně obnovována (kanalizace Stržiště, Družstevní, křižovatka pod 

nadjezdem, vodovodní řad Komenského…). 
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Vodovod 

Pro zásobování vodou města Lysá nad Labem se využívá v současné době prameniště „Lysá nad 

Labem“. Prameniště Lysá – Litol (Družstevní ulice) není používáno pro problémy s kvalitou vody 

(příliš železitá) a s vlastnictvím zdroje, je s ním uvažováno jako se záložním zdrojem po dořešení 

zmíněných problémů. Celková vydatnost prameniště je 19 l s-1. Voda je sváděna ze tří vrtaných 

studní pomocí násosky do sběrné studny, odkud je čerpána do vodojemu pomocí horizontálních 

čerpadel. Také byl vybudován suchovod, kterým jsou propojeny Milovice a Nymburk a v případě 

potřeby jím může být město zásobeno vodou. 

Celková délka vodovodní sítě je cca 45.000 m. Vodovodní síť je z různého trubního materiálu 

(polyetylén, litina, PVC, eternit a neznámý materiál) z tohoto hlediska je poměrně nehomogenní. 

Jako problémové z důvodu nebezpečnosti azbestu lze označit vodovodní řady v ulicích: Čechova, 

Zahradní, Pivovarská, 28. října, U Braňky, Raisova, Vodákova, Komenského, Ke Skále, Jedličkova, 

Přemyslova, Resslova a ČSA  - celkem 2.978m. 

Jako závažný nedostatek lze také označit malý tlak vody v lokalitě Třešňovka a Lom (je zpracována 

PD na posílení a rekonstrukci vodojemu). 

Na území městského prameniště byl vybudován vrt HV3 s využitím dotace a připravuje se jeho 

propojení do sítě. Zároveň byla provedena rekonstrukce úpravny vody, kdy došlo k modernizaci 

všech pískových filtrů a k instalaci ionexových filtrů.  Zpracovává se PD na využití vrtu v Kovoně, 

který je vydatný a má kvalitní vodu, která se nyní vypouští do kanalizace a tím zvyšuje náklady na 

provoz ČOV. Připravuje se propojení do suchovodu tak, aby město mohlo odebírat, případně 

dodávat vodu do okolních obcí. Před dokončením je projekt zkapacitnění vodojemu a postupně 

probíhá výměna azbestového potrubí za plastové.  Při plánované rekonstrukci ulic ČSA a Mírová, 

bude vyměněno jak vodovodní, tak kanalizační potrubí.  

 

Kanalizace 

Podél trati v ul. Čapkova vede hlavní stoková síť o průměru 1 100mm dále navazuje potrubí o 

průměru 1 500. U bývalého cukrovaru dochází k dešťovému odlehčení a navazuje potrubí o průměru 

600. Veškeré odkanalizování je svedeno do ČOV v Litoli. Celková délka kanalizační sítě je cca 

43.000m. Při investicích města se provádí oddělení dešťové a splaškové kanalizace pro odlehčení 

ČOV. V minulých letech byla provedena intenzifikace ČOV na 15 tis. ekvivalentních obyvatel. 

Snížily se tím hladiny dusíku a fosforu vyčištěných, vypouštěných vod. Došlo k napojení tlakové 

kanalizace obce Stratov na kanalizační síť města. Byla vyvložkována kanalizace v ulici Stržiště a 

komunikace je tak připravena k položení nového povrchu. Dál dochází k postupné obnově 

kanalizačních řadů ve vazbě na zpracovaný plán obnovy VaK. 

 

Závěr 

Celkově lze technickou infrastrukturu ve městě hodnotit jako dobrou. Je ale nutná realizace 

investic do oblasti vodovodu a  kanalizací, aby se stav sítí postupně zlepšoval. 

+ - 

- Probíhající práce na zkapacitnění 

vodojemu 

- Nový vrt HV3 

- Postupná výměna azbestového potrubí za 

plastové 

- Postupná přecházení veřejného osvětní na 

LED technologii 

- PD na využití vrtu v Kovoně 

- Užívání Ionexových filtrů pro úpravu 

čerpané vody 

- Nedostatečný tlak vody v některých 

lokalitách 

- neodkanalizované lokality (Na Vysoké 

mezi, Za Pávem, Byšičky, Dvorce, Mírová, 

Stržiště), 

- kanalizace v havarijním stavu (ulice 

Pivovarská, Brandlova, Smetanova, ČSA, 

Jedličkova, Družstevní, Mírová), 
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- Postupná obnova v souladu s plánem 

obnovy VaK 

- zanesená zatrubněná část potoka od Penny 

k ul. 9. Května (majitel povodí Labe), 

- havarijní stav přečerpací stanice v Litoli 

(nutné vybudovat novou) 

- část vodovodní sítě v azbestu 

- absence oddělené splaškové kanalizace a 

dešťové kanalizace ve větší části města. 

- Část plynovodů je ve vlastnictví města 

včetně části plynovodu v Milovicích 

- Části vodovodních a kanalizačních řadů 

nejsou dosud předány do majetku města 

- Balastní voda z Kovony 

- Špatný technický stav šoupat na 

vodovodním řadu - nemožnost uzavření 

malých částí města. 

 

 

A.4.4 Bydlení 

 

Celkový rozsah bytového fondu ve městě je cca 3.500 bytů, z toho je více než 1.200 bytů v bytových 

domech. Z tohoto počtu je pouze asi 148 bytů v majetku města (zejména v bytových domech a 

v domech s pečovatelskou službou).  

 

Privatizace městského bytového fondu v Lysé byla prakticky ukončena. O privatizaci se tak dá 

uvažovat pouze u bytů, které město vlastní v Milovicích (celkem 350 b. j.). Proces jejich prodeje 

však zatím nemohl být zahájen, neboť jej neumožňuje naplňování podmínek dotace, která byla v 

minulosti čerpána na jejich rekonstrukce a modernizace. Proces privatizace je teoreticky možné začít 

od roku 2019, avšak je třeba si uvědomit, že v posledních letech bylo do oprav těchto bytových 

domů vloženo poměrně značné množství finančních prostředků. Pokud se v budoucnu o privatizaci 

rozhodne, bude potřeba rozhodnout, jaký způsob privatizace zvolit. 

 

Závěr 

 

Celkově lze bydlení ve městě hodnotit jako dobré.  

+ - 

- postupné zastavovaní lokalit k tomuto 

účelu určených 

- oprava a obnova bytového fondu 

v Lysé i Milovicích 

- DPS 

- Příprava krizového bytu 

- Absence sociálních a azylových bytů 

 

 

 

A.4.5 Občanská vybavenost 
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Postavení města a jeho rozvoj je a bude výrazně ovlivňován skladbou, množstvím a aktivitami 

obyvatel obce. Jak vyplývá z demografické analýzy, postupně se zvyšuje podíl obyvatel 

v postproduktivním věku (nad 65 let), na druhé straně ale s novou výstavbou přibývají rodiny 

s malými dětmi a mění také další parametry složení obyvatel. S těmito změnami souvisí i požadavky 

na rozsah a kvalitu občanské vybavenosti, zejména na zajištění kvalitní a dostatečné zdravotní a 

sociální péče, mateřského a základního školství, rovněž požadavky na úroveň nabídky služeb a 

možnosti trávení volného času. K tomu lze doplnit, že se daří postupně pokračovat v projektu 

výstavby víceúčelové sportovní haly, která by kromě využívání školskými subjekty na výuku tělesné 

výchovy měla nabídnout dostatečný prostor pro využití občany, jak pro sportovní tak kulturní vyžití. 

Cíle zajistit kvalitní a dostupnou základní zdravotní péči a podporu účinného systému sociální práce 

a péče se postupně daří plnit. Ze strany některých občanů a spolků ale dochází k nepochopitelnému 

blokování výstavby domova pro seniory. Každým rokem tak dochází k nárůstu očekávaných 

finančních prostředků a město tak ztrácí možnosti získat dotace. 

 

V rámci zkvalitnění a rozšíření sociální péče došlo k vybudování denního stacionáře pro seniory a 

ve městě je poskytována služba domácí hospicové péče soukromým subjektem. 

 

Dále je vyvíjena aktivita na zajištění dostatečné kapacity mateřských škol, základních škol a rovněž 

podpora kvalitního vzdělávání, včetně mimoškolního. Divadlo, ani společenské centrum v Lysé nad 

Labem neexistuje. Město citelně postrádá kulturní dům, kde by se mohli občané scházet na různých 

kulturních akcích, za kterými musí bohužel dojíždět do okolních měst. 

 

Obchodní síť ve městě odpovídá jeho velikosti, chybí však větší prodejní plochy a určité problémy 

nastávají také v době velkých výstavních akcí. Velké očekávání bylo proto od dlouhodobě 

plánované výstavby nákupního centra, kde mělo být více obchodů soustředěných pod jednou 

střechou i další doprovodné služby pro zákazníky, včetně sociálního zázemí apod. Nákupní centrum, 

které mělo být vybudováno v bývalém areálu Fruty, nebylo dostatečně ošetřeno smlouvou a 

soukromý investor od tohoto záměru upustil. 

 

Z hlediska pokrytí území se jako problém jeví chybějící obchodní síť v lokalitě Kačín, Litol a 

Sídliště. 

 

Městu chybí ucelené plochy, které by nabídlo investorům, aby zde vybudovali nákupní centra. 

Výstavba nákupních center je také podmíněna koupěschopností obyvatel a dostatečným počtem 

obyvatel, a protože v Lysé nad Labem se jen pomalu zvyšuje počet pracovních míst, řetězce nemají 

zájem. 

 

Z dalších služeb je jako problém vnímána prostorově nevyhovující budova pošty. Určité zlepšení 

přinesla vnitřní modernizace budovy, čímž došlo ke zlepšení komfortu pro zákazníky i zaměstnance 

pošty. Definitivní řešení však může přinést až nová budova pošty. 

 

 

Závěr 

 

Celkově lze občanskou vybavenost ve městě hodnotit jako nedostatečnou.  

+ - 
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- modernizace kina 

- plánovaná výstavba víceúčelové 

sportovní haly v procesu 

 

- Schází větší ucelená plocha 

k nabídnutí investorům 

- Kulturní sál, resp.dům 

- Obstrukce ze strany občanů a spolků 

bránící rozvoji 

- Nevyužitá lokalita na „Šibáku“ 

- Nevyužité budovy v majetku města  

 

 

A. 5 BEZPEČNOST VE MĚSTĚ 

 

A. 5.1 Bezpečnostní situace, prevence kriminality 

 

Bezpečnost na území města Lysá nad Labem primárně zajišťují složky Policie ČR a Městské policie. 

Hodnocení bezpečnostní situace ve městě vychází z výročních zpráv a dalších podkladů Městské 

policie a obvodního oddělení Policie ČR Milovice, pod jehož územní obvod Lysá nad Labem spadá. 

Zde je důležité zmínit, že obvodní oddělení, které dlouhodobě sídlilo v našem městě, doplatilo na 

reorganizaci Policie ČR a bylo sloučeno s OO Policie ČR Milovice, které má vlastní a dostatečně 

velké prostory v nedalekých Milovicích. Tuto skutečnost samozřejmě velmi nelibě nesou jak 

představitelé našeho města, tak samotní občané. Nicméně i přes tento negativní dopad, lze 

bezpečnostní situaci ve městě hodnotit jako dobrou a stabilizovanou, jak dokládá i dostupná 

statistika trestných činů, poskytnuta Policií ČR.  

 

 

 
Zdroj: Policie ČR 
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Statistiky a hodnocení bezpečnostní situace ze strany orgánů státní správy a samosprávy by bylo 

vhodné doplnit a objektivizovat hodnocením pocitu bezpečí přímo občany města. Pocit bezpečí je 

na mezinárodní úrovni dlouhodobě sledován a vyhodnocován v souvislosti s prevencí a bojem proti 

kriminalitě. Pocit bezpečí je nejčastěji zjišťován sociologickým výzkumem či průzkumem. Výzkum 

ke zjištění pocitu bezpečí občanů města je reálné provést koncem letošního roku nebo počátkem 

roku příštího a výsledky začlenit do vyhodnocení bezpečnostní situace za rok 2018. Takto pojatá 

bezpečnostní situace bude relevantním podkladem pro plánování preventivních opatření do 

budoucna.  

Jak bylo již výše uvedeno, jedním z pilířů bezpečnosti ve městě je městská policie, která na území 

obce působí již od roku 1992. Tato skutečnost potvrzuje zájem představitelů města o komfortní 

zajištění bezpečnosti vlastních občanů. Počty strážníků se v průběhu let adekvátně navyšovaly jeho 

potřebám, nakonec se ustálily na současných 14+1.  

 

Důležitým faktorem zajišťující profesionální plnění konkrétních úkolů spočívá v technickém 

vybavení, kterým strážníci disponují.   

 

● Pult centrální ochrany pracuje na špičkové a nejmodernější technologii, na který jsou 

napojeny z větší míry objekty ve vlastnictví města, jako např. mateřské školy, základní školy, 

ale i dalších subjektů sídlících na katastrálním území města.  

● Městský kamerový dohlížecí systém byl vybudován za podpory programu Prevence 

kriminality MVČR a v současnosti disponuje 11 kamerovými body. V roce 2016 prošel 

kompletní přestavbou na digitalizaci. Touto významnou investicí došlo k zásadnímu 

zlepšení kvality obrazu i záznamu.    

● Laserový měřič rychlosti motorových vozidel „TRUCAM“. 

● Stacionární radar pro měření rychlosti motorových vozidel v obci Starý Vestec v rámci 

veřejnoprávní smlouvy. 

● Informačním systémem MP Manager (propojení online se smartphony)  

 

Městská policie je velmi aktivní i v oblasti prevence kriminality. Tato činnost je zajištěna formou 

besed na půdě mateřských, základních a středních škol, Klubu seniorů Lysá i Litol, Domov Na 

Zámku, které jsou na území města. Témata jsou rozdělena cíleně na každou věkovou skupinu: 

 

● Dopravní výchova (Záchranný kruh) 

● Návykové látky a jejich negativní vlivy (odborný konzultant) 

● Bezpečné zacházení se zábavnou pyrotechnikou (odborný konzultant) 

● Poskytnutí první pomoci (odborný konzultant) 

● (Ne)bezpečný věk (projekt z dílny Ministerstva vnitra) 

● Setkání složek IZS (ukázka technického vybavení všech složek)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problémové lokality s vyšším výskytem kriminality a jiných problémových jevů: 
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Zdroj: Městská policie  

 

Mapa nám přehledně zobrazuje místa podle počtu projednávaných událostí. Zohledněny jsou jak 

přestupky v dopravě, tak i ostatní přestupky, které strážníci v místě projednávali. Nejvíce vytížené 

jsou lokality s koncentrací většího počtu obyvatel, jako jsou náměstí (Husovo a B. Hrozného), 

lokalita sídliště, nádraží.   

Další rizikové faktory: 

● Poloha v blízkosti Prahy – zvýšený pohyb osob „odjinud“,  

● Město Milovice – konání festivalů s velkým počtem návštěvníků  

● nezaměstnanost a další sociální faktory. 

 

V současné době se město Lysá n. L. zapojuje do programu prevence kriminality „Bezpečné město“. 

Program navazuje na Koordinační dohodu, která je uzavřena mezi městem Lysá nad Labem a Policií 

ČR. Zkvalitňuje úroveň komunikace a sdílení informací. 

 

Závěr 

 

Bezpečnostní situaci ve městě lze hodnotit jako dobrou. Pro zachování příznivého vývoje je 

klíčové klást důraz na zachování stanovených priorit. 

+ - 

- Dlouhodobá podpora městské policie 

vedením města (nepřetržitá služba 

24h, kvalitní technické vybavení – 

MKDS, PCO, MP Manager, měřič 

rychlosti….) 

- Velmi dobrá činnost městské policie 

v oblasti preventivní činnosti (školy, 

školky, senioři) 

- Velmi dobrá spolupráce složek IZS  

- Koordinace dotčených orgánů města 

v návaznosti na aktualizace OZV a 

Nařízení města v oblasti bezpečnosti 

- Absence obvodního oddělení Policie 

ČR 

- Nevyhovující prostory Městské 

policie 

- Nedostatečná zpětná vazba od občanů 

(výzkum pocitu bezpečí) 
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A. 5.2 Bezpečnost v dopravě a řešení dopravní situace ve městě 

 

Bezpečnost v dopravě je ovlivňována několika faktory.  

 

Jedním z klíčových faktorů je dopad tranzitní dopravy při absenci dlouho plánovaného obchvatu, 

jehož dokončení by mělo velmi pozitivní dopad na hustotu silničního provozu. Částečně tento fakt 

dokládá i vybudování I. části obchvatu, která spojila silnice II. třídy č. 272 a 331 v ulici Družstevní, 

čímž se hustota dopravy přesunula z ulice Mírová právě do ulice Družstevní. Město je vzhledem k 

poloze i vhodnou spojnicí mezi dálnicemi D10 a D11 s dopravou po silnicích II. třídy č. 272 a 331. 

Nezanedbatelný vliv na hustotě provozu má i v blízkosti dynamicky se rozvíjející město Milovice, 

do kterého necestují pouze jejich občané, ale i tisíce návštěvníků různých akcí, které se během roku 

konají na přilehlém letišti. 

 

Status města Lysá nad Labem jako obec s rozšířenou působností (obec III. stupně), která spravuje 

přenesenou působnost veřejné správy pro okolních 8 obcí, což sebou přináší další příliv občanů a 

tím i potřebný počet parkovacích míst. 

 

Přítomnost výstaviště, jehož celková rozloha výstavního areálu činí 24 100 m². Z toho 9100 m² tvoří 

vnitřní výstavní plochy a zbytek venkovní dlážděné prostory. Během roku pořádá výstaviště cca. 30 

výstav, jejichž návštěvnost se pohybuje v řádech tisíců návštěvníků, které do města přijíždějí 

vlakem, autobusem i vlastním motorovým vozidlem. Pouze pro představu je vhodné zmínit, že podle 

odhadů se návštěvnost Polabských trhů 2018 odhaduje kolem čtyřiceti až padesáti tisíc lidí.      

 

V neposlední řadě je vhodné zmínit i vliv nákladní dopravy v návaznosti na přítomnost cca. 15 

firem, které se bez této dopravy neobejdou. 

 

Nedílnou součástí silničního provozu jsou i cyklisté a chodci. Zde je potřeba zhodnotit, že chodci 

jsou oproti cyklistům z hlediska infrastruktury ve značné výhodě (přechody pro chodce, chodníky, 

bezbariérovost), potažmo cyklisté mají v našem městě pouze jedinou cyklostezku, která se nachází 

v ulici Poděbradova. Cyklistika zažívá dlouhodobě vzestupnou tendenci a zaslouží si daleko větší 

pozornost než doposud.   

 

V oblasti bezpečnosti silničního provozu je důležitá také spolupráce organizací, které zajišťují 

správu a údržbu komunikací (viz. kapitola „Dopravní infrastruktura“) a dotčených orgánů státní 

správy (vydávání souhlasů s užíváním komunikací apod. – Krajská správa silnic, Dopravní 

inspektorát PČR Nymburk). 

 

Závěr 

Dopravní situace ve městě není dlouhodobě dobrá, čemuž přispívá i například absence 

obchvatu, který by městu výrazně ulevil. Nicméně je vhodné zmínit, že realizace některých 

projektů (obchvat, P+R, revitalizace náměstí apod.) jsou velmi často ovlivňována různými 

občanskými aktivitami, které v návaznosti na platnou legislativu tyto projekty ohrožují.  

+ - 

https://www.vll.cz/vanocni-trhy


 

37 
 

- funkční I. etapa obchvatu 

- regulace parkování v době výstav 

- výstavba nového železničního 

nadjezdu 

- biketower – automatické parkovací 

zařízení pro jízdní kola 

 

- dokončení celé části obchvatu 

- absence vlastních pozemků pro 

vybudování parkovišť 

- nedostatečná síť cyklostezek 

 

A. 5.3 Krizové řízení, složky integrovaného záchranného systému a civilní obrana 

 

Pro město Lysá nad Labem je platný Krizový plán, zpracovaný v roce 2005 a od té doby průběžně 

aktualizovaný.  V rámci aktualizace jsou (na rozdíl od původní verze, která byla víceméně „krajská“ 

a nereagovala na některá místní specifika) více zohledněny konkrétní a reálné podmínky města, 

včetně uplatnění vlastních podnětů. Jedním z těchto podnětů je zřízení mobilní základny 

humanitární pomoci pro mimořádné události na území města Lysá nad Labem. 

Krizovým plánem jsou na území města definována tři významná strategická místa (radnice, nádraží, 

most). Tato místa by měla být do budoucna také plnohodnotně monitorována městským kamerovým 

systémem. 

Z hlediska dostupnosti území města jednotkami IZS v případě vzniku krizové situace jsou známa 

problémová místa na přístupových trasách. Zejména se jedná o železniční přejezdy a nebezpečné 

nebo technicky nevhodné pozemní komunikace (především průtah silnice II/272). Přístupnost 

některých objektů je ztížena jejich technickým stavem nebo nevhodnými stavebními úpravami (týká 

se například objektu domova důchodců v areálu zámku). Dalšími kritickými místy z hlediska 

krizového řízení jsou průmyslové objekty a areály na území města (spalovna, KOVONA, ARS 

Altmann, LINDE+WIEMANN, H.A.N.S. prefa,a.s., Domov Na Zámku Lysá nad Labem, PLAST 

FORM SERVICE I.M., spol.s.r.o., areál výstaviště). 

Z hlediska ohrožení povodněmi vyžadují zvláštní pozornost objekty a lokality: elektrárna, Brazel 

s.r.o., Tři chaloupky, chatová osada Řehačka, zástavba v ulicích Za Labem a U Labe, okolí Litolské 

svodnice (ul. Na Staré vsi a Dolejší). 

Koordinace složek IZS je zajištěna na dobré úrovni a nevykazuje žádné zásadní problémy. Pro 

zvýšení kvality a operativnosti spojení pro případ krizové situace by bylo potřeba sjednotit technické 

prostředky dorozumívání (vysílačky - dnes má každá složka jiné vybavení, které neumožňuje 

kompatibilitu). 

Podnětem do budoucna je rovněž možnost zřízení centrálního místa pro všechny složky IZS. 

Dosavadní snahy o jeho realizaci zatím selhávaly zejména na nedostatku finančních prostředků, 

které budou potřebné pro vstupní investici. Problematické může být nalezení vhodné lokality, která 

by vzhledem k potřebné dostupnosti měla být v centrální části města.  

 

Ze složek IZS jsou přímo na území města dislokovány: 

● jednotka Sboru dobrovolných hasičů (vzhledem k velmi dobré úrovni a vybavenosti 

zajišťuje výjezdy i pro širší spádové území Lysecka, v koordinaci s HZS Nymburk), 

● výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby (ZZS - bez lékaře), 

● služebna Policie ČR, 

● Městská policie Lysá nad Labem. 
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Armáda ČR je vedle HZS tzv. ostatní součástí IZS. Jedná se hlavně o záchranné prapory AČR. 

Pomoc těchto jednotek ve spádovém území ORP  Lysá nad Labem nikdy nebyla nutná a v současné 

době je plně nahradí HZS. 

Spolupráce HZS Nymburk a  JSDH Lysá nad Labem  je na dobré úrovni. Z důvodu včasného 

dojezdu k mimořádným událostem je  JSDH zařazena do plánu HZS na požární krytí území. 

Možnost rozšíření / doplnění výjezdového stanoviště ZZS (Záchranné zdravotnické služby) v Lysé 

o rychlou lékařskou pomoc (RLP) zřejmě není reálné, ale mohlo by dojít k posílení stanoviště ZZS 

a zlepšení jeho vybavenosti (prostory, technika). 

Havarijní plán pro město je aktualizován v návaznosti na aktualizaci Krizového plánu. Především 

je potřebné jeho zjednodušení (které by mj. mělo zajistit lepší a operativnější použitelnost 

havarijního plánu) a jeho větší zaměření na stavy a události, které skutečně mohou v podmínkách 

města nastat. 

Jako potenciální problém v případě vzniku mimořádné události lze označit závislost na jednom 

zdroji energie, zejména na plynu – pro případ krizové situace není náhrada. To se týká například i 

náhradních prostor pro ubytování obyvatel z postižených částí města. V případě energetické 

závislosti se bude jednat s možným dodavatelem elektrické energie (elektrárna na řece Labi) a pro 

nouzové ubytování ve školním zařízení možnost instalace kotle na pevná paliva vedle stávající 

plynové kotelny.  

Celkově lze hodnotit připravenost města na krizové situace jako poměrně dobrou. 

Z dlouhodobého pohledu je připravenost města na krizové situace stále lepší (spolupráce SDH se 

školami, aktivní zapojení studentů při cvičení jednotek IZS,  zavedení veřejného rozhlasu 

doplněného MKDS). 

V případě vzniku mimořádné události starosta svolává Bezpečnostní radu ORP (BR) jako 

koordinační orgán a s ní řeší vzniklou situaci. BR byla v uplynulých letech mimořádně svolána 

několikrát a vždy s konstruktivními závěry na řešení vzniklé mimořádné události. 

Nelze opomenout důležitost SDH Lysá nad Labem, což dokazuje i cca. 150 výjezdů za rok. Jednotka 

je zařazena do kategorie JPO II a svým technickým vybavením a odbornou způsobilostí svých 40 

členů, dosahuje kvalit profesionálního sboru HZS ČR. Zřizovatelem jednotky, financování i 

Hasičská zbrojnice je v režii města Lysá nad Labem (preventivně výchovná činnost je hrazena z 

členských příspěvků). Autopark disponuje 3 cisternovými vozy, 1 automobilovým žebříkem a 1 

dopravním automobilem, jejichž technický stav je na dobré úrovni. Zde je potřeba zdůraznit, že 

prioritou zůstává obměna a modernizace stávající techniky (vozidel) i rekonstrukce stávajících 

prostor, což je bezprostředně vázáno na čerpání dotačních titulů. 

 

 

 

 

 

Závěr: 

 

Jak z výše uvedeného vyplývá, připravenost města na krizové situace je zajištěna. Město pro 

tyto potřeby zřídilo pracoviště krizového řízení podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém 

řízení, které veškerou dokumentaci související s krizovými stavy aktualizuje. Významnou 

složkou pro tyto krizové situace je bezesporu sbor dobrovolných hasičů, který je zařazen do 

kategorie JPO II. Technické vybavení a odborná způsobilost členů SDH je garantem 

profesionálního zásahu a je prioritou udržet technické vybavení na úrovni vyhovujících 

standardů, které se neustále zvyšují. 

+ - 
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- zřízení krizového pracoviště 

- SDH na velmi dobré úrovni 

- velmi dobrá součinnost složek IZS  

- vyrozumění obyvatelstva (rozhlas) 

- MKDS 

- výjezdové pracoviště RZS 

 

- nedostatečné prostory pro SDH 

- nákup a obnova technických 

prostředků SDH 

 

 

A.6 SOCIÁLNÍ ROZVOJ A LIDSKÉ ZDROJE 

 

A.6.1 Zdraví obyvatelstva, zdravotnictví 

 

Agenda na úseku zdravotnictví je plně v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje. Městský 

úřad Lysá nad Labem, jako obec s rozšířenou působností je pověřen agendou, která se týká vydávání 

opiátových receptů a žádanek s modrým pruhem praktickým lékařům, dále vyřizováním 

přestupkové agendy.  

 

Zdravotnická zařízení 

 

V Lysé nad Labem je v současnosti registrováno 22 ordinací lékařů pro dospělé, pro děti a dorost a 

specialistů, 7 ordinací zubařů, 2 rehabilitace, logopedie, 2 stomatologické laboratoře a 3 lékárny. 

https://mestolysa.cz/cz/zdravotnictvi-a-soc-sluzby 

 

Zdravotní záchranná služba 

Stanoviště rychlé zdravotní záchranné služby se nachází přímo ve městě na adrese Masarykova 

 

 

Léčebna dlouhodobě nemocných 

Spádová nemocnice pro občany Lysé nad Labem, nemocnice Nymburk (http://www.nemnbk.cz/) 
umisťuje do LDN Městec Králové (http://nemmk.cz/) výjimečně Český Brod (http://www.nem-
cb.cz/).  
 

Pohotovost 
Na webových stránkách města jsou uvedeny aktuální informace k pohotovostním službám 
jednotlivých odborností. https://mestolysa.cz/cz/zdravotnictvi-a-soc-sluzby/pohotovost 
 

Závěr  

 

 

 

 

 

 

 

Stav poskytované zdravotní péče v Lysé nad Labem je v současné době vnímán jako dobrý. 

V obvodu města chybí dětský psychiatr, který by byl potřebný. Rovněž by byla poptávka 

po dětském psychologovi, který by byl placen ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. 

Nově ve městě chybí ordinace ortopeda a kožního lékaře. Síť lékáren je velmi dobrá. Zvýšil 

se i počet zubařů, ten je v současné době také dostačující (v říjnu 2018 by měla být otevřena 

další ordinace). Co se týká technického stavu budov, ordinací a zázemí lékařů jsou 

vyhovující, vyjma jednoho praktického lékaře jsou všechny bezbariérové. 
 

https://mestolysa.cz/cz/zdravotnictvi-a-soc-sluzby
http://www.nemnbk.cz/
http://nemmk.cz/
http://www.nem-cb.cz/
http://www.nem-cb.cz/
https://mestolysa.cz/cz/zdravotnictvi-a-soc-sluzby/pohotovost
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Zhodnocení 2018 

 

 

+ 

 

- 

naplňována aktivita  – bezbariérové město: 

 bezbariérovost Vichrovy vily, vyjma 

jedné ordinace praktického lékaře 

 bezbariérovost ordinací lékařů na adrese 

Husovo nám. 1032 

 částečná (krizová) bezbariérovost ZŠ J. 

A. Komenského 

 bezbariérový přístup do ZŠ Speciální 

díky „schodolezu“ 

 rekonstrukce výtahů v Domově Na 

Zámku 

 bezbariérové ulice (např. Masarykova, 

Náměstí B. Hrozného, Husovo náměstí) 

 

nesplněna aktivita 

 problematický bezbariérový přístup 

na nádraží ČD  

 bezbariérovost budovy České pošty 

 

aktivita – podpora opatření pro zlepšení 

nepříznivého trendu vývoje věkové struktury 

obyvatel. ORP Lysá nad Labem je obcí 

s rozšířenou působnosti s nejmladším věkovým 

Ø v ČR. Tento trend není důsledkem 

zamýšleného rozšíření průmyslové zóny. 

 

 

od roku 2013 pracuje pro OSPOD a Město Lysá 

nad Labem na DPP a DPČ dětský psychologa 

nebyla zřízena ordinace dětského 

psychologa 

 

 

 

absence ordinací 

- dětského psychiatra  

- ortopeda 

- kožního lékaře 

po rekonstrukci budovy Na Františku 253 

(Knéblák) budou k dispozici zrekonstruované 

prostory pro ordinaci lékaře 
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A.6.2 Vzdělávání a školství 

 

A.6.2.1 Mateřské školy zřizované Městem Lysá nad Labem 

 

Město Lysá nad Labem zřizuje jako příspěvkové organizace čtyři mateřské školy s kapacitou 378 

dětí. 

Od 1. 12. 2002 jsou právními subjekty – příspěvkovými organizacemi. 

 

Přehled kapacit, počtu tříd MŠ 2015/2016 

 

 

Mateřská 

škola 

Kapacita MŠ dle zařazení v síti škol Počet tříd MŠ 

Dráček 50 2 

Čtyřlístek 150 6 

Mašinka 78 3 

Pampeliška 100 4 

 

 

Prognóza potřeby vzdělávacích služeb ve věkové kategorii 3 – 5 let 

 

Počet obyvatel města Lysá nad Labem ve věku 3 – 5 let v letech 2020 – 2030 podle variant 

Demografické prognózy 

 

 Rok  

2020 2025  2030 

nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká 

390 416 440 386 432 470 378 442 498 
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Více viz. Koncepce školství na https://mestolysa.cz/cz/vzdelavani/koncepce-skolstvi 

 

https://mestolysa.cz/cz/vzdelavani/koncepce-skolstvi
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A.6.2.2 Základní školy zřizované Městem Lysá nad Labem 

 

Město Lysá nad Labem zřizuje jako příspěvkové organizace města tři základní školy: 

ZŠ s výukou v 1. – 9. ročníku: 

Základní škola Bedřicha Hrozného, nám. B. Hrozného 12, Lysá nad Labem 

Základní škola J. A. Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem 

 

ZŠ s výukou v 1. – 5. ročníku: 

Základní škola T. G. Masaryka, Palackého 160, Lysá nad Labem – Litol 

 

Další školou, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj: 

Základní škola (dříve speciální a praktická), Komenského 1534, Lysá nad Labem 

 

Počet obyvatel města Lysá nad Labem (6 – 14 let) v letech 2020 - 2030 podle variant demografické 

prognózy 

 

 

 

Rok 

2020 2025 2030 

nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká 

1200 1213 1225 1202 1301 1381 1171 1363 1519 
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Více viz. Koncepce školství na https://mestolysa.cz/cz/vzdelavani/koncepce-skolstvi 

 

A.6.2.3 Školní jídelny MŠ a ZŠ 

 

Školní stravování 

https://mestolysa.cz/cz/vzdelavani/koncepce-skolstvi
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Školní stravování je systém, který umožňuje, aby děti měly po dobu výuky zajištěný potřebný příjem 

potravy, aby strava odpovídala potřebám pro zdravý růst a vývoj dětského organismu. 

 

V mateřských školách počty uvařených obědů ovlivňuje docházka, neboť všechny děti se zde 

stravují.  

Kromě dvou mateřských škol, které mají vlastní jídelny, zajišťuje stravování pro dvě mateřské a 

všechny základní a střední školy v Lysé nad Labem společnost Scolarest. 

Kapacita varny v areálu ZŠ JAK je 2 200 uvařených jídel denně. 

 

Jídelny MŠ – kapacity a počty strávníků ve školním roce 2014/2015 

 

Mateřská 

škola 

Kapacita 

MŠ 

Počet strávníků ŠJ, výdejny 

(jen děti MŠ) 

Poznámka 

Čtyřlístek 150 150 vlastní jídelna 

Dráček 50 50 vlastní jídelna 

Pampeliška 100 100 Nemá vlastní jídelnu, 

pouze 2 výdejny. 

Stravování zajišťuje 

Scolarest – zařízení pro 

školní stravování. 

Mašinka 78 78 Nemá vlastní jídelnu, 

pouze 3 výdejny. 

Stravování zajišťuje 

Scolarest – zařízení pro 

školní stravování. 

 

A.6.2.4 Základní umělecké vzdělávání 

 

Základní umělecké vzdělávání poskytuje v našem městě Základní umělecká škola Františka 

Antonína Šporka, Školní náměstí 906, Lysá nad Labem (http://www.zuslysa.cz/).  

V roce 2015 byla škole povolena Ministerstvem školství kapacita ve výši 1100 žáků a další místo 

poskytovaného vzdělání v Milovicích. 

 

Počet oborů, kapacita, místa vzdělávání v roce 2015/2016 

 

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka je plně organizovanou čtyřoborovou základní 

uměleckou školou.  

     Hudební obor                         cca 710 žáků 

     Výtvarný obor                         cca 175 žáků 

     Taneční obor                            cca 160 žáků 

     Literárně-dramatický obor       cca   55 žáků    

     Kapacita školy                                  1100 žáků 

     Průměrná naplněnost                  100% do škol. roku 2014/2015 

     Hlavní budova školy                    Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem 

     Další místo poskyt. vzdělávání    Školní 402, 289 21 Kostomlaty nad Labem 

                                                          Náměstí 30. června 507, 289 23 Milovice 

A.6.2.5 Volnočasové a mimoškolní aktivity 

 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kterými jsou 

zejména domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby. 

http://www.zuslysa.cz/
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Volnočasové aktivity na jednotlivých základních školách – školní družiny a školní kluby 

 

Ve všech školách zřizovaných městem máme školní družiny, na ZŠ J. A. Komenského i školní klub. 

Školní družiny navštěvují zpravidla žáci 1. stupně, školní klub navštěvují přednostně žáci 2. stupně. 

Zájem žáků o volnočasové aktivity se každoročně zvyšuje a kapacity jsou zcela naplněné. 

 

Počet žáků navštěvujících školní družiny, školní kluby v letech 2013/2014 – 2014/2015 

Žáci I. stupně ZŠ navštěvující školní družiny 

 

Základní 

škola 

(kapacita ŠD) 

2013/2014 2014/2015 

Počet 

přihlášených 

žáků ŠD 

Počet 

žáků I. 

stupně 

% 

přihlášených 

žáků ŠD 

Počet 

přihlášených 

žáků ŠD 

Počet 

žáků I. 

stupně 

% 

přihlášených 

žáků ŠD 

J. A. 

Komenského 

(150, od 1. 9. 

2014 je 210) 

150 310 48,38 180 331 54,38 

B. Hrozného 

(150, od 1. 9. 

2015 je 180) 

123 265 

46,42 

150 284 52,82 

T. G. 

Masaryka 

(58) 

58 111 52,25 58 111 52,25 

Celkem 331 686 48,25 388 726 53,44 

 

Žáci ZŠ navštěvující školní klub 

 

Základní 

škola 

2013/2014 2014/2015 

Počet 

přihlášený

ch žáků 

ŠK 

Celkový 

počet žáků 

ZŠ 

% 

přihlášený

ch žáků 

ŠK 

Počet 

přihlášenýc

h žáků ŠK 

Celkový 

počet žáků 

ZŠ 

% 

přihlášený

ch žáků 

ŠK 

J. A. 

Komenskéh

o 

50 483 10,35 50 503 9,94 

 

A.6.2.7 Střední školy a celoživotní vzdělávání 

 

V Lysé nad Labem v současné době sídlí 2 střední školy, jejichž zřizovatelem je Středočeský kraj. 

 

Obchodní akademie, Komenského 1534, LYSÁ NAD LABEM - https://www.oalysa.cz/  

Škola byla zřízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ve dvou 

studijních oborech se vyučují všeobecné a ekonomické předměty.  

Kapacita školy je 240 žáků. 

 

Střední škola oděvního a grafického designu, Stržiště 475, LYSÁ NAD LABEM - 

https://www.ogdlysa.cz/  

 

https://www.oalysa.cz/
https://www.ogdlysa.cz/
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Je jedinou střední školou zřizovanou Středočeským krajem, která se zabývá výhradně výukou 

uměleckých výtvarných oborů grafický design, oděvní design (modelářství a návrhářství oděvů), 

design interiéru a bytových doplňků (textilní výtvarnictví), produkční činnost v umění a reklamě 

(ekonomika a podnikání). Kapacita školy je 400 žáků. 

Střední škola oděvního a grafického designu je v Lysé nad Labem umístěna ve 4 budovách, všechny 

jsou majetkem Středočeského kraje.  

Součástí školy je i Domov mládeže s kapacitou 150 lůžek. Pro školní rok 2018/2019 bude ubytováno 

90 žáků.  

Koncepce školství na https://mestolysa.cz/cz/vzdelavani/koncepce-skolstvi 

 

Závěr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

Zhodnocení 2018 

 

 

+ 

 

- 

 nerovnoměrné rozmístění ZŠ a MŠ v rámci 

města 

 nedostatek středního vzdělávání 

 budova na Nám. B. Hrozného č. 13 – studie 

využitelnosti schválená ZM, zatím 

nerealizováno, doporučení – 1. patro pro 

potřeby ZŠ B. Hrozného, přízemí – využití 

pro volnočasové aktivity dětí a seniorů 

 nedostatečná kapacita základních škol o cca 

400 žáků 

 nedostatečná kapacita předškolního 

vzdělávání cca 80 žáků 

rozpracovaná alternativa výstavby MŠ v 

Drážkách s kapacitou 50-75 míst 

 

nástavba pavilonu „C“ ZŠ J. A. Komenského 

kde vzniknou 3 třídy pro ZŠ 

 

 nedostatečná bezbariérovost ZŠ J. A. 

Komenského 

Dlouhodobá prognóza předpokládá zvýšení potřeby míst v mateřských školách o 20 - 80 do roku 

2030. Nejvíce podporovanou variantou je výstavba nové mateřské školy V Drážkách. 

Dlouhodobá prognóza předpokládá zvýšení potřeby míst v základních školách o 400 žáků do 

roku 2030. Nabízí se několik variant, z nichž se jako nejlepší jeví varianta výstavby nové školy 

v jižní části města, rekonstrukce pavilonu G, nebo výpověď ZŠ speciální ze ZŠ J. A. Komenského 

a využití uvolněných prostor. 

Kapacita 2 200 uvařených jídel denně je dostatečná. Problémem se jeví kapacita počtu míst 

k sezení ve ŠJ Komenského. 

V příštích letech bude počet obyvatel stoupat a zvýší se poptávka po zájmovém vzdělávání, 

v letech 2025 – 2030 vznikne potřeba vyčlenit další prostory pro základní uměleckou školu. 

V mimoškolních aktivitách bude třeba mírně navýšit počet oddělení družin a více školního klubu. 

Žádoucí by bylo vybudování domu dětí a mládeže. 

Obchodní akademie i Střední škola grafického designu mají kapacitu dostačující. 

Rovněž by bylo vhodné uvažovat o rozšíření středního vzdělávání v učebních oborech a to ve 

spolupráci s Městem Milovice. 
 

https://mestolysa.cz/cz/vzdelavani/koncepce-skolstvi
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 potřeba rozšířit prostory pro zájmovou 

uměleckou činnost ZUŠ 

 vybudování Domu dětí a mládeže 

  

A.6.3 Sociální péče 

 

V kompetenci Odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury /dále jen OŠSVZaK/ 
Městského úřadu Lysá nad Labem je výkon státní správy i samosprávy 
(https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-skolstvi-socialnich-veci-zdravotnictvi-
a-kultury).  

Odbor na úseku sociálních a zdravotních věcí: 

 zajišťuje výkon sociálně právní ochrany dětí dle § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, tuto poskytuje všem dětem bez rozdílu, 

bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického 

nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, 

 pravidelně svolává Komisi sociálně-právní ochrany dětí, 

 vykonává funkci protidrogového koordinátora, 

 vykonává činnosti na úseku prevence kriminality – manažer prevence kriminality 

Počty případů evidovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí ORP Lysá nad Labem (zdroj 

statistika MPSV) 
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Kurátor pro dospělé: 

 zajišťuje péči o občany propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, pracuje s osobami 

sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením, 

 vede agendu dle zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a řeší přestupky na 

úseku zdravotnictví § 29, § 29a) a přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi § 30, 

 podporuje a pomáhá s řešením situace osobám ohroženým zadlužením, 

 vede agendu související s distribucí tiskopisů a žádanek s modrým pruhem dle vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví ČR č. 54/2008 Sb. o způsobu předepisování léčivých přípravků, 

https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-skolstvi-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-kultury
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-skolstvi-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-kultury
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 vykonává funkci poradce pro národnostní menšiny. 

V samostatné působnosti: 

 zajišťuje všechny povinnosti a činnosti v oblasti sociální péče, 

 zajišťuje přípravu podkladů a administrativní zajištění jednání Sociálně zdravotní komise a 

vede agendu Klubu důchodců, 

 spravuje agendu žádostí do DPS, 

 spravuje Charitativní a Sociální investiční program města, 

 poskytuje finanční příspěvky z Organizace sociální pomoci v mimořádných případech (např. 

sociální pohřeb), 

 vypracovává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění. 

Agenda zdravotnictví - zabezpečuje distribuci a vede evidenci opiátových receptů a žádanek s 

modrým pruhem (omamné látky). Vede agendu přestupků na úseku zdravotnictví. 

 

Závěr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samospráva – komunitní plánování sociálních a návazných služeb  

 

V současné době probíhá tvorba komunitního plánu sociálních a návazných služeb, konkrétně 

„Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí na období 2020 – 2024“ (dále 

Plán). Tento dokument bude zahrnovat i město Lysá nad Labem a priority a opatření vedoucí 

k řešení pomoci občanům nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Plán je zpracováván 

společně s Centrem pro komunitní práci střední Čechy a Mikroregionem Polabí v rámci projektu 

podpořeného z Evropského sociálního fondu.    

 

Postup zpracování Plánu vychází z již realizovaných dílčích aktivit v úzké spolupráci se všemi 

dotčenými aktéry, tzn. nevládními organizacemi, občany, zástupci měst a obcí a dalšími odborníky, 

které se problematika dotýká.  

 

Informace o průběhu zpracování Plánu jsou uvedené mimo jiné na stránkách města Lysá nad Labem.   

 

V procesu plánování jsou klíčové jednotlivé úrovně organizační struktury, tzn. Řídící skupiny, 

pracovních skupin a dalších forem setkání v rámci mapování potřeb. Nedílnou součástí je 

koordinace procesu, metodické vedení a politická podpora.     

 

V současné době se schází pracovní skupiny s tímto zaměřením: 

 Osoby se zdravotním postižením 

 Senioři 

V současné době má orgán SPOD ORP Lysá nad Labem 7 zaměstnanců, tedy 7 pracovních 

úvazků. K 31.12.2017 byl počet dětí ve věku 0-18 let ve spádové oblasti ORP Lysá nad 

Labem 6.205 dětí (zdroj: Český statistický úřad). Dle výpočtů počtu dětí s trvalým pobytem 

ve spádové oblasti ORP a s přihlédnutím k zvýšené míře náročnosti SPOD ORP Lysá nad 

Labem nesplňuje standard kvality personálního zabezpečení výkonu SPOD, neboť by měla 

mít 8,9 pracovního úvazku na 700 dětí ve spádové oblasti, což není naplněno. 

Odbor i přes nedostatečné personální obsazení zajišťuje všechny zákonem stanovené 

agendy. 
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 Rodiny, děti, mládež 

 Osoby ohrožené sociálním vyloučením 

 

Výstupem procesu plánování bude: 

 Komunitní plán sociálních a návazných služeb Mikroregionu Polabí na období 2020 – 2024 

 Akční plán na období 2020 – 2021 

 Katalog v tištěné a elektronické podobě (PDF) 

 4 druhy letáků zaměřující se na zvýšení informovanosti o dostupné pomoci 

 Popis potřeb osob v nepříznivé sociální situaci 

 Pravidla pro kontinuální sběr dat 

 

Dům s pečovatelskou službou 

Lysá nad Labem disponuje třemi objekty, které slouží jako dům s pečovatelskou službou. Kapacita 

DPS je 36 bytů pro jednotlivce a 8 bytů pro manželské dvojice.) 

V současné době je kapacita zcela zaplněna a čekací doba se pohybuje okolo 8 let. 

 

Poskytovatelé sociálních služeb  

V Lysé nad Labem žije přibližně 2000 seniorů. Mnoho z nich využívá sociální služby cca  25 

poskytovatelů sociálních služeb v širokém spektru nabízené pomoci. 

Za nejvýznamnější poskytovatele je možné považovat Centrum sociálních a zdravotních služeb 

Poděbrady o.p.s. a Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o.  

Domov Na zámku, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj, je v současné době umístěn v budově 

Lyského zámku a jeho přestěhování do nových prostor je v současné době jednou z priorit v plánech 

rozvoje. 

Centrum sociálních a zdravotních služeb o.p.s. Jako jeden z největších poskytovatelů sociálních 

služeb získal v roce 2018 nové prostory v jednom z objektů DPS. Zde je zároveň zřizován denní 

stacionář. 

 

V LYSÉ NAD LABEM nejsou sociálně vyloučené lokality. Nelze ovšem konstatovat, že by 

neexistovaly sociálně problémové skupiny obyvatelstva. Jde o jednotlivce či rodiny, které by se 

mezi sociálně problematické skupiny obyvatelstva daly zařadit. Jedná se o obyvatele s tíživou 

sociálně ekonomickou situací, povětšinou vzniklou jejich osobní sociální nepřizpůsobivostí, kterou 

lze chápat v jejich negativistickém přístupu k jakýmkoliv úřadům, zápornému postoji k práci, 

neochotě jednat s úřady, které by tuto situaci byly schopny řešit, či alespoň částečně eliminovat. 

Dále je zde nemalé zastoupení osob experimentujícími či užívajícími omamné a psychotropní látky 

a jedy (OPL), či v minulosti užívajícími, u kterých hrozí recidiva. V posledních několika letech 

došlo k nárůstu zadlužených osob ve všech věkových kategorií, včetně seniorů. Důsledkem toho je 

rovněž velký nárůst osob v exekuci a insolvenci. 
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Závěr 

 

Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb s odborem ŠSVZaK Lysá nad Labem je na 

nadstandardní úrovni.  

Snahou vedení Domova Na Zámku, p. o. je výstavba nové budovy domova pro seniory k zajištění 

standardu sociální služby z pohledu ubytování (1-3 lůžkové pokoje) a vytvoření nové služby – 

domov se zvláštním režimem. 

Denní stacionář byl v říjnu 2018 otevřen ve spolupráci s Centrem sociálních a zdravotních služeb 

Poděbrady o.p.s. v budově DPS v Masarykově ulici. 

V roce 2018 byla plánována rekonstrukce budovy v ulici Na Františku 253, tzv. „Knéblák“ pro 

vybudování krizového bydlení a azylového bydlení pro matky s dětmi. Po dokončení bude prozatím 

kapacita 8 krizových bytů s přípravou na dalších 5. Zakázka byla zveřejněna, město s vítěznou 

firmou uzavřelo smlouvu o dílo, ale firma od smlouvy v prosinci 2018 odstoupila z důvodu 

nedostatečného počtu zaměstnanců. 

Chybějící kapacita DPS byla částečně pokryta byty určenými pro seniory v lokalitě Zahrada majitele 

MS Development s.r.o. 

 

Zhodnocení 2018 

 

 

+ 

 

- 

 nesplněna – výstavba nového domova pro 

seniory 

společná jednání nad výstavbou nové budovy 

domovy pro seniory (MěÚ Lysá nad Labem, 

Vedení DNZ, Středočeský kraj) 

 

 

Proběhlá jednání – MěÚ, SK, vedení DNZ. 

Společné nové jednání s majiteli sousedních 

nemovitostí z okolí místa plánované stavby. 

Vytipování jiných, možných pozemků 

k výstavbě 2018. 

rozpracována aktivita – nouzové bydlení. 

V roce 2018 měla být zahájena rekonstrukce 

budovy v ulici Na Františku 253, tzv. 

„Knéblák“. Po dokončení bude prozatím 

kapacita 8 krizových bytů s přípravou na 

dalších 5. Financováno v rámci IROP, 

program z roku 2017. 

 

přesunutí kanceláří Úřadu práce ČR z budovy 

MěÚ do budovy na adrese ČSA 29/11 – 

bezbariérový přístup 

 

personální navýšení OŠSVZaK na úseku 

sociálně-právní ochrany dětí o 2 pracovní 

úvazky od roku 2014 

 

 

 

identifikace sociálně vyloučené lokality 

v Milovicích ze strany MPSV 
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 Absence azylového domu pro matky s dětmi, 

resp. jeho nedostatečná kapacita z důvodu 

nastavených podmínek pro přijetí v Dětském 

centru Milovice. 

v roce 2018 bude otevřen denní stacionář na 

adrese Masarykova ulice 1102 (budova DPS), 

jehož provoz bude zajišťovat Centrum 

sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. 

p. s. 

 

transformace Sdružení romských občanů Lysá 

nad Labem, o. s. na Centrum sociálních služeb 

Lysá nad Labem, z.ú. – výměna vedení 

sdružení a zkvalitnění poskytovaných služeb 

 

navázání spolupráce s novými poskytovateli 

sociálních služeb, rozšíření služeb a kapacit 

stávajících, zlepšení financování 

 

V roce 2018 bylo zavedeno SENIOR TAXI  

 

A.6.4 Sport, zázemí pro volnočasové aktivity  

 

A.6.4.1 Popis situace 

 

Ve srovnání s rokem 2015 by v roce 2023 měl nárůst obyvatel města činit dle střední varianty 

1 094 obyvatel. 

Počet sportujících dětí v registrovaných organizacích ve věku 6-18 let v roce 2017 je 1 376 a počet 

dospělých je 1 703. Tato čísla mohou být ve skutečnosti vyšší, protože některé děti i dospělí se 

věnují sportu mimo sportovní organizace a nejsou tak jejich členy, nebo z různých důvodů 

neexistuje sportovní organizace, která by mohla nabídnout uplatnění ve sportu, kterému se věnují. 

V návaznosti na vypracovanou demografickou studii musíme počítat s tím, že počty dětí 

v jednotlivých organizacích spojených se sportem se budou do budoucna navyšovat.  

 

Neziskový sektor 

 

V Lysé nad Labem aktivně pracuje celkem 29 neziskových organizací spojených se sportem. 

Město Lysá nad Labem prostřednictvím odboru ŠSVZaK provozuje přímo Víceúčelový sportovní 

areál u ZŠ J. A. Komenského a provoz dětských hřišť.  

Další sportoviště ve městě Lysá nad Labem jsou provozovány sportovními kluby na základě 

smluvního vztahu s městem. Jedná se o fotbalové hřiště v Litoli, bike areál na Šibeničním vrchu, 

šachový sál a vodní plocha Mršník.  

 

Tabulka 3: Počet členů jednotlivých organizací spojených se sportem, které v letech 2015 - 2016 

podaly žádosti o finanční podporu ze strany města.  

 

Pořadí Organizace Dětí Dospělých Celke

m 

Nejvyšší 

věk 

1. Český kynologický svaz 6 28 34 66 
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2. Český rybářský svaz, z.s., org. Lysá nad 

Labem 

90 620 710 82 

3. FK Litol, z.s. 45 27 72 70 

4. Horolezecký oddíl Lysá nad Labem 1 20 21 74 

5. Junák – český skaut, středisko Lysá nad 

Labem, z.s. 

85 24 109 - 

6. Klub českých turistů odbor Lysá nad 

Labem 

5 30 35 90 

7. OS Hippodrom, z.s. 0 5 5 60 

8. Sbor dobrovolných hasičů Byšičky 22 42 64 90 

9. Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad 

Labem 

37 111 148 94 

10. Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad 

Labem 

3 31 34 94 

11. Sportovní klub BC Lysá nad Labem, z.s. 7 7 14 52 

12. Šachový klub - Joly 66 54 120 75 

13. Taekwon-do ITF oddíl Sabom 110 35 145 - 

14. Tenisový klub Lysá nad Labem, z.s.  29 21 50 85 

15. TJ Sokol Lysá nad Labem 273 177 450 92 

16. TJ Sokol Lysá nad Labem – stolní tenis 14 30 44 65 

17. TK Slovan Lysá nad Labem, z.s. - aerobic 21 5 26 - 

18. TK Slovan Lysá nad Labem, z.s. - kopaná 111 101 212 80 

19. TK Slovan Lysá nad Labem, z.s. - volejbal 42 31 73 52 

20. TSK Dynamik Lysá nad Labem 73 10 83 56 

21. Veslařský klub Lysá nad Labem, z.s. 89 73 162 79 

22. Základní škola Lysá nad Labem, 

Komenského 1534, Oddíl mentálně 

postižených sportovců TK Slovan Lysá 

nad Labem 

28 2 30 - 

 CELKEM  1152 1454 2606  

 

Soukromý sektor 

 

Ve městě je 7 sportovišť provozováno soukromoprávními subjekty. Jsou to např. fitness centra, 

bowling, squash, tenis 

 

Tělesná výchova a sport na školách 

 

Pohybové aktivity jsou součástí školních vzdělávacích programů na mateřských a základních 

školách. Součástí školských zařízení jsou tělocvičny a u ZŠ TGM Litol i venkovní hřiště. Tato 

sportoviště spravují jednotlivé školy. 

Vzhledem k nárůstu počtu žáků a tříd bude pokračovat plná vytíženost tělocvičen a budou nutně 

zapotřebí nové prostory.  

 

Škola Počet pohybových kroužků nad rámec povinných hodin TV  

ZŠ J. A. Komenského 21 

ZŠ Bedřicha Hrozného 6 

ZŠ Speciální 2 

ZŠ TGM Litol 4 
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celkem 33 

   

A.6.4.2 Sportovní infrastruktura města  

 

V současné době spravuje sportoviště a dětská hřiště v majetku města Odbor školství, sociálních 

věcí, zdravotnictví a kultury. Město Lysá nad Labem je vlastníkem asi třetiny sportovišť, které se 

nalézají na území města. Polovinu těchto sportovišť pronajímá a fyzicky tak spravuje pouze dětská 

hřiště a sportovní areál u ZŠ J. A. Komenského. Město Lysá nad Labem je vzhledem ke své velikosti 

a počtu obyvatel průměrně vybaveno zařízením určeným ke sportování v porovnání s obdobnými 

městy. Chybí zázemí pro týmové sálové sporty a plavecké sporty. 

  

Více info viz. Koncepce sportu    https://mestolysa.cz/cz/kultura-a-sport/koncepce-sportu 

 

A.6.4.4 SWOT analýza sportovních možností a sportu ve městě 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Dlouhodobá tradice sportu ve městě Absence sportovní haly potřebných 

parametrů 

Vysoký zájem obyvatel o sport Ne zcela vyhovující technický stav velké 

části sportovišť 

Aktivní podpora sportovních klubů ze 

strany města 

Investice do sportovišť většinou pouze na 

údržbu 

Aktivní zapojení spolků Absence jasné koncepce podpory sportu 

Trend stoupajících odvodů financí do 

sportu 

Nedostatečná podpora trenérů ze strany 

města 

Dostatečný počet venkovních hřišť Nízká podpora sportů ze strany komerční 

sféry 

Trvalé dosahování kvalitních výsledků 

v oblasti mládežnického sportu 

Organizace správy sportovišť 

Působiště reprezentantů Různé věkové kategorie se nemohou dále 

rozvíjet v halových sportech. 

 Kontrola města nad skutečným využitím 

finančních toků do mládeže, údržby areálů. 

 Absence plaveckých a zimních sportů 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Dotační zdroje do oblasti sportu (EU, stát, 

soukromý sektor apod.) 

Klesající fyzická zdatnost mládeže 

Spolupráce ZŠ se sportovními kluby Uzavření nevyhovujících sportovišť 

Větší zapojení soukromého sektoru do 

podpory sportu 

Převedení nevyhovujících sportovišť areálů 

do majetku města 

Zlepšení dostupnosti sportovišť pro děti Odliv sportovců do jiných měst, např. 

Milovic  

Zefektivnění údržby a správy sportovišť Klesající podpora sportu ze strany vyšších 

územních celků 

Možnost vzájemné spolupráce na finančně 

náročných sportovištích sloužících 

městům Milovice a Lysé nad Labem 

 

 

 

https://mestolysa.cz/cz/kultura-a-sport/koncepce-sportu
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Závěr: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení 2018 

 

 

 

Zhodnocení 2018 

 

+ 

 

- 

zrealizováno rozšíření sportovního areálu u ZŠ 

J. A. Komenského  

 

v přípravě projektová dokumentace na základě 

vysoutěženého návrhu  

nesplněná aktivita 

realizace dvou nových dětských hřišť a to v ulici 

Jedličkova (staré sídliště) a v obci Dvorce, 

rozšíření dětského hřiště v ulici Vichrova, 

průběžná modernizace ostatních dětských hřišť 

osazováním novými herními prvky 

 

- nesplněna realizace dětského hřiště 

v Byšičkách 

- návrh na rozšíření dětského hřiště 

v parku u PENNY Marketu – nutná 

revitalizace celého parku 

 

 

 

Přírodní koupaliště Mršník - aktivita 

nesplněna – problém s přeložením 

vysokého napětí, které vede nad 

zamýšlenou oblastí 

 

 

 

budova na Nám. B. Hrozného č. 13 – 

studie využitelnosti schválená ZM, 

nerealizováno z ?? důvodu – 1. patro pro 

Stávající model správy sportovní infrastruktury ve městě je již nyní nevyhovující a počet 

sportovišť a dětských hřišť v majetku města se bude zvyšovat. V návaznosti na 

vypracovanou demografickou studii musíme počítat s tím, že počty dětí v jednotlivých 

organizacích spojených se sportem se budou do budoucna navyšovat. Již nyní je úplná 

vytíženost tělocvičen a budou nutně zapotřebí nové prostory.  

 Hlavní prioritou města je vytvářet nabídku ke sportovnímu a rekreačnímu vyžití, dalšími 

jsou podpora akcí pořádaných ŠSK (Školský sportovní klub), výstavba sportovní haly, 

výstavba nové tělocvičny u ZŠ T. G. M. v Litoli, cyklostezka Poděbradova (dokončení), 

Projektová dokumentace cyklostezka podél Labe (Litol), Rekonstrukce sportovního 

areálu u ZŠ J. A. K., Volnočasová zóna Lysá nad Labem, Rekonstrukce školního hřiště u 

ZŠ T. G. M. v Litoli, Zprovoznění a navýšení počtu hřišť, Projektová dokumentace a 

výstavba pěší a cyklodoprava přes Labe (rozšíření mostu, nájezdy), Labská cyklostezka 

Nymburk – Čelákovice – Lysá nad Labem, Revitalizace přírodních koupališť Litol 

(Mršník), Řehačka  

 Další navrhované investice: 

- vybudování veřejně přístupné lezecké stěny – Studie proveditelnosti park Třešňovka – 

Lom, Lysá nad Labem z roku 2006 

- vybudování ledové plochy 

- vybudování zimního stadionu 

- cyklostezka ke sv. Václavovi (zatím pouze specifikace pozemků) 

- výstavba plaveckého bazénu  

- cyklostezka Benátky nad Jizerou – Milovice – Lysá nad Labem 
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potřeby ZŠ B. Hrozného, přízemí – 

využití pro volnočasové aktivity dětí a 

seniorů 

 

 

 

výstavba nové tělocvičny a rekonstrukce 

školního hřiště u ZŠ T. G. M. v Litoli – 

v době vyučování využití pro potřeby 

školy, ve zbylém čase možnost využití 

pro veřejnost 

 Labská cyklostezka Nymburk – Lysá nad 

Labem - Čelákovice 

 využití areálu v Čechově ulici – po 

vyjasnění majetkoprávních vztahů 

 využití plochy a neudržovaného hřiště na 

„novém“ sídlišti za separačním dvorem 

např. na streetworkoutové hřiště 

v kombinaci s dalšími herními prvky 

A.6.5 Kultura  

Mezi nejdůležitější kulturní zařízení patří: 

 

Kino, Městská knihovna, Calypsso music club, Státní oblastní archiv Praha, Muzeum Bedřicha 

Hrozného, ZUŠ Františka Antonína Šporka. 

 

Na území města Lysá nad Labem se nachází celá řada kulturních památek a objektů, které se nabízejí 

jako vhodný cíl pro trávení volného času ať už pro obyvatele města nebo pro jeho návštěvníky. 

Podrobné informace o jednotlivých kulturních památkách jsou k dispozici v informačním centru 

v Městské knihovně a u pracovníků MěÚ. 

 

Město Lysá nad Labem pravidelně pořádá nebo spolupořádá, popř. se finančně podílí na několika 

kulturních akcí: 

- „Lysá žije“ – slavnosti Města Lysá nad Labem 

- „Šporkovy slavnosti“ – Spolek rodáků a přátel Města Lysá nad Labem 

- „Lyský pětiboj“ – Domov Na Zámku Lysá nad Labem 

- „Taneční kurzy“ – Městská knihovna 

- „Zimní setkání v zámeckém parku“ – Město Lysá nad Labem ve spolupráci se Spolkem 

rodáků 

- „Ples města“ – Město Lysá nad Labem 

- „Regiony ČR“ a další výstavy ve spolupráci s Výstavištěm Lysá nad Labem 

- různé koncerty, divadla 

- další akce pořádají jednotlivé spolky s finanční podporou Města Lysá nad Labem 
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Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhodnocení 2018 

 

+ 

 

- 

 nesplněná aktivita - výstavba kulturního 

sálu 

 zřízení infocentra a kulturního střediska 

splněna aktivita rekonstrukce budovy Muzea 

Bedřicha Hrozného 

 

letní kino - Rekonstrukce promítacího plátna je třeba vybudovat zázemí pro účinkující 

zimní kino – instalace klimatizace   

oprava zámecké zdi  

 budova na Nám. B. Hrozného č. 13 – studie 

využitelnosti schválená ZM, nerealizováno 

z ?? důvodu – 1. patro pro potřeby ZŠ B. 

Hrozného, přízemí – využití pro 

volnočasové aktivity dětí a seniorů 

 

 

A.7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V rámci této kapitoly jsou popsány přírodní podmínky a situace ve složkách životního prostředí. 

Použité informace jsou z Územně analytických podkladů ORP Lysá nad Labem, ročního hlášení o 

produkci a nakládání s odpady ISPOP, data ČSÚ, ČHMÚ a další relevantní podklady.  

 

A.7.1 Odpady 

Plán odpadového hospodářství Města Lysá nad Labem byl zpracován na období 5 let, tj. pro roky 

2017 – 2021. Zpracovatelem je Ing. Milan Dvořák PN Praha Lysolaje. 

Na území města se nenachází řízená skládka odpadů, pouze spalovna nebezpečných odpadů, která 

je od r. 2007 mimo provoz. Společnosti BDW LINE, s.r.o., jako provozovateli zařízení, bylo vydáno 

integrované povolení, jehož součástí je i komplexní dovybavení spalovny po opětovném 

Prioritními úkoly v oblasti kultury se jeví zejména tyto projekty: 

- revitalizace Zámeckého vrchu,  

- letní kino - vybudování zázemí pro účinkující, 

- obnova domku zahradníka,  

- vznik kulturního sálu v rámci plánovaného projektu Zahrada v areálu bývalé Fruty, 

- adaptace domu č. p. 13 (rodný dům prof. R. Jedličky – kulturní památka) je 

plánována ve prospěch komunitního centra a k využití pro školu ZŠ Bedřicha 

Hrozného, 

- zámek – v současné době slouží jako domov pro seniory. Cílem adaptace by mělo 

být výhledově využití objektu pro účely kultury, muzea, kavárny pro cestovní ruch 

apod. 

- zajistit prohlídkovou trasu města  

 další potřebou je zřízení samostatného informačního centra 
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zprovoznění (vybudování stacionárního skladu nebezpečných odpadů, výměna filtru pro čištění 

spalin, instalace zastřešení vodohospodářsky zabezpečených ploch). Pro využití páry z provozu 

spalovny byla povolena stavba horkovodu s připojením na centrální kotelnu pro vytápění domů na 

sídlišti. 

Výkup druhotných surovin je realizován prostřednictvím 2 sběren: Ladislav Sobota – PERMON, ul. 

9. Května, Lysá n. L. a Vojtěch Švejda, U Cihelny, Lysá n. L.  

Využití biologicky rozložitelného odpadu je řešeno jednak ukládáním na lokalitu Šibák (dřevní část 

odpadu) a od r 2018 na kompostárnu na závodišti Lysá nad Labem (měkká část odpadu), kterou 

provozuje pan Jan Palyza.  

 

Od roku 2016 je realizován pytlový sběr – papír, směsný plast a PET láhve.  

 

 Značná část produkovaných odpadů je vyvážena na skládku odpadů v Benátkách nad Jizerou. 

Černé skládky na území města jsou průběžně monitorovány a odstraňovány. Z hlediska čistoty města 

je obtížně řešitelným problémem množství neuklizených a neupravených soukromých pozemků 

viditelných z okolních ulic nebo i volně přístupných. Úklid veřejných prostranství je zajišťován 

prostřednictvím smlouvy uzavřené se společností FCC, s.r.o Lysá nad Labem a Technickou 

skupinou města Lysá nad Labem, založenou v r. 2018.   

V současné době platí OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně 

nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem.  

 

Základní údaje o produkci odpadů na území města 

Přehled produkovaných odpadů Produkce(t)r.2015 Produkce(t)r.2016 Produkce(t)r.2017 

Celková produkce odpadů – N 37,51 6,44 49,59 

Celková produkce odpadů – O 3140,98 3121,41 3536,48 

Tříděný sběr – papírové a 

lepenkové obaly 

182,36 180,42 182,97 

Tříděný sběr – plastové obaly 118,33 107,68 110,81 

Tříděný sběr - sklo 103,57 99,85 115,07 

Tříděný sběr - kompozitní obaly  4,75 3,90 3,10 

 

Zhodnocení současného stavu 

 svoz a likvidace směsného komunálního odpadu – na základě uzavřené smlouvy 

zajišťuje FCC, s.r.o., odpad je ukládán do popelnicových nádob o objemu 120 l 

(domácnosti do 3 členů) a o objemu 240 l (domácnosti pro 4 - 6 členů), u bytových domů 

jsou přistavovány kontejnery o objemu 1 100 l, četnost svozů v části města Sídliště, Dvorce 

a Byšičky je 1 x týdně, zbývající části 1 x za 14 dní. 

 velkoobjemový odpad – v souvislosti s vybudováním nového sběrného dvora je omezeno 

přistavování velkoobjemových kontejnerů dle harmonogramu: 

březen až říjen: přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální a BIO odpad 3. 

sobotu v měsíci na stanovišti Byšičky, Dvorce, Litol - U Borku, Řehačka 

březen, duben, září, říjen: přistavování velkoobjemových kontejnerů pouze na BIO odpad 3. 

sobotu v měsíci ve všech lokalitách města kromě stanoviště Sídliště. 

 sběrný dvůr – Od 3. 1. 2011 je v Lysé nad Labem otevřen nový sběrný dvůr v ul. Ke Vrutici, 

který je v provozu 6 dní v týdnu. Na tento sběrný dvůr je možno odkládat veškerý komunální 

a BIO odpad. Občané města, kteří zaplatili poplatek za svoz odpadů, jsou zpoplatněni pouze 

za uložení stavebních odpadů, ostatní odpad je odebírán zdarma. Podnikatelé jsou povinni 

zaplatit za všechny odpady dovezené do sběrného dvora. 
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Sběrný dvůr provozuje společnost FCC, s.r.o., Sběrný dvůr rovněž slouží jako místo 

zpětného odběru některých výrobků (elektrozařízení), smlouvy jsou uzavřeny s kolektivními 

systémy ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP, EKOBAT, EKOTEXTIL. Město má 

rovněž uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., 

zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů 

prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích. 

 nebezpečný odpad – jsou odebírány ve sběrném dvoře, mobilní svoz nebezpečných 

odpadů není ve městě zajišťován.  

 

 biologicky rozložitelný odpad (BRO) – součástí POH byl plán vybudovat zařízení na 

materiálové využívání (kompostování) BRO pro mikroregion Lysá nad Labem, nebylo 

realizováno. Dřevní hmota shromažďovaná v lokalitě Šibák - za spalovnou bude 

štěpkována a použita pro nové výsadby stromů a keřů. V současné době je ve fázi 

průzkumu zájmu mezi občany svoz bioodpadu, který by byl v období od 1.4. do 30.11. 

realizovaný formou sběrných nádob o objemu 120 l a 240 l. 

 

 Separace – v obci jsou rozmístěny kontejnery k ukládání vytříděných plastů, papíru, 

nápojových kartonů a odděleného sběru bílého a barevného skla. Svoz zajišťuje firma 

FCC, s.r.o. v těchto svozových termínech: 

 

- plastové obaly (svoz pondělí a čtvrtek), 26 stanovišť se 2 kontejnery 

- papírové a lepenkové obaly (svoz pondělí a čtvrtek), 26 stanovišť s 1 aţ 2 kontejnery 

- skleněné obaly (svoz 1 x za 14 dní v úterý – sudý týden), 26 stanovišť se 2 kontejnery 

- nápojové kartony (svoz 1 x za 14 dní), 5 stanovišť s 1 kontejnerem. Na městské policii 

jsou rovněž zdarma k dispozici pytle, které je možno po naplnění odložit u stanoviště 

na separovaný odpad nebo ve sběrném dvoře. 

Roční výdaje města za sběr a likvidaci odpadů se v posledních letech pohybují ve výši cca 9 mil.Kč, 

proti tomu příjmy města (včetně příspěvku na separaci odpadů) činí 5,2 mil.Kč. 

Provozovatelem čistírny odpadních vod je firma STAVOKOMPLET s.r.o., která rovněž zajišťuje 

nakládání s odpady 19 08 01 (shrabky z česlí) a 19 08 02 (písek z lapáků). 

 

+ - 

- Řešení bioodpadu - kompostárna Palyza - Využívání kontejnerů podnikateli a špatné 

třídění 

 

A.7.2 Ovzduší 

 

Město Lysá nad Labem dle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP nepatří mezi oblasti se zhoršenou 

kvalitou ovzduší (viz věstník MŽP, částka 4, duben 2011), ale spadá do oblastí s překročením 

cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. 

Na území města se nachází jeden zvláště velký zdroj znečištění ovzduší (Drůbež BALKOVA Lhota, 

farma Lysá nad Labem – chov drůbeže) a dva velké zdroje znečišťování ovzduší (Spalovna 

nebezpečných odpadů Lysá nad Labem, provozovatel BDW LINE, spol. s.r.o., od ledna 2007 mimo 

provoz; LINDE+WIEMAN CZ s.r.o.- provoz odmašťování). 

Střední zdroje znečišťování ovzduší (zpoplatněné dle zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzdušíú 

– KOVONA a.s., DUDINGER s.r.o., provoz Lysá nad Labem., THERMOSERVIS s.r.o., plynová 

kotelna Ke Vrutici, MELIN s.r.o. (kotelna na tuhá paliva, opravárenské dílny). Mezi 

nezpoplatňované střední zdroje patří např. DYWIDAG PREFA a.s., čerpací stanice pohonných hmot 

v ulici Jedličkova, ARS Altmann s.r.o., lakovna a MZ CZECH s.r.o. 
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CONSOLIS CZ a.s.Jedličkova ul., STAVOKOMPLET spol s.r.o. – ČOV, Litol XAVER gen, a.s.. 

Vliv zemědělské výroby (včetně prachového zatížení) – pozemky v k.ú. Lysá jsou na jaře a na 

podzim hnojeny organickými hnojivy. To je před zapracováním do půdy zdrojem obtěžujícího 

zápachu. Zemědělská technika projíždí po celou zemědělskou sezonu středem města. 

 

Vliv dopravy na ovzduší je značný. Průtah směrem na Prahu, Milovice a Mladou Boleslav vede 

středem města. Důsledkem toho je špatný stav komunikací, vysoká prašnost a hluk. 

Hlukové liniové zatížení se týká hlavně ulice ČSA a Mírová, kde povrch tvoří žulové kostky.  

Železniční doprava zatěžuje hlukem v místě křížení tratí 232 Praha – Nymburk - Kolín s odbočkou 

na Milovice – převážně pro osobní dopravu a trati 072 Ústí nad Labem – Lysá nad Labem (přes 

Nymburk a Kolín s převážně nákladní dopravou). Nově elektrifikovaná, i když zatím jednokolejná 

trať s přímým spojením na Prahu je z Milovic. 

Dle informací SŽDC je plánovaná rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem.   

 

+ - 

- Elektrifikovaná železniční trať - Nadměrná doprava ve městě 

- Špatný systém topení tuhými palivy 

- Velký provoz středem města, chybějící 

obchvat 

 

 

 

A.7.3 Voda 

 

Vodní režim je ovlivňován hydrologickými vlastnosti a základní charakteristikou povodí, ale i  

způsobem využívání a hospodaření na půdě na ploše povodí, obzvlášť na zemědělské a lesní půdě 

(struktura pěstovaných plodin a kultur, druhová a věková skladba lesních porostů). Průběh 

odtokových poměrů z povodí ovlivňují i ostatní pozemky, zvláště zpevněné komunikace, betonové 

plochy, stavební pozemky a odtokové poměry ze sídlišť a intravilánů.  

Uplatňuje se velkovýrobní způsob hospodaření, který zvyšuje riziko povodní. 

  

Území je z hlediska klimatických poměrů homogenní, celé se nachází v klimatickém regionu T4 

(dle Quittovy klasifikace).  

Pro tento region je charakteristické dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s 

teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, 

s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky 

 

Zdroje pitné vody: 

Staré prameniště – Lysá nad Labem- (veřejné vodovodní řady a kanalizační systém včetně ČOV 

Litol je ve vlastnictví města a provozovatel je  STAVOKOMPLET spol. s.r.o.). Jako záložní zdroj 

pitné vody pro město je možné po úpravě využít prameniště Litol. 

 

Významné vodoteče a vodní plochy: 

Labe – vodní tok 

Vodní plocha Řehačka, mokřad Hladoměř, rybník Dvorce, rybník Karlov, Rybník Okrouhlík, 

rybníčky Hrabanovská Černava 

Drobné vodní toky: Litolská svodnice vodní tok vhodný k revitalizaci 
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Čistota povrchových vod  

Správce Povodí Labe, s.p. 

Řehačka – rekreační oblast není odkanalizována, zvětšování chat a trvalý pobyt zhoršuje čistotu 

povrchových vod  

 

Ochranná pásma vodního zdroje Káraný 

 

Záplavová území jsou vymezena v územním plánu města. Vodoprávní úřad má k dispozici 

záplavové čáry a aktivní zónu záplavového území Q100.  

Problém přívalové deště, rychlé odtávání sněhu – zvýšení hladiny spodních vod – zatopení území, 

rozvodnění starých slepých ramen Labe 

   

+ - 

- Řeka Labe 

- Záplavové území včetně aktivní zóny 

- Ochranné pásmo vodních zdrojů Káraný 

(2a,2b) 

- ČOV 

- Přetvořená koryta vodních toků 

- Zranitelná oblast (ohrožení vod dusičnany) 

- Urbanizace krajiny 

- Extremita srážek  

- Riziko sucha a povodní 

- Zanedbaný stav vodotečí a vodních ploch 

 

Poslední roky přinesly výjimečné sucho. V této souvislosti je nutné změnit přístup a hospodaření 

s dešťovou vodou, změnu systému odvodnění (současně je odváděna voda dešťová i splašková – 

nemíchat tyto vody).  

V souvislosti s očekávaným růstem podílu zpevněných ploch v důsledku nové výstavby může 

docházet ke zhoršení retenční schopnosti krajiny. Tento fakt představuje ohrožení města beskovými 

záplavami v důsledku intenzivních přívalových dešťu.  Z tohoto důvodu je při realizaci nové 

výstavby třeba provádět opatření jako: retenční nádrže, vsakovací průlehy, kaskády, poldry, dešťové 

zahrady, retenční objekty v ulicích apod. 

 

A.7.4 Přírodní suroviny 

 

V katastrálním území města Lysá nad Labem se nachází ložiskové území štěrkopísků registrované 

Ministerstvem ŽP pod číslem 9370037. 

V územním plánu města jsou vyznačeny hranice prognózního zdroje – ložiska štěrkopísku Dolní 

Labe- problém přístupová komunikace  

Dle schváleného územního plánu je možná těžba štěrkopísků v lokalitě Zbudov (u Labe). Těžba není 

možná bez vybudování dopravní infrastruktury a dalších opatření, pro město by tato nová těžební 

lokalita přinesla spíš problémy. 

 

A.7.5 Příroda a krajina 

 

Ochrana přírody a krajiny 

+ - 

Prvky ÚSES Nedostatek výsadeb podél komunikací, kolize 

se sítěmi v komunikacích 

VKP - významné krajinné prvky (ze zákona i 

registrované) 

Snížení prostupnosti krajiny zástavbou  

Památné stromy Nevhodná druhová skladba lesních dřevin 
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Území města se nachází ve značně antropogenní krajině, kde dominuje hlavně orná půda. Jižní částí 

řešeného území prochází nadregionální biokoridor (vodní, nivní), K10 Labe s rozsáhlým 

nadregionálním biocentrem č. 368 Niva Labe u Čelákovic a Přerova vázaným na soustavu slepých 

ramen a tůní. V severní části se nachází unikátní (odlišnost přírodních podmínek) regionální 

biocentrum Hrabanovská Černava 

Základní informace o území: 

 Katastrální území Lysá nad Labem – 3060,32 ha 

Koeficient ekologické stability 0,51 – intenzivně využívané území, orná půda 1513,96 ha; louky a 

pastviny 14,56 ha; lesy 785,69 ha 

 Katastrální území Litol – 307,02 ha 

Koeficient ekologické stability 0,235 – velmi intenzivně využívané území  

Orná půda154,91 ha; louky a pastviny 14,68 ha; lesy 9,32 ha 

Chráněná území 

Na území města se nachází několik významných chráněných území: 

 Národní přírodní památka Hrabanovská černava (k 1. 3. 2011 změna z národní přírodní 

rezervace o ploše 27,57 ha na národní přírodní památku o ploše 52,18 ha) 

 Přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně (vyhlášena v roce 1989 na ploše 12,02 ha). 

Obě tato území jsou společně s Písčinou u Byšiček zařazena do soustavy evropsky významných 

lokalit NATURA 2000.  

 

Přehled významných krajinných prvků na území města: 

VKP Opukový lom v Lysé nad Labem (1,5 ha) 

VKP Za zámkem (40 ha) 

VKP Červený hrádek (205 ha) 

VKP Zámecké stromořadí (0,34 ha) 

VKP Zámecký park (19,6 ha) 

VKP Farní sad (0,25 ha) 

VKP Louka u závodiště (3,2 ha) 

 

Památné stromy PS 

Tři lípy malolisté u studánky pod Viničkami 

Dvě lípy velkolisté na náměstí Na Františku 

Jírovec maďal v zámeckém parku 

Dub letní na Šibeničním vrchu 

Jírovec maďal naproti škole na Nám. B. Hrozného 

Platan javorolistý v zahradě evangelické fary 

Lípy velkolisté v Byšičkách 

Skupina 33 dubů letních na Řehačce 

Dub letní a ořešák černý v Komenského ulici 

 

Územní systém ekologické stability ÚSES 

Správním územím města prochází jeden nadregionální biokoridor (K 10 Labe), dále čtyři regionální 

prvky ÚSES a třináct lokálních. Mezi významná ohrožení pro prvky ÚSES patří zejména intenzivní 

zemědělská výroba, šíření invazních rostlin, rekreace a nezodpovědný přístup vlastníků pozemků. 

Některé z evidovaných prvků ÚSES nejsou funkční a je třeba je založit. 

 

 

 

Rybářství a myslivost 
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Kladně působí intenzivně využívané rybářské revíry na Labi včetně přítoků a slepých ramen a na 

jezeru Řehačka, negativní je naopak táboření ve volné krajině a rozdělávání ohňů, nepořádek podél 

vodních ploch a na polích. Na území města jsou tři honitby; honitba Lesů ČR s.p. (v nájmu fyzické 

osoby)  a dvě společenstevní honitby (v nájmu mysliveckých spolků). Pozitivní je péče o krajinu 

uživateli honiteb, negativní je snižující se stav drobné zvěře (vlivem nevhodného způsobu 

obhospodařování zemědělských pozemků a střety aut se zvěří)  

 

Lesnictví 

Územím obce probíhá hranice dvou lesních hospodářských celků (LHC) – Lesů ČR s.p. a pro drobné 

vlastníky je zpracována osnova ORP Lysá nad Labem pro roky 2017 - 2026. Celková výměra 

pozemků určených k plnění funkcí lesa je 795,0117 ha z toho v majetku obce Lysá nad Labem 24,94 

ha. 

Drobní vlastníci hospodaří převážně maloplošným pasečným nebo výběrným způsobem 

(odstraňování poškozených stromů nebo souší), což vede k věkové diferenciaci porostů. Zdravotní 

stav lesů se zhoršuje. Důvodem je nízké zastoupení listnatých dřevin, choroby a škůdci dřevin a 

stres v souvislosti s klimatickými změnami.   

Lesy jsou dobře dopravně přístupné, proto se místy objevují černé skládky v lesích.  

 

Kategorie lesa 

 – lesy zvláštního určení: 

 PHO 1a1 vodního zdroje Káraný – Dvorecké lesy 

 Příměstské se zvýšenou funkcí rekreační (pouze lesy v majetku města) 

 V národních přírodních rezervacích (NPR Hrabanovská Černava) 

 Lesy v přírodních rezervacích a přírodních památkách  (PR Hrbáčkovy tůně) 

- lesy hospodářské 

 

Poškození a ohrožení lesa: 

 chřadnutí borových porostů vlivem houbových onemocnění a napadení jmelím  

 poškození výsadeb a nárostů borovice lesní ponravou chrousta obecného  

 zábor části lesního pozemku na Šibáku bude řešen zalesněním na podzim roku 2018 

 plošné chřadnutí a odumírání jasanů vlivem houbového patogena Chalara fraxinea 

 sucho a nebezpečí požárů 

 

Doporučení: 

 Z důvodu zvýšení ekologické stability krajiny v rámci pozemkových úprav řešit zvýšení 

plochy lesních porostů na zemědělsky neohospodařovaných pozemcích. 

 Podél trasy plánovaného obchvatu města řešit zalesnění pozemků mezi obchvatem a 

stávající zástavbou (i navrhovanou)  

 Úprava dřevinné skladby zalesnění (vyšší podíl listnáčů a druhů s pionýrskou strategií a 

dlouhodobě prověřených introdukovaných dřevin lépe snášejících sucho) 

 

Zemědělství 

Město Lysá nad Labem bylo na začátku 20. Století významné především pěstováním raných 

brambor a produkcí odnoží pro ovocné stromy a růže, s rozšiřováním závlah se začala intenzivně 

pěstovat košťálová zelenina. Minimálně se vyskytují sady. Chov hospodářských zvířat je v současné 

době v útlumu. Jedinou významnou farmou je chov brojlerů na vrchu Vinička. Další aktivitou je 

chov dostihových koní, resp. klusáků.  
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Problém je šíření plevelů, včetně invazních (v důsledku neudržování pozemků včetně bývalých 

zahrádkářských kolonií a sadů). Negativní vliv na životní prostředí má také větrná eroze, způsobená 

hospodařením na velkých scelených lánech, problémy přinášejí i nevhodně umístěná hnojiště.   

 

Výběr významných konfliktů v oblasti životního prostředí:     

a. V území se nalézá část regionálního biocentra, jehož některé plochy jsou intenzivně 

zemědělsky obhospodařovány. Jedná se o území v oblasti Tři Chaloupky, V Suchých lukách, 

V Haníně.  V tomto prostoru je nutné výhledově změnit systém hospodaření, zejména omezit 

rozorávání remízů, mezí a krajnic cest. Naopak je důležité posílit funkci stromořadí a 

větrolamů. 

b. Na sever od Lysé nad Labem je regionální biocentrum Hrabanovská černava, jeho unikátnost 

je dána odlišností od okolního prostředí. Sousední zemědělská výroba svou potřebou 

chemizace značně zasahuje do ochranného pásma (v r. 2011 rozšířeno v rámci přehlášení na 

národní přírodní památku). Dalším konfliktem je nedostatečná péče o Černavu ze strany 

správy CHKO Kokořínsko a zatěžování prostředí mysliveckou činností (přikrmování, 

zásypy). Zajistit dodržování ochranného pásma je prioritní úkol pro další osud národní 

přírodní památky.  

c. S ohledem na sníženou prostupnost území a vysoký podíl orné půdy bylo navrženo doplnění 

prvků ÚSES formou lokálních biokoridorů a biocenter. Bez vazby na vlastnické poměry je 

jejich založení v podstatě nevymahatelné a příležitostí pro toto řešení bude realizace 

komplexních pozemkových úprav, o něž bylo v roce 2017 zažádáno.  

d. Ve vazbě na intenzivní zemědělství jsou v současné době významnou migrační překážkou 

dočasné oplocenky polních kultur. Problematické je i oplocování ostatních pozemků, 

zejména v údolních nivách. Tento stav je z hlediska fragmentace území nežádoucí a je třeba 

ho omezit.  

e. Významný konflikt z hlediska řešeného území představují rekreační oblasti. Hlavní problém 

představuje likvidace odpadních vod, komunálního odpadu a bioodpadu, vytápění a kolize 

se dřevinami, šíření geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů.  Nevhodné chování 

některých rybářů po obou stranách Labe (táboření, odpadky)    

f. Jihozápadně od Lysé nad Labem je přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně. Ohrožením může 

být neřízený přístup zemědělců v rámci údržby ochranného pásma (zejména tůň Kozí chlup)  

 

A.7.6 Veřejná zeleň 

Stav veřejné zeleně a veřejných prostranství je občany a návštěvníky města vnímán jako důležitá 

složka hodnocení správy města.  Město v průběhu roku v tomto směru připravuje různá zpestření. 

V roce 2011 koupilo město elektronický pasport veřejné zeleně (společnosti T-mapy, spol. s.r.o.), 

který je třeba průběžně aktualizovat, neboť podklady v něm obsažené mají spíše informativní 

charakter pro pracovníka, který má na starosti údržbu zeleně. 

Město zadává a proplácí práce týkající se celkové údržby travnatých ploch a ošetření či výsadby 

zeleně.  

Správa veřejné zeleně je v kompetenci odboru správy majetku. Praktický výkon správy zajišťuje 

město dodavatelsky a nově i vlastní technickou skupinou.  

 

Město má se společností FCC enviroment s pobočkou v Lysé nad Labem uzavřenou smlouvu na 

péči o městskou zeleň. V rámci smlouvy je stanoven následující základní výkaz výměr: 

Trávníky I. kategorie    41591  m2 

Trávníky II. kategorie    171572  m2 

Trávníky III. Kategorie   40492  m2 

Hrabání trávníků    245455  m2 

Živé ploty     7109  m2 
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Trvalkové záhony    762  m2 

Letničkové záhony    160  m2 

Mobilní zeleň – truhlíky a květináče  82 Ks 

Dětská hřiště     7635  m2 

Pravidelně je aktualizován a plněn plán rozvoje Zámeckého parku, jehož údržba podléhá zvláštnímu 

režimu.  

Provádí se pravidelná celoroční údržba veřejné zeleně v následujícím rozsahu: 

- Celoroční péče o travnaté plochy (sekání, hrabání, hnojení, kropení) 

- Celoroční péče o stromové a keřové patro zeleně (řez, tvarování, kácení, frézování pařezů, 

hnojení) 

- Výsadby a údržba květinových záhonů a mobilní zeleně (dosadba, pletí, hnojení, zálivka), 

- Dosadba a nová výsadba stromového a keřového patra zeleně.  

 

Údržba je prováděna v agrotechnických lhůtách, určených pro daný druh prací. Je zajištěna separace 

odpadů z veřejné zeleně, zejména důsledné oddělení jiných, nekompostovatelných odpadů, které 

budou odváženy na skládku TDO. U veškeré dřevní hmoty, vzniklé po kácení a řezu, je zajištěna 

její likvidace, přednostně nabídnutím občanům prostřednictvím odboru SM Města Lysá nad Labem, 

přičemž náklady spojené s dopravou a se zpracováním dřevní hmoty uhradí zájemce o dodávku.  

Problémem je, že se neprovádí průběžná a pravidelná kontrola stavu veřejné zeleně.  Mělo by se 

jednat o kontrolu viditelných vad a provádění odborného prořezu a péče o městskou zeleň. Pokud je 

z podnětu občanů nebo namátkové kontroly vyplyne hrozící nebezpečí škody nebo ohrožení života, 

je neprodleně informováno vedení města o nutnosti provést taková odborná opatření, která toto 

nebezpečí odstraní.  

 

Porovnání nákladů na údržbu městské zeleně: 

 Údržba zeleně Výsadba nové zeleně Odborná údržba stromů 

2016 3 200 000 Kč 300 000 Kč  

2017 3 500 000 Kč 350 000 Kč 500 000 Kč 

2018 4 000 000 Kč 350 000 Kč 500 000 Kč 

 

Trend údržby zeleně je pozvolna stoupavý, protože jsou do městské péče předávány lokality po 

revitalizacích či po vybudování nových ulic a nátlaku na město starat se o víc pozemků v těsné 

blízkosti obydlí, o které se město staralo 1x až 2x za rok sečí. 

 

Specifickým prvkem veřejné zeleně v Lysé je zámecký park, který vyžaduje zvláštní způsoby správy 

i údržby. Nutné je vyřešit optimální kompromis mezi požadavky ochrany zeleně, památkové 

ochrany a využitím parku pro veřejnost (včetně např. provozu letního kina, celoročního otevření 

parku). Proto bylo v roce 2018 zadáno nové vypracování „Plán rozvoje parku na roky 2019 – 2025“. 

Na údržbu zámeckého parku je uzavřena komisionářská smlouva s odborně vzdělanou osobou. 

Probíhají pravidelné kontroly jak v oblasti samosprávy tak i památkové péče a ochrany přírody. 

V roce 2018 byl navýšen rozpočet na údržbu zámeckého parku na 1 300 00Kč. Protože se rozšiřuje 

pravidelná údržba  dalších míst v parku a zakládání nových letničkových záhonů vyžaduje více péče. 

Také se na Buxusu sempervierens – zimostráz vždyzelený, ze kterého jsou v parku vysázeny 

tvarované stěny rozšířil škůdce, jenž způsobuje totální žír těchto rostlin. Problémem je rozdělené 

vlastnictví parku (3 subjekty), vhodné by bylo majetkové sloučení, které by bylo předpokladem 

pro zachování standardu komplexní péče i v dalším období. 

 

Jako závažný nedostatek lze označit absenci koncepční postupu města v oblasti péče a rozvoje 

veřejné zeleně. Dosud zpracované koncepční dokumenty nabyly využity, jako nedostatečné se jeví 

personální a finanční zabezpečení této problematiky. Proto zatím nedošlo ani k realizaci několika 



 

64 
 

připravených projektů (sadové úpravy, obnova zeleně, pozemkové úpravy, apod.) a pravidelné 

vkládání dat na server T-mapy. 

Ke zhoršování stavu zeleně přispívá rovněž vandalismus, vliv automobilové dopravy včetně 

nevhodného odstavování vozidel a v některých případech i nevhodně použité metody údržby.   Od 

roku 2014 se projevuje fenomén vyšších klimatických teplot a menších meteorologických srážek či 

přívalových dešťů a to má dlouhodobí vliv na výdrž některých druhů stromů a špatnou ujímavost 

nových výsadeb, které musejí mít zvýšenou péči. 

 

A.7.7 Trvale udržitelný rozvoj (TUR) a  environmentální výchova, vzdělávání a osvěta 

(EVVO) 

 

Udržitelný rozvoj je uplatňován v praxi zejména v oblasti územního plánování, resortních 

koncepcích, rozhodovacích procesech, působení orgánů státní správy, atd. Vzhledem 

k protichůdným požadavkům různých aktérů těchto procesů logicky dochází k některým 

problémovým situacím, kdy nastává střet občanských sdružení s nesouhlasným názorem 

na revitalizace konkrétních ulic. V minulosti takto bylo zabráněno celkové rekonstrukci ulice 

Pivovarská. V nynější době probíhá ladění projektů na rekonstrukce krajských komunikací ulic ČSA 

a Mírová. I v těchto případech občanská sdružení dělají obstrukce a projekt zdržují. 

Jedním z důležitých prvků naplňování principů UR je revitalizace krajiny negativně ovlivněné 

působením člověka. V současné době je podána žádost na pozemkové úpravy, které budou 

příležitostí pro obnovu historických krajinných struktur. Bez pozemkových úprav je vlastní realizace 

(s ohledem na nevypořádané vlastnictví k pozemkům) většinou nemožná. 

 

Projekty by se měly přednostně zaměřit na tyto části krajiny:     

 Řehačka, revitalizace vodní plochy (odstranění sedimentů), napojení na tok Labe, zřízení 

příležitostného koupaliště při labské cyklostezce, 

 Na Voštici – V Drážkách, založení interakčních prvků podél cest a vodotečí včetně 

lokálního biocentra (jako protierozní opatření, posílení ekostabilizačních funkcí). Je 

zadáno v rámci projektu Zemská stezka a mělo by být zpracováno jako podklad pro 

jednoduché pozemkové úpravy. 

 Doubrava, doplnění lokálního biokoridoru + založení soustavy mokřadů (protipovodňové 

opatření). Mohlo by být řešeno ve spolupráci s obcí Stratov popř. jako akce Mikroregionu 

Polabí. 

 Za zámkem Hrabanov, založení interakčních prvků podél cest a vodotečí včetně obnovy 

extenzivních sadů (jako protierozní opatření, posílení ekostabilizačních funkcí). Vhodné 

též jako příměstské rekreační zázemí. 

 

Činnost, kterou by z hlediska obnovitelných zdrojů energie bylo možné podporovat v celém 

správním obvodu je pěstování energetických plodin.      

 

Pokud jde o působení na veřejnost, byla v Lysé nad Labem připravena městská koncepce 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V jejím rámci jsou realizovány jednotlivé projekty 

a aktivity, na kterých se aktivně podílí občanská sdružení a další subjekty (např. včelaři, skauti, 

apod.). Důležité je zapojení veřejnosti (příslušných cílových skupin) do aktivit a projektů. Hlavní 

směr zájmu je věnován vybraným aktivitám (Den Země, Den stromu, Mezinárodní slavnosti Labe, 

Noc s netopýry, Vítání ptačího zpěvu, Den bez aut apod.). Kromě aktivního vedení akcí formou 

besed, exkurzí, cyklovýletů a brigád, je věnován prostor i tiskovinám s danou tématikou (PR, PS, 

VKP, krajina, apod.).  
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Motivací pro větší zapojení veřejnosti do environmentální politiky města by mělo být podporování, 

vyhlašování a vyhodnocování soutěží např. o nejlepší sadovnické dílo města, nejhezčí okenní 

truhlík, podpora rorýsů a netopýrů. Těmito opatřeními by kromě zlepšení vzhledu města, 

ekologických funkcí města a podpoření společenského života mohlo být i omezení vandalismu. 

K posílení nezávislosti na kapitole environmentálního vzdělávání, která je v rozpočtu dlouhodobě 

stanovena ve výši 50 tis. Kč ročně se odbor životního prostředí snaží získávat finanční prostředky 

na vlastní realizace také z dotačních titulů (program péče o krajinu MŽP – PPK). 

 

+ - 

- Sezonní výzdoba centra města 

- Zeleň a parky 

- Neaktualizovaný pasport zeleně 

- Není veden soupis pozemků pro náhradní 

výsadby za kácení dřevin 
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A.8  VNĚJŠÍ VZTAHY 

 

A.8.1 Tuzemská spolupráce 

 

Lysá nad Labem je zakládajícím členem Mikroregionu Polabí, který byl ustaven v létě 2003. 

Hlavním cílem Mikroregionu je spolupráce měst a obcí, spadajících především do správního obvodu 

obce s rozšířenou působností (ORP). V původním složení Mikroregionu chybělo město Milovice, 

které v průběhu let uznalo prospěšnost dobrovolného svazku obcí a v roce 2007 do Mikroregionu 

vstoupilo. Opačný trend byl u obce Přerov nad Labem, kde vlivem bývalé starostky obce došlo 

k vystoupení Přerova ze svazku obcí. Přerov nad Labem se však zúčastňuje valných hromad jako 

přizvaný host. Pod dojmem úspěšných výsledků do svazku obcí přistoupil i městys Kounice. Valné 

hromady se konají 4x – 6x do roka. Občas proběhne i výjezdní zasedání s doprovodnou akcí, jako 

je např. jízda Polabským motoráčkem nebo návštěva rodinného parku Mirakulum v Milovicích. Za 

dobu působení Mikroregionu se podařilo realizovat velkou investiční akci – kanalizaci a ČOV Starý 

Vestec a Bříství, hodnota akce činila 70 mil. Kč. V roce 2014 byla připravena obdobná akce – 

výstavba skupinového vodovodu pro Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec a Bříství. 

Mikroregion získal dotaci 132 mil. Kč. Vlivem negativního mediálního působení bývalé starostky 

Přerova nad Labem bylo rozhodnutí o poskytnutí dotace zrušeno ze strany ministerstva a akce 

nebyla realizována. Zpracovaný projekt však nevyšel nazmar, protože jeho podstatná část byla 

bezúplatně poskytnuta společnosti VaK Nymburk a zmíněné dílo bylo v letech 2016-2017 

realizováno, ovšem bez účasti Lysé nad Labem.  

 

Od června 2016 došlo k zahájení spolupráce mezi zastupitelstvy měst Lysá nad Labem a Milovice. 

Uskutečnila se dvě společná zasedání obou zastupitelstev, pravidelně se scházejí členové rad obou 

měst. Hmatatelným důkazem dobré spolupráce je především obnovení činnosti bytové komise 

v Lysé nad Labem, a to na základě stížností z Milovic, že do městských bytů Lysé nad Labem, které 

jsou na území Milovic, jsou odsouvání nepřizpůsobiví občané z Lysé nad Labem. Bytová komise je 

garantem toho, že noví nájemníci nevytvářejí dluhy na nájemném a dodržují veřejný pořádek. 

 

 

V roce 2007 byla podepsána partnerská smlouva s městem Břeclav a následně s obcí Kuks. 

Důvodem pro uzavření smlouvy v prvním případě byla výstavba závodu Linde + Wiemann CZ 

v Břeclavi a tehdejší německé vedení firmy vyjádřilo ochotu podpořit partnerství mezi městy i 

finančně a skutečně několik let poukazovalo do rozpočtu města na položku partnerství částky 1 000 

– 2 000 EUR ročně. Hlavním motivem pro partnerství mezi Lysou nad Labem a Kuksem je 

historická tradice, protože F. A. Špork na přelomu 17. a 18. století vlastnil jak panství Kuks, tak 

panství Lysá nad Labem a v obou sídlech zanechal kulturní dědictví, které je oceňováno dodnes.  

Partnerství s Břeclaví je orientováno především na výměnu uměleckých souborů, které vystupují na 

městských slavnostech. V letech 2017 a 2018 se spolupráce rozšířila i na fotbalová družstva 

mládeže. Zatím nesplněným snem je uskutečnění tzv. všesportovního dne, kdy by se utkávala 

družstva ve sportovních odvětvích, která v obou městech aktivně působí, např. veslaři, atleti, 

fotbalisté, šachisté, hasiči, atd.  

Partnerství s Kuksem bylo omezeno především na vzájemné návštěvy vedoucích představitelů 

města a obce. Od roku 2017 došlo i k navázání vztahů mezi hasiči. 

 

V této části je nutné se zmínit i o vztazích s Výstavištěm Lysá nad Labem (dále VLL), jehož 

vlastníkem je Ing. Jiří Odcházel. V období 2006 – 2016 byly vztahy mezi VLL a vedením města 

v útlumu, důvodem bylo jednostranné zvýšení poplatků ze vstupného v roce 2006, což bylo vnímáno 

p. Ing. Odcházelem jako výraz nepřátelství. Proto se akce, které se začaly tradičně zabydlovat 
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v kalendáři kulturních akcí v letech 2002 – 2006 již dále nepořádaly a došlo k ochuzení kulturního 

života města, protože město nemá vlastní kulturní dům a větší akce se pořádaly na Výstavišti. Po 

výměně starostů v červnu 2016 byla podepsána Dohoda o spolupráci, která přinesla nastolení 

normálních vztahů mezi VLL a městem a přináší pro město možnost organizování městských akcí 

v prostorách VLL, buď za režijní náklady nebo zcela zdarma. 

 

A.8.2 Zahraniční spolupráce 

 

Výměna starostů v Lysé nad Labem v červnu 2016 znamenala zvýšení aktivity i v partnerských 

vztazích. Je patrná orientace na navázání partnerských vztahů do zahraničí. Prvním konkrétním 

výsledkem je podpis partnerské smlouvy s polským městem Glogów Malopolski dne 6. 9. 2018 u 

příležitosti Dnů polské kultury, které se konaly na Výstavišti Lysá nad Labem.  

Připravuje se navázání partnerských vztahů s městem Kukeziv, které leží v západní části Ukrajiny. 

Společným jmenovatelem pro partnerství s polským i ukrajinským městem je opět šporkovská 

tradice, protože obě panství byla v 19. století ve vlastnictví rodu Sweerts – Sporck. 

Od roku 2016 radnice v Lysé nad Labem hostila řadu zahraničních delegací, které byly v některých 

případech vedeny velvyslanci příslušných zemí, jako např. Kuba a Portugalsko. Dále vedení města 

přijalo asi 6 delegací z různých čínských měst. Z čínské strany je patrná snaha o navázání těsnějších 

kontaktů včetně např. výměny dětí z II. stupně ZŠ nebo studentů SŠ oděvního a grafického designu. 

Jako největší překážka se jeví velká vzdálenost obou zemí. Další překážkou u dětí do 15 let je 

především obava rodičů z cestování dětí daleko od domova do neznámých podmínek. Cestování 

středoškoláků ve věku nad 18 let je však uskutečnitelné, protože čínská strana nabízí úhradu většiny 

nákladů a čeští studenti by si hradili pouze letenku. 

 

 

 

Závěr 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že vnější vztahy města Lysá nad Labem se 

v poslední době vyvíjejí a rozšiřují velmi dynamicky. K dlouholetým partnerům – městu Břeclav a 

obci Kuks – přibylo první zahraniční město, Glogow Malopolski z Polské republiky. Vedení města 

deklaruje, že má zájem, aby se město otevíralo Evropě a světu. Z popisu historického odkazu, 

především barokního rázu města a sochařské výzdoby města a zámeckého parku, vyplývá, že město 

ještě zcela nedocenilo kulturní dědictví, které zde předchozí generace zanechaly. Kontakty se 

zahraničními delegacemi, které v letech 2016 až 2018 naznačují, že se město vydalo správnou 

cestou. Do ČR ročně zavítají miliony zahraničních turistů, pro něž je naše republika přitažlivá dvěma 

osvědčenými turistickými destinacemi, a to je Praha a Český Krumlov. Blízkost Lysé a hlavního 

města nahrává tomu, aby se Lysá nad Labem stala dalším turistickým magnetem. Je nutno si však 

uvědomit, že k naplnění tohoto cíle zbývá ještě dlouhá cesta. 

Pokud se týká spolupráce v rámci obce s rozšířenou působností, velmi kladně lze hodnotit vznik 

dobrovolného svazku obcí – Mikroregionu Polabí, jenž byl v roce 2004 založen z iniciativy 

tehdejšího starosty pana Václava Houšteckého. Mikroregion představuje platformu pro vzájemné 

setkávání starostů a výměnu zkušeností, ale mikroregion zajišťuje například i fungování spisové 

služby na obecních úřadech, naplňování Geografického informačního systému pro obce 

mikroregionu a zajišťování dalších funkcí státní správy. 

Významným krokem vedení města bylo v roce 2016 obnovení spolupráce s Výstavištěm Lysá nad 

Labem, které v řadě případů nahrazuje kulturní sál pro pořádání plesů a velkých koncertů. 
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Hodnocení 2018 

+ - 

Výborná spolupráce s okolními obcemi Absence profesionálního Turistického 

infocentra 

Dobrá  úroveň vztahů s partnerskými městy Nízká absorpční kapacita města pro 

návštěvníky  

Kroky k navázání zahraničních vztahů Váhavost zastupitelů při navazování kontaktů 

se zahraničím projektů 

 

 

B. ZJEDNODUŠENÁ FINANČNÍ ANALÝZA 

 

Základem pro hodnocení ekonomické situace města je časové období let 2006 - 2017.  

 

Příjmy 

 

Celkové příjmy města v této době rostly do roku 2009, kdy dosáhly svého maxima. V roce 2010 je 

patrný mírný pokles příjmů, který byl způsoben celosvětovou finanční krizí. Následky však pro 

pokladnu města nebyly tak výrazně negativní, jak se dalo z prognóz očekávat. Od roku 2011 se 

situace v příjmech stabilizovala a výše příjmů je v podstatě ustálená mezi hodnotami 205 až 240 

mil. Kč. Konkrétní částky se odvíjejí od přídělu z rozpočtového určení daní (RUD) a ze získaných 

dotací.  

 

Největší podíl na výši celkových příjmů tvořily v letech 2006 - 2008 daňové příjmy, které tvořily 

zhruba 50% celkových příjmů města. V letech 2009 a 2010 představovaly daňové příjmy cca 40% 

celkových příjmů města, zatímco přijaté dotace tvořily zhruba 50% celkových příjmů, poměr těchto 

dvou druhů příjmů se tedy obrátil. Od roku 2013, kdy daňové příjmy dosahovaly 54 %, tento podíl 

trvale roste a v roce 2017 činily daňové příjmy 63,8 % celkového příjmu města. 

 

Nedaňové a kapitálové příjmy tvoří vcelku zanedbatelnou část celkových příjmů města. 

V procentuálním vyjádření se u nedaňových příjmů jedná o cca 4 - 10%, přičemž nejvyššího podílu 

bylo dosaženo v roce 2009 díky vyššímu podílu příjmů z pronájmů. U kapitálových příjmů se v 

uvedeném období jednalo o 2 - 9% podíl celkových příjmů města, kdy nejvyššího podílu bylo 

dosaženo v roce 2008. U kapitálových příjmů ovšem nelze vysledovat žádný trend v čase, zde 

jednotlivé hodnoty značně kolísají, podle toho, jaký majetek se rozhodne zastupitelstvo prodat. 

 

Výdaje 

 

Celkové výdaje města vykazují kolísavou tendenci, ovšem jejich reálná hodnota se mezi lety 2006 

- 2010 zvýšila, a to o necelou třetinu roku 2006 a v letech 2011 – 2017 výdaje mírně rostly 

s přihlédnutím k finančním možnostem města. 

Co se týče poměru běžných a kapitálových výdajů vzhledem k celkovým výdajům města, převažují 

výdaje na běžnou činnost města. V absolutních hodnotách docházelo k poklesu kapitálových výdajů 

do roku 2008, zatímco absolutní hodnoty běžných výdajů rostly po celé sledované období. V roce 

2009 došlo k poměrně výraznému zvýšení podílu kapitálových výdajů (v souvislosti s rekonstrukcí 

MŠ Pampeliška), a to na 33% z celkových výdajů města. V roce 2010 došlo k mírnému poklesu 

kapitálových výdajů, a to jak v procentním, tak v absolutním vyjádření. Tyto 2 vyšší hodnoty souvisí 

s vyšší hodnotou přijatých dotací v uvedených 2 letech a s přijatým úvěrem na financování 

rekonstrukce MŠ Pampeliška. 
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V roce 2011 byly závazky ( tj. celkový úvěr) téměř 24 mil. Kč a podíl závazků činil 11,1 %. Za 

sledované období mají závazky trvale klesající tendenci a v roce 2017 byly závazky města necelých 

11 mil. Kč, tj. podíl 5,02 %. 

 

Ukazatele finanční analýzy 

 

Ukazatele finanční analýzy slouží k hodnocení celkové finanční situace a ke stanovení možností 

dalšího rozvoje z hlediska potřebnosti a dostupnosti finančních prostředků a dalších možných 

zdrojů. Jedním z nejdůležitějších ukazatelů je ukazatel zadluženosti.  Nejprve se podíváme na 

zadluženost města přepočtenou na 1 obyvatele, tedy kolik by musel každý občan města zaplatit, aby 

se město zbavilo všech svých dluhů.  

V letech 2006 až 2009 se zadluženost města v přepočtu na 1 obyvatele pohybovala okolo 3,3 tis. 

Kč. V roce 2010 vzrostla zadluženost na 1 obyvatele výrazně, zvýšila se na necelých 10 tis. Kč na 

1 obyvatele. Do konce roku 2017 poklesla zhruba na polovinu a tento trend pokračuje i v roce 2018. 

 

Vývoji zadluženosti města v přepočtu na 1 obyvatele také odpovídá trend vývoje celkové 

zadluženosti, která je zde vyjádřena v procentech, tedy jaká část celkového majetku města je kryta 

cizími zdroji. Celková zadluženost města Lysá nad Labem se v prvních čtyřech sledovaných letech 

pohybovala okolo 2,5% a v roce 2010 vzrostla na 6,9. Výrazný nárůst zadluženosti v letech 2009-

2010 způsobilo přijetí úvěru na rekonstrukci MŠ Pampeliška. Jak již bylo řečeno v předchozím 

textu, zadluženost má za období 2011 – 2017 trvale sestupnou tendenci a podíl zadluženosti ke konci 

roku 2017 činil 5,02 %. S přihlédnutím k finančním rezervám na účtech města ve výši asi 185 mil. 

Kč lze konstatovat, že město bylo schopno (pokud by bylo třeba), okamžitě uhradit veškeré 

pohledávky. 

 

Odhad objemu rozpočtových prostředků pro samosprávné rozvojové aktivity města8 

Vyloučením extrémních hodnot v hodnocené a zkoumané časově řadě jednotlivých typů 

rozpočtových výdajů a následným použitím metod popisné statistiky byl proveden odhad podílu 

nutných výdajů jednotlivých položek. Dále byl pomocí součtu tohoto odhadu podílu nutných výdajů 

města vyčíslen odhad průměrných podílů dočasně volných finančních zdrojů rozpočtu města, které 

mohou být rozvojově využity.  

Z podkladů města Lysá nad Labem byly na základě uvedeného postupu vyřazeny extrémní hodnoty 

výdajů a následně byly odečteny průměrné podíly finančních výdajů na položky rozvojového 

charakteru (pozemní komunikace, cestovní ruch, kultura, sport, práce s mládeží, komunální služby, 

územní rozvoj, apod.). Na tomto základě byly nutné výdaje města odhadnuty ve výši 77,7%.  Z toho 

lze usoudit, že v rámci městského rozpočtu je průměrně 22,3% finančních zdrojů použitelných pro 

samostatné rozvojové aktivity města. V absolutních číslech se jedná v průměru až o částku 40 - 50 

mil. Kč ročně. 

 

Závěr 

Na základě provedené zjednodušené finanční analýzy lze hodnotit hospodaření města Lysá nad 

Labem jako dobré, a to jak z hlediska příjmové, tak výdajové strany. Hospodaření města je 

každoročně podrobováno přezkoumání nezávislou auditorskou firmou. V hospodaření města a 

vedení účetnictví nejsou shledávány závady a nedostatky. Výslednou zprávu auditora schvaluje 

zastupitelstvo města. Ve městě lze též identifikovat další významný vnitřní ekonomický potenciál 

města pro posilování příjmové strany rozpočtu města (byty v Milovicích, významné historické 

                                                      
8  Všechny výše uvedené výpočty jsou zpracovány na základě rozborů rozpočtových výkazů za období 2006-2010, které 

však vykazují jen nezbytnou míru podrobnosti, na základě které lze stanovit pouze odhad s možností určité statistické 

chyby. 
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atraktivity města, spolupráce se soukromým sektorem). Snahou města by mělo být i nadále důsledné 

uplatňování nástrojů finančního řízení a investičního rozhodování a to zejména v oblasti 

nemandatorních výdajů, které doporučujeme realizovat pouze ve vazbě na rozvojovou koncepci 

města. Doporučujeme též pokračovat v trendu optimalizace provozních nákladů na jednotku výkonu 

odpovědných jednotek (absolutní snižování provozních nákladů nebo relativní snižování provozních 

nákladů prostřednictvím nárůstu jednotek výkonu). 

 

 

 

+ - 

Nulové zadlužení města Vysoké zůstatky na účtech města 

Dodržování rozpočtové kázně Nízká absorpční kapacita pro dotace 

Uvážené investování prostředků města Váhavost při přípravě projektů, názorová 

nejednotnost zastupitelstva 
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C. GLOBÁLNÍ ANALÝZA A ANALYTICKÝ SOUHRN 

 

Globální SWOT analýza a souhrnné analytické závěry jsou klíčovými vstupy, které určují hlavní 

obsahovou orientaci části návrhové, tzn. vize, strategických cílů, programových úkolů a 

rozvojových aktivit, které jsou předmětem následujících kapitol. 
 
C.1 GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA 

 

Pořadí jednotlivých výroků nevyjadřuje jejich prioritu v rámci dané oblasti! 

 

SILNÉ STRÁNKY - S 

Číslo Položka (výrok) 

S01 Postupný nárůst celkového počtu obyvatelstva, zabezpečený zvýšenou bytovou  

výstavbou 

S02 Úměrný počet potenciálních zaměstnavatelů malé a střední úrovně 

S03 Promyšlené hospodaření města s finančními prostředky 

S04 Relativně vysoký podíl finančních prostředků v rozpočtu, které lze využít pro 

rozvojové aktivity města 

S05 Existence Výstaviště Lysá nad Labem (VLL) a obnovené smluvní partnerství s VVL 

S06 Dobrá dopravní obslužnost území 

S07 Zvyšující se podíl investic do budování a údržby infrastruktury z rozpočtu města 

S08 Dostatečné zdroje pitné vody 

S09 Využívání nových technologií při rekonstrukcích infrastruktury 

S10 Vysoká úroveň činnosti Sboru dobrovolných hasičů 

S11 Velmi dobré působení Městské policie včetně oblasti prevence, dlouhodobá podpora 

ze strany vedení města 

S12 Dlouhodobě pozitivní hodnocení bezpečnostní situace ve městě 

S13 Průběžná modernizace a efektivní využívání městského kamerového systému 

S14 Zřízení krizového pracoviště 

S15 Blízkost a výborná dopravní dostupnost hlavního města Prahy 

S16 Velké množství sportovních klubů a organizací a dostatek kulturních akcí ve městě, 

jejich podpora ze strany města 

S17 Dostupnost sociálních služeb pro obyvatele města 

S18 Výskyt významných chráněných území a přírodních památek 

S19 Funkční systém sběru a likvidace odpadů 

S20 Zámecký park se sochařskou výzdobou 

 

SLABÉ STRÁNKY - W 

Číslo Položka (výrok) 

W01 Vysoký podíl osob v postproduktivním věku 

W02 Nedostatek ubytovacích kapacit hotelového typu 

W03 Nerovnoměrná občanská vybavenost na území města 

W04 Nedostatečná podpora cyklistické dopravy, málo cyklotras, absence cyklostezek 

W05 Nedostatečná kapacita parkovacích míst 

W06 Chybějící kulturní sál 

W07 Technický stav komunikací 

W08 Neodkanalizované lokality a neoddělená kanalizace ve větší části města 
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W09 Majetkově nevypořádané části sítí VaK 

W10 Nevyhovující prostory Městské policie  

W11 Absence zpětné vazby občanů na bezpečnost – pocit bezpečí 

W12 Nedostatečné prostory Sboru dobrovolných hasičů 

W13 Nevyhovující stav domova pro seniory 

W14 Absence azylového domu pro matky s dětmi, holobytů a ubytoven 

W15 Nerovnoměrné rozmístění ZŠ a MŠ na území města 

W16 Absence koordinátora pro plnění strategického plánu rozvoje města 

W17 Chybějící bezbariérové řešení (nádraží, ČP, některé zdravotnické služby) 

W18 Nedostatečné prostory pro činnost Základní umělecké školy 

W19 Absence sportovní haly s potřebnými parametry 

W20 Absence plaveckých a zimních sportů 

W21 Chybějící komplexní politika města v péči o veřejnou zeleň 

W22 Neaktualizovaný pasport zeleně 

W23 Problémy s odpady a vodou v chatové osadě Řehačka 

W24 Zvěř – škody na zemědělských plodinách, střety s dopravou 

 

PŘÍLEŽITOSTI - O 

Číslo Položka (výrok) 

O01 Vyhodnocení účinnosti územního plánu města a jeho revize 

O02 Příznivá poloha a velmi dobrá dostupnost města 

O03 Realizace nového strategického plánu rozvoje města a jeho pravidelné vyhodnocování 

O04 Postupné řešení bezbariérovosti celého města 

O05 Ideální podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku díky nenáročnému terénu Polabí 

O06 Realizace nového komunitního plánu a jeho pravidelné revize 

O07 Dokončení silničního obchvatu města a rekonstrukce páteřních komunikací 

O08 Úprava rozsahu městské památkové zóny 

O09 Zřízení pravidelné městské dopravy 

O10 Investice do volných pozemků vhodných pro rozvoj města 

O11 Spolupráce s městem Milovice (infrastruktura, kulturní a sportovní zařízení) 

O12 Nevyužité lokality a objekty (Šibák, některé budovy v majetku města) 

O13 Rozšíření / doplnění výjezdového stanoviště ZZS a RLP 

O14 Poskytnutí prostorů pro ordinace odborných lékařů 

O15 Výstavba domova pro seniory  

O16 Rozšíření infrastruktury pro sport, kulturu a volnočasové aktivity  

O17 Zajištění komplexní správy a optimalizace využití Zámeckého parku 

O18 Náhradní výsadby za kácení dřevin 

O19 Dokončení procesu pozemkových úprav s cílem ekologické stabilizace extravilánu 

města 

O20 Revitalizace Litolské svodnice 

O21 Regulace volného pohybu psů 

O22 Postupná obměna zastarávající techniky Sboru dobrovolných hasičů 

 

Hrozby - T 

Číslo Položka (výrok) 

T01 Nedostatečné kapacity stavebních a projekčních firem 

T02 Složitost procesů přípravy a povolování staveb 

T03 Existence občanských spolků a jednotlivců, komplikujících rozvoj města  
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T04 Nedostatečná kapacita vodojemu, nemožnost jeho uzavření a čištění 

T05 Zhoršování dopravní situace ve městě a nedostatek míst pro parkování, zejména 

v centru města 

T06 Havarijní stav přečerpávací stanice v Litoli a některých sítí (vodovody, kanalizace) 

T07 Absence obvodního oddělení Policie ČR 

T08 Zvyšování regionálního vlivu Milovic na úkor Lysé nad Labem 

T09 Odchody odborných lékařů z regionu 

T10 Klesající fyzická zdatnost mládeže 

T11 Klesající podpora sportu 

T12 Špatné hospodaření s vodou v přírodě, zanedbaný stav vodotečí a vodních ploch 

T13 Sucho a špatný zdravotní stav lesů 

T14 Absence volných pozemků města pro další rozvojové aktivity 
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C.2    ANALYTICKÝ  SOUHRN 

 

 

Zpracované analytické závěry jsou souhrnným výstupem všech kapitol Profilu města 

(tj. analytické části strategického plánu města) a byl využity jako východisko pro formulaci 

strategických cílů a dalších kapitol jeho návrhové části. K jejich formulaci byly rovněž využity 

výroky z dílčích analytických kapitol a globální SWOT analýzy. V zásadních bodech analytické 

závěry se příliš neliší od hodnocení z roku 2011, které bylo součástí předchozího Strategického 

plánu rozvoje města. V pozitivním smyslu došlo k doplnění některých důležitých prvků sociální 

i technické infrastruktury města a služeb pro posílení obytných funkcí města a jeho spádového 

postavení v regionu. 

 

 

Největší problémy Lysé nad Labem, které byly identifikovány v analytické fázi přípravy 

strategického plánu města:  

 

 nepříznivá věková struktura obyvatelstva a trend stárnutí obyvatelstva, 

 silniční doprava (zvyšující se intenzita, zhoršující se technický stav komunikací, chybějící 

obchvat města, negativní dopady na životní prostředí), 

 parkování vozidel na území města, 

 nevyhovující stav některých veřejných budov a nedostatečná kapacita některých veřejných 

služeb, 

 nedostatečná infrastruktura pro cyklistickou dopravu (rekreační i denní dojížďku), 

 omezování zelených ploch a nedostatečná péče o veřejnou zeleň,  

 ohrožení přírodně cenných lokalit, zanedbané vodoteče a vodní plochy, 

 nedostatečná infrastruktura pro sport a kulturu, 

 neúplná infrastruktura pro krizové situace a zajištění bezpečnosti, 

 nedostatek ploch pro rozvojové aktivity města. 

 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že největší problémy, hrozící městu do budoucna, souvisí 

s pokračováním nepříznivého trendu demografického vývoje. To je vnímáno jako potenciálně 

vysoké riziko v oblasti rozvoje lidských zdrojů a tím také jako ohrožení naplňování základní 

obytné funkce města. Dalším významně hodnoceným problémem se ukázala oblast nedostatečně 

zajištěných služeb občanské vybavenosti souvisejících s obytnou funkcí města. Toto negativum 

by se mohlo do budoucna projevit rovněž v podobě ztráty spádových funkcí města a jeho pozice 

v regionu.   

 

Další problematickou oblastí je doprava, a to zejména stav dopravní infrastruktury, dopravy 

v klidu a bezmotorové dopravy. Důraz by měl být kladen na klíčové faktory funkce dopravy 

pro obytnou funkci města.   

 

Třetí problémovou oblastí vykazující poměrně výrazné negativní prvky je i přes celkově 

uspokojivou situaci životního prostředí stav některých jeho složek (prach, hluk, čistota 

povrchových vod, apod.), což může mít velký vliv na budoucí rozvoj obytných i rekreačních 

funkcí města. 
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Velmi pozitivně a jako velké rozvojové příležitosti města jsou hodnoceny: 

 

 příznivá poloha města a jeho dobrá dopravní dostupnost, která je podmínkou pro mnoho 

zásadních oblastí života, 

 množství přírodních i historických atraktivit, které jsou významným potenciálem 

pro ekologicky přijatelný rozvoj cestovního ruchu a tím i pro ekonomický rozvoj regionu, 

 výstaviště a jeho aktivity posilující regionální význam města, 

 existence a další možnosti využití Zámeckého parku, 

 dostatečná nabídka sociálního zázemí pro občany města, 

 potenciál technického vybavení území pro jeho další rozvoj, 

 systémově řešená příprava na krizové situace, dobrá součinnost složek integrovaného 

záchranného systému,  

 vyhovující zajištění dopravní obslužnosti s vysokým podílem železniční dopravy podporující 

význam Lysé nad Labem jako důležitého spádového centra. 

 

V rozvojových předpokladech města Lysá nad Labem dominují sociální prvky a strategická 

poloha města, a to jak z hlediska dostupnosti center vyššího řádu, tak i z hlediska spádovosti do 

města samotného. Příznivě je též vnímán infrastrukturní potenciál a dosud málo využívané nebo 

nevyužívané atraktivity města pro cestovní ruch.  

 

Město Lysá nad Labem lze souhrnně charakterizovat jako perspektivní spádové centrum 

s dominantní funkcí bydlení. Kvalita této stěžejní funkce závisí na rozvoji obslužných funkcí, 

zejména na úrovni a udržitelnosti občanské vybavenosti ve všech oblastech (sport, kultura, 

volnočasové aktivity, školství, zdravotnictví, sociální péče). Pro naplnění této vize je nutné 

systematicky přistoupit k eliminaci identifikovaných slabých stránek a hrozeb, stejně jako udržet 

stávající silné stránky a využít všechny příležitosti k rozvoji města. Dlouhodobým základem 

rozvoje se musí stát udržitelné zlepšení demografického vývoje a vytváření podmínek pro rozvoj 

ekonomických aktivit. Dílčí potenciál lze nalézt též v oblasti cestovního ruchu zaměřené 

zejména na příměstskou a výletovou turistiku ve vazbě na výstaviště, zámecký park a jiné 

historické objekty v intravilánu města na jedné straně a na ideální podmínky pro nenáročnou 

cykloturistiku v Polabí a pro „vodní“ aktivity spojené s řekou Labe na straně druhé. 

 



 

SEZNAM ZKRATEK 

 

AČ  analytická část 

BESIP  bezpečnost silničního provozu 

BRO  biologicky rozložitelný odpad 

CR   cestovní ruch 

ČNR  Česká národní rada 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČR  Česká republika 

ČS  český svaz 

DiS  diplomovaný specialista 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

FVE  fotovoltaická elektrárna   

HC  hokejový club 

HZS  hasičský záchranný sbor 

IC  informační centrum 

ICT  informačně komunikační technologie 

IZS   integrovaný záchranný systém 

KP  komunitní plán 

KÚ  krajský úřad 

LDN  léčebna dlouhodobě nemocných 

MC  mateřské centrum 

MP   městská policie 

MK  ministerstvo kultury 

MPR  městská památková rezervace 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MPZ  městská památková zóna 

MŠ  mateřská škola 

MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MÚ  městský úřad 

NPR  národní přírodní rezervace 

OKEČ  oborová klasifikace ekonomických činností 

o.p.s.  obecně prospěšná společnost 

OPL  omamné a psychotropní látky 

o.s.  občanské sdružení 

ORP  obec s rozšířenou působností 

OZV  obecně závazná vyhláška 

PAD  příměstská autobusová doprava 

PCO  pult centrální ochrany 

PČR  policie České republiky 

PD  projektová dokumentace 

PID  pražská integrovaná doprava 

POH  program odpadového hospodářství 

PPP  pedagogicko - psychologická poradna 

RD  rodinné domy 

RLP  rychlá lékařská pomoc 

ROPID společnost zajišťující integrovanou veřejnou dopravu v pražském regionu 

ŘŠ  ředitelství školy 

SDH  sbor dobrovolných hasičů 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 
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SLDB  sčítání lidu, domů a bytů 

SPRSS  střednědobý plán rozvoje sociálních služeb  

SÚS  správa a údržba silnic 

ŠD   školní družina 

TDO  tuhý domovní odpad 

TJ  tělovýchovná jednota 

TUV  teplá užitková voda 

ÚPD  územně plánovací dokumentace 

ÚSP  ústav sociální péče 

VaK  vodovody a kanalizace 

VO  veřejné osvětlení 

VŠ  vysoká škola 

ZZS  zdravotnická záchranná služba 

ZŠ  základní škola 

ZUŠ  základní umělecká škola 

ŽP  životní prostředí 
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