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A. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA 
 

A.1 POPIS ÚZEMÍ 

Správní obvod obce s rozšířenou působností 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 se nachází 
v severovýchodní části Středočeského kraje obklopen obvody Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, Mladá Boleslav, Nymburk a Český Brod. Území obvodu leţí v níţinaté polabské 
oblasti ve Středočeské tabuli.  

Správní obvod Lysá nad Labem patří k nejmenším obvodům kraje s rozlohou 12 110 ha a 
počtem obyvatel 20 843. Jedná se o obvod s nejniţším počtem obcí (9), z nichţ Lysá 
nad Labem a Milovice mají statut města. Pouze v Lysé nad Labem sídlí zároveň pověřený 
obecní úřad. Obvod vykazuje nejvyšší podíl městského obyvatelstva (82 %) v kraji, protoţe 
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 měnou je tak jeden z nejniţších. 
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 sloţky v populaci, coţ se projevuje jednoznačně nejniţším 
indexem stáří a průměrným věkem. S těmito charakteristikami koresponduje i nejvyšší podíl 
ţen na mateřské dovolené na celkovém počtu ekonomicky aktivních ve srovnání s ostatními 
obvody.  

Vzhledem k dobrým podmínkám pro zemědělství v Polabské níţině 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. 
Většími zaměstnavateli jsou také LINDE + WIEMANN CZ s.r.o., a DYWIDAG PREFA, 
a.s.,oba v Lysé nad Labem. Problém představuje jedna z nejvyšších měr nezaměstnanosti v 
kraji a vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných.  

Příznivé demografické charakteristiky jsou odrazem přílivu nového obyvatelstva. Z hlediska 
bytového fondu došlo mezi sčítáními 1991 – 2001 k vysokému nárůstu počtu bytů v bytových 
domech. Jedná se hlavně o rekonstrukce velkého mnoţství vojenských bytů po sovětských 
vojácích v obci Milovice.  

V Lysé nad Labem se nachází městská památková zóna (barokní zámecká zahrada, barokní 
farní kostel) s plastikami Matyáše Brauna. V Přerově nad Labem je moţné navštívit skanzen 
s více neţ 30 objekty, který byl zaloţen v roce 1967 a ukazuje lidovou kulturu středního 
Polabí 18. – 20. století. Národní přírodní památka Hrabanovská černava vznikla postupným 
ukládáním organické hmoty na podkladě alkalických zemin, další přírodní rezervací jsou 
Hrbáčkovy tůně, které jsou zajímavé z hlediska zazemňování slepých ramen Labe.   
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Město Lysá nad Labem leţí v úrodné níţině 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 doloţena rokem 1291. Z doby 
Františka Antonína Šporka se zachovalo nejvíce památek, které městu vtiskly jedinečný 
barokní ráz. Dominantu města bezesporu tvoří Augustiniánský klášter (dnes státní okresní 
archiv), zámecký objekt (dnes domov důchodců) a kostel sv. Jana Křtitele s barokními 
sochami na ohradní zdi. Zámecký park se pyšní zcela ojedinělým komplexem alegorických 
soch, který nemá ve světě obdoby. Za zmínku stojí budova staré radnice z r. 1747 a budova 
muzea z r. 1754. Jeho expozice, kromě regionální historie, dokládá ţivot a dílo lyského 
rodáka, prof. Bedřicha Hrozného, orientalisty světového jména. 
Významný rozvoj města nastal ve druhé polovině 19. století a pokračoval aţ do začátku 
druhé světové války. V současnosti je Lysá nad Labem známa především Výstavištěm, které 
pořádá v průběhu roku řadu tematicky zaměřených výstav. Další zajímavostí je dostihové 
závodiště. Poloha města umoţňuje pěší turistiku a nenáročnou cykloturistiku, vhodnou i 
pro rodiny s dětmi, do ostatních regionů - například Brandýs nad Labem - Poděbrady. 
Naučné stezky mezi Lysou nad Labem – Čelákovicemi, Brandýsem nad Labem – Lysou 
nad Labem – Benátkami nad Jizerou jsou voleny tak, aby zahrnovaly, aby zahrnovaly většinu 
přírodních pozoruhodností této části našeho okolí. Město poskytuje svým návštěvníkům malé 
ubytovací kapacity, stravování, zajištění komplexní lékařské péče a v neposlední řadě i 
širokou obchodní síť. 
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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 – 2009. 
Od počátku sledovaného období do konce minulého století docházelo v obci k postupnému 
úbytku obyvatel z výchozí hodnoty 9.760 obyvatel na 8.172 – coţ představuje úbytek o téměř 
1.600 osob. Po dosaţení pomyslného dna byly mezi lety 1999 a 2003 zaznamenány střídavě 
přírůstky i úbytky obyvatel a od r. 2003 (s jedinou výjimkou v r. 2008) dochází k plynulému 
nárůstu obyvatelstva Lysé n. L. V absolutním vyjádření přibylo v obci za toto období téměř 
340 osob. Ke konci roku 2009 byl v obci evidován celkový stav obyvatelstva v počtu 8.532. 
Z toho 4.415 bylo ţen a 4.117 muţů. Vývoj populace obce znázorňují následující tabulka a 
graf: 
 

Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel města Lysá n. Labem v letech 1971 – 2009 

rok 
počet 

obyvatel
1
 

rok 
počet 

obyvatel 
rok 

počet 
obyvatel 

rok 
počet 

obyvatel 

- - 1980 9 432 1990 8 705 2000 8 221 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel města Lysá n. Labem v letech 1971 – 2009 

 

 

Analýza struktury vývoje obyvatelstva ukazuje, ţe se celkový přírůstek ve sledovaném 
období 1971 – 2009 pohyboval mezi hodnotami -238 aţ +128 a ve většině případů byl 

                                                      
1
stav k 31. 12. 
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záporný. Tento trend se aţ na jednu výjimku od roku 2003 obrátil. Rekordní přírůstek byl 
zaznamenán v roce 2006 a pokles největší v roce 1998 – tento rok můţeme vyhodnotit jako 
„černý rok“ demografického vývoje města Lysá nad Labem.  
 
Graf č. 2: Přírůstky obyvatel města Lysá n. Labem v letech 1971 – 2009  

 
 

Jak je z grafu zřejmé, byl celkový přírůstek pozitivně taţen v naprosté většině kladným 
migračním přírůstkem a naopak sniţován záporným přirozeným přírůstkem. Zaměříme-li se 
blíţe na porevoluční období, pak se pohyboval mezi hodnotami -95 aţ 7, přičemţ kladné 
hodnoty dosáhl pouze v jediném případě v roce 2009, tj. v tomto roce počet ţivě narozených 
převýšil počet zemřelých. I tak však jeho absolutní hodnota (7) nebyla vysoká. Tento trend 
nelze vyhodnotit kladně a svědčí o sníţení schopnosti obyvatelstva se reprodukovat 
přirozenou cestou, coţ však bohuţel odpovídá současnému celorepublikovému trendu a 
v podstatě i trendu celé středo- a západoevropské civilizace. Pozitivní je však postupný vývoj 
přirozeného přírůstku, který vypovídá o směřování do pozitivních hodnot. Oproti tomu 
migrační přírůstek byl od revoluce pouze třikrát záporný (v letech 1992, 1998 a 2008). 
Celkově se pohyboval mezi hodnotami -167 (r. 2008) a 137 (2006) a ve srovnání 
s přirozeným přírůstkem tedy dosahoval větších výkyvů. 
 
Pro ilustraci uvádíme srovnání přírůstku na 1000 obyvatel2 s územím Středočeského kraje, 
okresu Nymburk, ORP Lysá n. Labem3 a samotným městem mezi lety 1991 a 2009 – viz 
následující graf.  
 

                                                      
2
 Přírůstek na 1000 obyvatel = celkový přírůstek / počet ob. * 1000. 

3
 Údaje za ORP Lysá n. L. chybí za roky 1991 – 1994 a r. 2007. 
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Graf č. 3: Srovnání vývoje celkového přírůstku na 1000 obyvatel 

 
 

Jak je vidět, vývoj přírůstku výkyvově osciloval okolo vývojového trendu Středočeského kraje 
a okresu Nymburk, které jsou zhruba stejné, a odkláněl se od něj především do záporných 
hodnot. Zajímavé je srovnání s vývojovou křivkou za celé území ORP Lysá n. Labem, 
do něhoţ spadají obce: Jiřice, Milovice, Ostrá, Přerov n. Labem, Semice, Stará Lysá, Starý 
Vestec a Stratov. Tyto dvě křivky byly mezi lety 1997 a 2003 v podstatě zrcadlově obrácené 
a lze se domnívat, ţe to bylo částečně způsobeno přestěhováním části obyvatelstva 
v daném období z Lysé do Milovic. Milovice v určeném období zaznamenaly významný 
nárůst obyvatelstva. Pro dokreslení následující tabulka: 
 

Tabulka č. 2: Vývoj počtu obyvatel obce Milovice v letech 1991 – 2009 

rok 
Změna v počtu obyvatel 

rok 
Změna v počtu obyvatel 

celková přirozená stěhováním celková přirozená stěhováním 

1991 118 2 . 2001 394 69 325 

1992 176 3 173 2002 460 101 359 

1993 145 24 121 2003 408 120 288 

1994 93 17 76 2004 554 124 430 

1995 116 12 104 2005 591 139 452 

1996 82 18 64 2006 662 129 533 

1997 242 23 219 2007 838 201 637 

1998 820 53 767 2008 579 170 409 

1999 444 61 383 2009 460 209 251 

2000 393 77 316 - - - - 

 

Struktura obyvatelstva 

 

V současnosti ţije ve městě Lysá n. Labem více obyvatel v postproduktivním věku, tj. nad 65 
let, neţ v předproduktivním věku do 14 let: 16,8% > 14,9%, coţ představuje 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 představuje postupný 
přesun produktivní generace (68,3%) do této skupiny. 
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Graf č. 4: Srovnání věkového sloţení obyvatelstva v r. 2009 (v %) 

 
 

Ve srovnání se Středočeským krajem, okresem Nymburk a ORP Lysá n. Labem je na tom 
samotné město Lysá znatelně nejhůře – viz graf srovnávající index stáří (podíl populace 65+ 
/ 0 -14 v %). Opět je zajímavé srovnání situace města s výsledky za celé území ORP, které 
dosáhlo téměř poloviční hodnoty. To je znovu způsobeno vysokým podílem mladé generace 
v Milovicích vůči staré generaci (celých 2.307 ku 380). S výhledem na budoucnost rozvoje 
města tedy tento stav nelze podcenit a přehlíţet.  
 

Graf č. 5: Srovnání indexu stáří obyvatelstva v r. 2009 

 
 

 

Pokud budeme hodnotit vzdělanostní strukturu obyvatel, můţeme se opírat pouze o data 
ze SLDB 2001. V potaz byla brána věková skupina nad 15 let. Podíl obyvatelstva 
bez vzdělání činil 0,5 %, coţ je pozitivně nízký podíl. Podíl obyvatel se základním či 
neukončeným vzděláním byl 23,2 %, tedy v podstatě necelá čtvrtina. Nejvyšší část obyvatel 
Lysé nad Labem nad 15 let tvořila skupina „vyučení a střední bez maturity“ – 37,5 %. 25,4 % 
obyvatelstva dosáhlo nejvyššího ukončeného vzdělání středního s maturitou. Podíl vyššího 
odborného a nástavbového vzdělání byl 4,0% a podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 
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7,9 %. Dosaţené hodnoty se víceméně shodovaly s hodnotami republikového, krajského i 
okresního průměru. Celkově velký podíl tvořila populace s nízkou nebo ţádnou kvalifikací. 
 

Graf č. 6: Vzdělanostní struktura obyvatelstva nad 15 let 

 
 

Vývoj počtu obyvatel lze z hlediska střednědobého trendu hodnotit jako pozitivní s mírně 
rostoucím trendem zejména vlivem kladného migračního salda. Za problematický lze 
povaţovat 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 kdyţ 
se sníţenou intenzitou.  Z hlediska věkové struktury lze za problém města povaţovat 
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. Tento ukazatel však můţe být zavádějící s ohledem na nezjistitelnost 
aktuálních dat. Ta budou k dispozici v rámci výsledků SLDB 2011 (předpokládané předběţné 
výsledky kompatibilní s výsledky SLDB 2001 budou k dispozici v prosinci 2011). 
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A.3 EKONOMICKÝ ROZVOJ MĚSTA 
 

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 bohuţel nelze vysledovat subjekty či provozovny, které mají v obci 
pobočku, ale nemají zde své sídlo.  
 
U právnických osob převaţují 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 sdruţení (63 subjektů – 15,5%). Ostatní právní formy nepřesahují hranici 5%. 
 

Celkem 102 právnických osob se v Lysé n. Labem podílí na vytváření pracovních 
příleţitostí4. 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.  

 DYWIDAG PREFA a.s.  

 Město Lysá nad Labem  
 

- v kategorii nad 50 - 99 zaměstnanců: 

 PLAST FORM SERVICE I. M., spol. s r.o.  

 ARS Altmann Praha spol. s r.o.  

 ŠIMON & KOLMAN s.r.o. 

 AFT Altmann CZ s.r.o. 

 Domov Na Zámku Lysá n. Labem, příspěvková organizace 

 Základní škola J. A. Komenského 

 Střední škola oděvního a grafického designu 
  

- v kategorii nad 25 - 49 zaměstnanců: 

 INTERHOEK s. r. o. 

 Metal Arsenal s.r.o. 

 Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. 

 HALLPE, spol. s r.o. 

 Misan s.r.o. 

 BRAZEL, s.r.o. 

 Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka 

 Obchodní akademie 

 Základní škola Bedřicha Hrozného  
 

                                                      
44
  EEkkoonnoommiicckkýýcchh  ssuubbjjeekkttůů  ssee  ssííddlleemm  nnaa  úúzzeemmíí  mměěssttaa..  ÚÚddaajj  nneezzaahhrrnnuujjee  226666  ssuubbjjeekkttůů,,  uu  nniicchhţţ  ppooččeett  zzaamměěssttnnaannccůů  nneenníí  RReeggiissttrreemm  

uuvváádděěnn..  
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- v kategorii 20 – 24 zaměstnanců: 

 MZ CZECH s.r.o. 

 Základní škola, Lysá nad Labem, Komenského 1534 
 

- v kategorii 10 – 19 zaměstnanců: 

 Etna expo s.r.o. 

 ZAHRADNICTVÍ LITOL s.r.o. 

 CARTRUCK s. r. o. 

 MELIN, s.r.o. 

 S. M. V. s.r.o. 

 G`s Marketing CZ s.r.o. 

 Mateřská škola Pampeliška  

 Mateřská škola Čtyřlístek  

 Mateřská škola Dráček  

 Mateřská škola Mašinka  

 Základní škola T. G. Masaryka  
 

- v kategorii do 9 zaměstnanců: celkem 69 subjektů. 

 

V rozdělení ekonomických subjektů podle odvětví (OKEČ) působí nejvyšší podíl 
ekonomických subjektů5 v terciérním sektoru, tedy ve sluţbách – celkem 68,1%. Nejvíce jsou 
přitom zastoupeny Ostatní podnikatelské činnosti (15,2%) a Maloobchod kromě motorových 
vozidel; opravy výrobků pro osobní potřebu a převáţně 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. 
 

Ve Středočeském kraji působí nejvíce ekonomických subjektů6 rovněţ 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 
převáţně pro domácnost (10,9%) a Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě 
motorových vozidel; 7,8%). Sekundární sektor se podílí celkem 28,7%, z čehoţ nejsilnější 
pozici má Stavebnictví (14,7%). Primární sektor je zastoupen nejméně – 7%, přičemţ 
největší část tvoří Zemědělství, myslivost a související činnosti (4,4%). 
 

Pracovní příleţitosti, nezaměstnanost 

 

Hodnocení struktury obyvatel dle ekonomické aktivity naráţí na problém s dostupností 
datových zdrojů – data jsou dostupná pouze ze SLDB 20017. V roce 2001 působilo 3,8% 
ekonomicky aktivních obyvatel Lysé nad Labem v primárním sektoru, 28,6% v sekundárním 
a 56,3% v terciérním. Podíl osob pracujících v zemědělství, lesnictví a rybolovu je 
ve srovnání s okresem, krajem i republikovým průměrem niţší, zrovna tak podíl obyvatelstva 
působícího v sekundárním. Vyšší je tím pádem podíl obyvatelstva zaměstnaného 
ve sluţbách – a to o přibliţně 6 %. Struktura zastoupení sluţeb je následující – je nejvíce 
zastoupena je kategorie „obchod, opravy motorových vozidel a spotřební zboţí“ (11,7%), 
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„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, sluţby pro podniky“ (6,6%) a odstupem „ostatní veřejné a 
osobní sluţby“ (4,9%), „pohostinství a ubytování“ (3,5%) a „peněţnictví a pojišťovnictví“ 
(2,6%). Tyto podíly přibliţně odpovídají i republikovému, krajskému a okresnímu průměru.  
 

Graf č. 7: Sloţení ekonomicky aktivního obyvatelstva dle odvětví 

 
 

Celkově lze vyhodnotit sloţení ekonomicky aktivních obyvatel Lysé n. Labem jako 
socioekonomicky příznivé – vyšší podíl sluţeb a naopak niţší podíl primárního a 
sekundárního sektoru.  
 

Vývoj míry nezaměstnanosti města Lysá n. Labem8 od července 2002 do ledna 2011 
(v půlročních odstupech) má přibliţně tvar kolíbky. Z počátečních nejvyšších hodnot blíţících 
se 12% postupně míra nezaměstnanosti klesala na nejniţší hodnoty v roce 2008 – 5,8% 
v lednu a 5,3% v červenci. Poté začala rychle růst – v půlročních intervalech někdy aţ o 2 
procentní body. Tento trend je nepříznivý, odráţí dopady ekonomické krize. Aktuální míra 
nezaměstnanosti je 10,5%. Viz následující tabulka. 
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Tabulka č. 3: Vývoj míry nezaměstnanosti Lysé n. Labem 

rok měsíc 
míra 

nezaměstnanosti 

2002 
leden 11,70% 

červenec 11,40% 

2003 
leden 11,50% 

červenec 10,40% 

2004 
leden 11,70% 

červenec 11,40% 

2005 
leden 9,60% 

červenec 8,50% 

2006 
leden 8,80% 

červenec 8,00% 

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% 

2011 leden 10,50% 

 

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 dosud. Přitom absolutní úroveň míry nezaměstnanosti města je 
prakticky shodná s úrovní okresu Nymburk, ovšem cca o 1,5 aţ 2,5 procentního bodu vyšší 
neţ u průměru Středočeského kraje. Tato skutečnost je ovlivněna faktem blízkosti hlavního 
města Prahy v kraji a jeho spádovosti coby centra pracovních příleţitostí, která se odráţí 
na velmi nízké míře nezaměstnanosti zejména přilehlých okresů Praha – východ a Praha – 
západ. Viz následující graf. 
 

Graf č. 8: Vývoj míry nezaměstnanosti v období leden 2005 – leden 2011 
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K 31. 1. 2011 bylo v evidenci MPSV celkem 5.243 dosaţitelných uchazečů o zaměstnání9 
za okres Nymburk, z toho 426 z Lysé nad Labem. Nabídka pracovních míst činila 236 pozic 
za okres, resp. 31 za město, coţ v přepočtu znamená přes 12 uchazečů na 1 pracovní místo 
v okrese. 
 
Dle statistických údajů je věková struktura nezaměstnaných víceméně rovnoměrná. 
Přesto nejvíce zastoupeny jsou kategorie 20 – 24 let, 25 – 29 let, 50 – 54 let a 30 – 34 let. Je 
proto třeba mít na zřeteli, ţe se jedná především o mladé věkové skupiny, tedy o absolventy 
či ţeny po mateřské dovolené a na druhé straně o starší věkovou kategorii blíţící se pomalu 
důchodovému věku. Pro tyto skupiny je hledání zaměstnání často velice problematické – 
starší adepti se hůře přizpůsobující současným podmínkám trhu práce (rekvalifikace), noví 
uchazeči naopak nedisponují potřebnými praktickými zkušenostmi, na matky s malými dětmi 
je často nahlíţeno jako na neperspektivní pracovní sílu atd. Podíl věkových kategorií do 30 
let činí v úhrnu necelých 40%, coţ je a do budoucna dále můţe být velice problematické; 
uchazečů nad 50 let je čtvrtina. Viz následující graf. 
 

Graf č. 9: Věková struktura uchazečů o zaměstnání v Lysé nad Labem v r. 2009 

 
 

 

Z hlediska vzdělanostní struktury uchazečů o zaměstnání je nejvíce zastoupena 
kategorie střední odborné vzdělání s výučním listem (36%) a dále základní vzdělání (25%) a 
úplné střední odborné vzdělání s maturitou bez výučního listu (22%). Ostatní vzdělanostní 
kategorie se pohybují do 5%. Celkově lze tedy říci, ţe zhruba čtvrtina uchazečů dosáhla 
nejvýše základního vzdělání a necelých 40% dosáhlo neúplného středního vzdělání. Podíl 
vysokoškolsky vzdělaných uchazečů je 5%. Ani tato struktura není pro uchazeče 
o zaměstnání příznivá, jedná se o málo kvalifikovanou pracovní sílu. Viz následující graf. 
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Graf č. 10: Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání v Lysé nad Labem v r. 2009 

 

 

Strukturu uchazečů o zaměstnání podle délky nezaměstnanosti ukazuje následující graf. 

Pozitivní je, ţe podíl uchazečů s krátkou dobou nezaměstnanosti tvoří většinu – 

nezaměstnaných méně neţ 3 měsíce je 31%, mezi 3-6 měsíci 25% a do 9 měsíců dalších 

14%. Celkem nezaměstnaných do 1 roku nezaměstnanosti je tedy celých 80%. Pozitivní je 

tento jev zejména proto, ţe u osob dlouhodobě nezaměstnaných se zvyšuje riziko 

nezaměstnatelnosti – přestávají být atraktivní pro zaměstnavatele, klesají jejich schopnosti, 

chuť učit se novým věcem a přizpůsobovat se novým podmínkám a často i postupem času 

sami ztrácí chuť do práce. 

 

Graf č. 11: Struktura uchazečů o zaměstnání v Lysé nad Labem v r. 2009 podle délky 

nezaměstnanosti 
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Vyjíţďka za prací a do škol. Výsledky SLDB 200110 uvádí celkem 3139 osob vyjíţdějících 
za zaměstnáním, coţ představuje 77,6 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Z toho 1164 
vyjíţdí v rámci obce, 458 v rámci okresu, 382 v rámci kraje a 945 do jiného kraje. Výsledky 
uvádí také 1313 ţáků denně dojíţdějících do škol (z toho 770 v rámci obce, 172 v rámci 
okresu, 100 v rámci kraje a 232 mimo kraj). Tyto podíly jsou poměrně vysoké, avšak 
odpovídající pozici a velikosti obce v širším regionu. Prostorová blízkost a poměrně dobrá 
dostupnost větších center vyššího řádu umoţňuje bezproblémovou vyjíţďku za prací či 
do škol. Potenciál nových pracovních míst v obci s ohledem na charakter ekonomických 
aktivit není vysoký. 
 

Závěr 
 

Ekonomickou skladbu města lze povaţovat 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 téţ 
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 nejvyšší za posledních 5 let. Lze však usuzovat, ţe tato 
výše míry nezaměstnanosti odráţí současný celorepublikový trend v závislosti 
na postkrizovém období v kombinaci s frikční nezaměstnaností v zimní sezóně. 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, ţe nejvyšší podíl na počtu nezaměstnaných vykazují málo 
kvalifikovaní obyvatelé. Za pozitivní lze povaţovat strukturu nezaměstnaných dle délky 
nezaměstnanosti, kdy si více neţ 80% nezaměstnaných najde práci do jednoho roku. 
Na tento vývoj má značný kladný vliv prostorová blízkost regionálních center s větší 
nabídkou pracovních příleţitostí (zejména hlavní město Praha) a s výbornou dopravní 
dostupností.  

 
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 ţelezniční 
trati se stalo významným ţelezničním uzlem). Ta však musí být doplněna náleţitými 
moţnostmi pro parkování. 
 
Pěší turistika a cykloturistika 
 
Polabí je regionem s ideálními podmínkami pro nenáročnou turistiku pěší i cyklistickou, coţ 
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, jejíţ 
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 
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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 udrţovat kvalitní podmínky 
pro její realizaci, zejména s důrazem na bezpečnost cyklistů – zejména na odklon tras 
od hlavních dopravních silnic, udrţovanost tras, přehledné značení, ale také na potřebnou 
hustotu pokrývající území. Dalším důleţitým opatřením je doplnění sluţeb pro cykloturisty, ať 
jiţ zřízení víkendové „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 kniţní veletrh, Kůň 2011, Polabské vánoční trhy atd. Soukromý objekt 
VLL je moţné 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, jelikoţ kongresová i incentivní turistika se obvykle 
váţe na ubytovací zařízení střední a vyšší kategorie, vybavené prostory pro pořádání 
seminářů a moţnostmi pro volný čas. Její výhodou je doplnění návštěvnosti a její 
rovnoměrné rozloţení i do období mimo klasickou turistickou sezónu. 
 
Město Lysá nad Labem má bohatou historii, datující se aţ do raného středověku, která 
zanechala v dnešní podobě města odkazy v podobě mnoha památkově chráněných objektů 
a dalších zajímavostí, díky čemu můţe 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 kaţdoročně 
1. května. 

 Zámek: původně kníţecí přemyslovské hradiště, později lovecký zámeček 
Habsburků. Za majitele Františka Antonína Šporka v 18. století přestavěný 
na barokní. Součástí zámku je kaple sv. Tří králů. Objekt, který je v majetku 
Středočeského kraje, je od r. 1961 vyuţíván 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 ţáků Braunovy školy, především 
cyklus dvanácti měsíců, ročních období, dne a noci, přírodních ţivlů, 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 
sloţku. Park je otevřen dle návštěvního řádu denně v době duben – říjen. 

 Klášter: bývalý klášter bosých augustiniánů byl zaloţen 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 otevřen. 

 Muzeum Bedřicha Hrozného: muzeum obsahuje stálou pamětní síň orientalisty, 
lyského rodáka, profesora Bedřicha Hrozného s expozicí z roku 2002. Interiér barokní 

http://www.vll.cz/
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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. Kromě pobočky Polabského muzea Poděbrady, které zaujímá cca 50 % 
budovy, je zde umístěna i pobočka Pracovního úřadu Nymburk a nymburská pobočka 
Okresní správy sociálního zabezpečení. 

 Radnice: lyská radnice je architektonicky významný a památkově chráněný objekt, 
vystavěný v letech 1746 - 1747 v pozdně barokní podobě. Památkově hodnotný je 
rovněţ interiér. V historické budově radnice sídlí Městská policie Lysá nad Labem a 
je zde téţ umístěna obřadní síň, kde jsou uzavírány sňatky a pořádány jiné 
významné městské události. Horní patro staré radnice slouţí 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 téţ umístěna Městská knihovna Lysá nad 
Labem a od 1. 4. 2011 téţ 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 slouţí stále svému původnímu účelu, coţ znamená, ţe není 
veřejnosti běţně přístupný. 

 Cihelna: Švejdova cihelna, kde se zachovalý objekt kruhové pece, který je chráněnou 
kulturní památkou, leţí 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 v soukromém vlastnictví (společnost ARS Altman Praha spol. s r. o.) a je 
veřejnosti nepřístupný, připravuje se jeho rekonstrukce. Dle projektů je moţné 
předpokládat vyuţití pro výstavní účely. Toto však bude záviset na vůli vlastníka. 

 Areál kostela sv. Jana Křtitele: kostel s věţí (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 nichţ 
nejcennější jsou sochy církevních otců: sv. Jeronýma, sv. Augustina, sv. Řehoře a 
sv. Ambroţe. Tyto plastiky spolu s archandělem Michaelem a sv. Františkem z Assisi 
jsou z dílny M. B. Brauna. Objekt je vyuţíván 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, jejichţ 
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 povaţován za památkově nejhodnotnější dům města. 
Výstavba domu sahá do počátku 18. století a byl zapsán do Ústředního 
seznamu kulturních památek. Objekt vlastní Jednota spotřební druţstvo 
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Nymburk a je vyuţíván částečně jako prodejna potravin. I. patro a podkroví 
čeká na své vyuţití aţ 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 zboţí. Patro je vyuţíváno pro obytné účely. 

- 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. 

- Dům č. p. 253, Na Františku: kubizující dům z období před 1. sv. v., k němuţ 
náleţí i park s barokní sochou sv. Františka. Bytový dům je v majetku města a 
slouţí k obytným účelům. Z tohoto důvodu je veřejnosti nepřístupný. 

 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 zaloţení se klade k r. 1692. Výjimečnou z ní dělají dvě nadţivotní sochy 
andělu blaţené a ţalostné 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. 
 
Ve městě se koná kaţdoročně řada zajímavých slavností a akcí, které mají potenciál 
pro přilákání řady návštěvníků. Mezi tradiční a významné lze zařadit: 

 Lyský Montmartre (červen) 
 Dostihy (1. května) 
 LUFT festival (květen-červenec) 
 Romský festival (srpen) 
 Šporkovy slavnosti (srpen) 
 Dny evropského dědictví (září) 
 Polabské variace (září-listopad) 
 Advent (prosinec) 
 Zimní setkání v zámeckém parku (prosinec) 
 Vánoční zpívání a ţivý Betlém (prosinec) 

 
Příměstská rekreace 
 
Typickým rysem polabského prostředí je značně rozšířené druhé bydlení, tj. příměstská 
rekreace. Výsledky SLDB 2001 uváděly celkem 128 objektů slouţících k rekreaci a 53 
obydlených přechodně.  Tato cílová skupina představuje rovněţ určitý potenciál pro rozvoj 
cestovního ruchu.  
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Infrastruktura pro cestovní ruch 
 
Základní sluţby: 
 
Ubytování 
 
Ubytovací sluţby 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, moţnost uloţení kol; cenová relace: 500,- aţ 
700,- / osoba 

b. Penzion Alfa 
kapacita: 40 osob, pokoje se samostatným zázemím; vybavení penzionu: 
salónek, bowling, snídaně – moţnost stravování v sousední restauraci, 
parkování. 

c. Penzion v domově mládeže – Střední škola oděvního a grafického designu 
Lysá nad Labem 
Část volných lůţek v domově mládeţe je provozována jako Penzion (zejména 
v období letních prázdnin). 
kapacita: třílůţkové pokoje, sociální zařízení společné pro 2; vybavení: 
klubovna s TV a kuchyňkou; cenová relace: 300,- / osoba 

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 - lůţko 500,- Kč, 
resp. 1500,- aţ 2 000,- / byt 

b. Ubytování v soukromí - pí. Horčíková 
kapacita: dvoulůţkový 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 čtyřlůţkové pokoje; vybavení ubytovny: WC a koupelna 
na patře, na kaţdém patře zařízená kuchyňka; cenová relace: 117,- aţ 164,- / 
osoba nebo 350,- aţ 490,- / pokoj 

b. Ubytovna Veslařského klubu – Martin Hlavička 
kapacit: 20 osob 

c. Ubytovna Českých drah  
kapacita: dvou- a třílůţkové pokoje; cenová relace: 160 – 270 Kč / osoba 

 
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. 
 
Stravování 
 
Stravovací sluţby jsou v Lysé n. Labem poskytovány v kategoriích restaurace a pohostinství, 
pizzerie, školní restaurace, cukrárna a bar: 

1. Restaurace a pohostinství: 

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

b. Restaurace U Krále Václava 
Restaurace a pohostinství. Moţnost pořádání společenských akcí, k dispozici 
zahrádka, cateringové sluţby. 

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, moţnost rozvozu. 
h. Bufet MASNA 
i. Čínská restaurace (2x) 

2. Školní restaurace 
a. Eurest – Střední škola oděvního a grafického designu 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, ţe kvalita jednotlivých stravovacích zařízení odpovídá typu provozovny. 
Je moţné povaţovat kvalitu 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 udrţitelného rozvoje regionu svazku 
obcí a dalších aktivit v oblasti ekonomického rozvoje, rozvoje venkova, kvality ţivota, 
ochrany ţivotního 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, 
jehoţ součástí jsou i základní poţadavky a směry rozvoje členských obcí, tj. i Lysé n. Labem. 
Mezi těmito téměř 70ti aktivitami jsou i aktivity, jejichţ 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 
pozdviţení 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) 

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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Dokument však nezahrnuje aktivity, které by měly být realizovány přímo celým svazkem obcí 
a které by odráţely jejich společnou koncepci a úsilí. Jedná se zejména o koncepční 
podporu cestovního ruchu, prezentační a propagační aktivity atd. Strategický plán postrádá 
rovněţ časovou specifikaci plánovaných aktivit. Souhrnně lze tedy konstatovat, ţe se jedná 
o dílčí plány pro jednotlivé obce. 
 

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 ţádoucí informační prostředky 
v oblasti cestovního ruchu řešit. Zřízení samostatného informačního centra by však nebylo 
s ohledem na cílové skupiny turistů a turistické atraktivity města efektivní. Lze doporučit 
navázat výraznější spolupráci s jinými městy provozujícími TIC a sjednat podmínky 
spolupráce v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Řešením je téţ přidruţení TIC k jiným 
objektům či turistickým atraktivitám, které město spravuje nebo které spravuje subjekt, 
se kterým je moţné dohodnout uţší 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 tudíţ 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 poţaduje kvalitní nabídku ubytovacích 
sluţeb. Ta v současnosti není kompletní, chybí ubytování vyššího standardu, konkrétně 
hotel. Jeho nepřítomnost můţe 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 
památkově a turisticky zajímavých objektů. Stávající objekt muzea návštěvníkům nenabízí 
ani základní přehled historie města.  
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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 leţí 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 plánu je vybudování obchvatu města, který umoţní rychlejší přístup na dálnici D11 
i rychlostní komunikací R10 a současně ochrání město (zejména jeho centrum a průjezdní 
úseky ulic) před zátěţí tranzitní dopravy.  
 
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 údrţbu těchto silnic (průjezdních úseků), včetně mostů a dalších zařízení (mj. i 
most přes Labe a nadjezd nad ţelezniční tratí) vykonává Krajská správa a údrţba silnic 
Středočeského kraje. Čištění probíhá 1x ročně, zimní údrţba 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. 
Z hlediska technického stavu a kapacitních moţností průjezdních úseků silnic lze označit 
za největší problém úsek silnice II/272, zejména ul. Československé armády.  
 

Ţelezniční doprava  
 
Lysá nad Labem je dobře napojena také na ţelezniční síť. Ţelezniční tratě vedou z města 
do 3 směrů: Lysá n. L. – Praha, Lysá n. L. – Hradec Králové, Lysá n. L. – Ústí n. L. První 
vlak od Nymburka přijel do Lysé jiţ v roce 1872 a v následujících desetiletích proběhl 
bouřlivý rozvoj včetně výstavby ţelezničního uzlu v Lysé nad Labem. Východním směrem od 
hranic města vede dále ţelezniční trať Lysá Nad Labem – Milovice, která byla v roce 2009 
elektrizována. Tato trať umoţní zavedení přímých vlaků elektrické trakce mezi Prahou a 
Milovicemi a do budoucna rovněţ spojení pro plánované vyuţití letiště v bývalém vojenském 
areálu Milovice – Mladá a také moţnost prodlouţení tratě tzv. Vlkavskou (Všejanskou) 
spojkou do Mladé Boleslavi a Liberce. 
Ţelezniční stanice Lysá nad Labem byla modernizována ve třech etapách v letech 1995 – 
2009. Došlo k podstatnému zvýšení propustnosti stanice, bezpečnosti provozu i zlepšení 
komfortu pro cestující. Součástí modernizace bylo rovněţ 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.  
 
Modernizovaná ţelezniční stanice svým řešením, informačním systémem a dalším 
vybavením splňuje veškeré nároky pro provoz a zajištění kvalitní dopravní obsluţnosti. Její 
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realizací došlo rovněţ k částečné eliminaci negativního vlivu ţeleznice, která před více neţ 
sto lety rozdělila město na dvě části. Pro lepší propojení s infrastrukturou města by bylo 
velmi vhodné doplnit také parkoviště P+R a vybavení pro zabezpečené odkládání kol 
v prostoru přednádraţí.   
 

Stanicí Lysá nad Labem projíţdí více neţ 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, takţe hluk i další zatíţení ţivotního prostředí se přeneslo ze ţeleznice na silnice. 
Z pohledu dopadů na ţivotní prostředí je tedy tento stav moţno vnímat jak pozitivně, tak 
negativně. Nakládka ve stanici také poklesla téměř na nulu, minimální je i vyuţití 
ţelezničních vleček, z nichţ jedna byla dokonce snesena. Omezování hlučné nákladní 
dopravy se pozitivně promítlo v zájmu o výstavbu na plochách v okolí nádraţí, uvolněné 
prostory stanice jsou vyuţívány i pro parkování a další potřebné funkce. 
 

Údrţba místních komunikací 
 
Údrţbu zajišťuje společnost A.S.A., spol. s r.o. – provozovna Lysá n. L. Probíhá pravidelné 
strojové čištění zpevněných komunikací 4x ročně dle konkrétních 5 plánů v celkovém 
rozsahu 24 571 m. Mimo zimní údrţbu je prováděno pravidelné ruční čištění chodníků 
v centru dle poţadavků zadavatele 1 500m2 / čištěno 1 x měsíčně. Ostatní prostranství jsou 
čištěna dle potřeb zadavatele 400m2 / čištěno 4x ročně.  
Zimní údrţba komunikací, chodníků a ostatních ploch probíhá dle Radou města schváleného 
plánu zimní údrţby, s ohledem na památkové centrum města.  
Společnost je na základě smlouvy odpovědná rovněţ 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. V centu města zajištěn úklid před, a po hlavních výstavách. 
Pravidelně prováděno vysypávání odpadkových košů, dle stanoveného harmonogramu. 
Čištění komunikací a zimní údrţbu je prováděna v souladu s právními předpisy, zejména 
o ochraně ţivotního prostředí a čištění je prováděno takovým způsobem, aby docházelo k co 
moţná nejmenšímu ovlivnění okolí (např. prachem a hlukem). 
 
Do oprav komunikací se v roce 2011 investuje 2,400 tis. Kč a čištění komunikací včetně 
zimní údrţby bude stát 3,000 tis. Kč. Tato výše finančních prostředků je v posledních letech 
přibliţně konstantní a postačuje pouze na odstraňování největších závad. V roce 2011 je 
počítáno s investicí do výstavby komunikací a chodníků v celkové výši 12,080 tis. Kč. 
 
Stav komunikací přesto nelze označit jako uspokojivý a v následujícím období bude nutné 
hledat systémové řešení včetně zajištění potřebných finančních prostředků. 
 
Dalším problém v oblasti dopravní infrastruktury je stav a správa účelových komunikací. Mají 
mnoho různých vlastníků a jsou většinou na okraji zájmu, i kdyţ jejich přínos pro prostupnost 
území je značný. Současný stav souvisí rovněţ se změnami hospodaření v uplynulých 
desetiletích a jednou z moţností je řešení v rámci komplexních pozemkových úprav. 
 
Parkování a odstavování vozidel 
 
Parkování vozidel je dalším významným dopravním problémem města. Městu chybí celkový 
provázaný systém dopravy v klidu, řešící odstavování vozidel rezidentů i návštěvníků města, 
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časové i prostorové vymezení, návaznost na pěší trasy, atd. Problémy s kapacitou 
parkovacích míst nastávají ve špičkovém období zejména v centru města (náměstí, 
výstaviště, nádraţí) a jeho bezprostředním okolí. Tento problém je vnímán rovněţ 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 závaţným problémem 
z hlediska poškozování veřejných prostranství a městské zeleně. 
 
V roce 2008 byla zpracována Analýza dopravy v klidu (zhotovitel společnost ELTODO EG). 
Tento dokument byl především posouzením moţnosti 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. 
 
Infrastruktura pro leteckou a vodní dopravu 
 
Infrastruktura pro leteckou dopravu není na území města v současné době umístěna, ani 
není uvaţována do budoucna. Kromě dobře dostupného mezinárodního letiště v Praze je 
připravováno rovněţ vyuţití bývalého vojenského letiště v Milovicích, jehoţ provoz by přinesl 
dopady i pro obyvatele Lysé n. L. Tyto dopady zatím nelze přesněji identifikovat. Obecně lze 
říci, ţe přínosem by jistě bylo zvýšení nabídky pracovních příleţitostí a zvýšení atraktivity 
území, negativní dopady by bylo nutné eliminovat zejména v oblasti vlivu na ţivotní prostředí 
(hluk, zvýšení intenzit silniční dopravy na přístupových komunikacích) a také v oblasti 
bezpečnosti.  
 
Pokud jde o vodní dopravu, tak v platném územním plánu města je uvaţováno s výstavbou 
říčního přístavu na Labi, jedná se však pouze o výhled a tento záměr v nejbliţší době nemá 
reálné předpoklady k naplnění. 
 

A.4.2 Dopravní obsluţnost  

 
Veřejnou dopravou je zajišťována zejména dojíţďka do zaměstnání a škol, hlavním a nejvíce 
frekventovaným směrem je spojení s Prahou. Město je díky dobrému napojení na silniční i 
ţelezniční síť poměrně dobře dostupné a dopravní obsluţnost 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 obsluţnosti spoji PAD nebo ţelezniční dopravou. 
 

Příměstská autobusová doprava  
 
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.  
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Četnost spojů a jízdní řády jsou připravovány a schvalovány v rámci Praţské 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 rovněţ funkci místní hromadné dopravy, 
protoţe je z velké části vyuţívána obyvateli města k přesunům z jednotlivých okrajových 
částí města do jeho centra, ať uţ je to z místních částí Litol, Byšičky, Dvorce nebo Sídliště, 
kde tyto spoje pouţívají hlavně ţáci dojíţdějící do základních škol v Lysé nad Labem. 
Pokrytí území města zastávkami vcelku odpovídá potřebám, ke zváţení je snad jedině 
doplnění zastávky Litol – křiţovatka (u Jedličkova sídliště). 
Pro rozvoj veřejné dopravy je důleţité posílení její atraktivity u stávajících i potencionálních 
cestujících. Je nutné odstraňování bariér, které zvýší moţnosti jejího vyuţití všemi obyvateli, 
včetně osob se sníţenou mobilitou, ať jsou to špatně se pohybující lidé nebo maminky 
s kočárky, tzn. zvýšit podíl nízkopodlaţních autobusů na linkách, které jsou vyuţívány touto 
skupinou obyvatel, aby jim byl umoţněn bezpečný nástup a výstup. 
 
Ţelezniční osobní doprava 
Ţeleznice 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 Praţské 
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 praţské metro, tramvaje a městské i příměstské autobusové linky a ţelezniční tratě 
Českých drah, které obsluhují také přilehlé území Středočeského kraje. Ve všech dopravních 
prostředcích zařazených do PID lze pouţít jízdní doklady PID. 
     Vysoká kvalita sluţeb, mnoţství osobních vlaků, moderní prostředí, nasazení moderních 
elektrických jednotek a parkovací moţnosti výrazně zvýšily atraktivitu a 
konkurenceschopnost ţelezniční osobní dopravy v regionu a přivedly na ţeleznici další 
cestující. Kaţdý den do vlaků nastupuje a vystupuje více neţ 7 000 cestujících.  Ţeleznice 
velmi vyuţívána nejen obyvateli Lysé n. L. a okolních měst a obcí, ale také návštěvníky 
Výstaviště. Na výstavy přijíţdí kaţdoročně více neţ 200 000 návštěvníků. České dráhy, a.s. 
jsou partnerem všech výstav. 
 

A.4.3 Technická infrastruktura 

 

Zásobování elektrickou energií 
Zásobování a spolehlivost dodávek je uspokojivé a dostatečné. Distribuční síť je průběţně 
inovována.  Síť je přibliţně 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 jiţ vyřešena. 
Lokality s vrchním vedením:  
Litol – K Borku, část Druţstevní, Nová, Vrchlického, Ve Vilách, Na Brůdku, Jiráskova, 
Na Staré vsi, Dolejší, Ve Višňovce, Dobrovského sady, Mírová, Na Vysoké mezi  - 
předpokládané přeloţení do země je do jednoho roku. 
Ulice 28.října a východní část ulice Resslova  -  předpokládané přeloţení do země je do 
jednoho roku. 
Jedličkova, část  - nebylo dosud řešeno. 
Kačín – U Cihelny, část Sojovické, Kpt. Jaroše, Máchova, část Vojanovy - předpokládané 
přeloţení do země je do dvou let 
Dvorce – část lokality - nebylo dosud řešeno 
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Vyuţívání 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 vyuţívána rovněţ v podobě panelů na několika 
budovách. S finanční podporou ERDF a SFŢP bylo celkovým nákladem 1,9 mil. Kč například 
vybudováno zařízení na ZŠ Komenského, které přináší roční úsporu energie cca 108 GJ. 

 
Zásobování plynem  

 
Síť plynových rozvodů pokrývá prakticky celé město včetně městské části Litol a je průběţně 
doplňována dle potřeb ţadatelů. Plynofikace není zavedena pouze v městských částech 
Dvorce a Byšičky a neuvaţuje 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  

 
Obecní budovy: 
Centrálně je vytápěn komplex školních budov v areálu školy J. A. Komenského.  Tato 
kotelna má dostatečnou rezervu na napojení  obou  budov ZŠ B. Hrozného č.p.1318 a 12. 
Tímto opatřením by se ušetřily náklady na obnovu stávajících lokálních kotelen a vyuţila by 
se kapacita centrálního zdroje. Ostatní budovy, kde obec zajišťuje vytápění, jsou řešeny 
lokálními kotelnami.  Obecně však lze říct, ţe vyuţívaným topným médiem je zemní plyn. 
Ostatní budovy: 
Centrálně je vytápěno sídliště v severní části města. Většina ostatních domů vyuţívá 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 ţádoucí, 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. Projekt 
inovace je soukromým vlastníkem spalovny připraven a prochází povolovacím řízením. 
 
Veřejné osvětlení  

 
Veřejným osvětlením je město v podstatě pokryto a nové osvětlení se instaluje souběţně 
s novou výstavbou. Z větší části jsou lampy VO ve městě staršího data výroby, ale jsou 
udrţovány v dobrém technickém stavu. Nové LED technologie nejsou ve městě pouţity a 
vzhledem k poměru ceny a uţitné hodnoty není příliš rentabilní při stávajícím stavu lamp 
jejich výměna. Pro náhradu technicky nevyhovujících lamp je však tato technologie 
v budoucnu vhodným řešením.  Rozvodná síť je přibliţně z 95 % vedena v zemi. Správu a 
údrţbu 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 údrţbu 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 
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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. 
Na čištění uličních vpustí je v letošním roce počítáno s částkou 400 tis. Kč, propojení 
přípojek VaK 50 tis. Kč, čištění vodních toků v majetku města 100 tis. Kč, havárie VaK 150 
tis. Kč. V letošním roce se investuje do intenzifikace ČOV 60 000 tis. Kč, rekonstrukce 
stokových systémů ve městě 17 446 tis. Kč a do výstavby vodovodu v ulici Za Kruhovkou 
700 tis. Kč. 
 
Vodovod 
Pro zásobování vodou města Lysá nad Labem se vyuţívá v současné době prameniště 
„Lysá nad Labem“. Prameniště Lysá – Litol (Druţstevní ulice) není pouţíváno pro problémy 
s kvalitou vody (příliš ţelezitá) a s vlastnictvím zdroje, je s ním uvaţováno jako se záloţním 
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 můţe 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 závaţný nedostatek lze také označit malý tlak vody v lokalitě Třešňovka a Lom (je 
zpracována PD na vystrojení vodojemu). 
 
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 letošním roce bude provedena intenzifikace 
ČOV na 15 tis. ekvivalentních obyvatel. Sníţí se tím hladiny dusíku a fosforu. Počítá se i 
s napojením obce Stratov. 
Intenzifikace ČOV i dostavba kanalizační sítě je realizována s 60% dotační podporou SFŢP. 
 
Nedostatky 

- neodkanalizované lokality (Na Vysoké mezi, Za Pávem, Byšičky, Dvorce, Mírová, 
Strţiště), 

- kanalizace v havarijním stavu (ulice Pivovarská, Brandlova, ČSA, Jedličkova), 
- špatně provedená zatrubněná část potoka od Penny k ul. 9. Května, 
- havarijní stav přečerpací stanice v Litoli (nutné vybudovat novou). 

 

A.4.4 Bydlení 

 

Celkový rozsah bytového fondu ve městě je cca 3.500 bytů, z toho je více neţ 1.200 bytů 
v bytových domech. Z tohoto počtu je pouze asi 100 bytů v majetku města (zejména 
v bytových domech) + 38 b.j. v domech s pečovatelskou sluţbou.  
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Privatizace městského bytového fondu v Lysé byla prakticky ukončena (s výjimkou bytů 
v Zahradní ul.). S prodejem se naopak počítá u bytů, které město vlastní v Milovicích (celkem 
350 b.j.). Proces jejich prodeje však zatím nemohl být zahájen, neboť jej neumoţňuje 
naplňování podmínek dotace, která byla v minulosti čerpána na jejich rekonstrukce a 
modernizace. 
 

A.4.5 Občanská vybavenost 
 
Postavení města a jeho rozvoj je a bude výrazně ovlivňován skladbou, mnoţstvím a 
aktivitami obyvatel obce. Jak vyplývá z demografické analýzy, zvyšuje se 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 sloţení obyvatel. S těmito změnami souvisí i 
poţadavky na rozsah a kvalitu občanské vybavenosti, zejména na zajištění kvalitní a 
dostatečné zdravotní a sociální péče, mateřského a základního školství, rovněţ poţadavky 
na úroveň nabídky sluţeb a moţnosti trávení volného času. Cílem by mělo být zajištění 
kvalitní a dostupné základní zdravotní péče a podpoře účinného systému sociální práce a 
péče. Dále je to zajištění dostatečné kapacity mateřských škol, základních škol a rovněţ 
podpora kvalitního vzdělávání, včetně mimoškolního. Očekávána je i plánovaná výstavba 
Domova pro seniory a projektu Zahrada. 
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 
bohuţel dojíţdět 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 je proto 
od plánované výstavby nákupního centra, kde bude více obchodů soustředěno pod jednou 
střechou i další doprovodné sluţby pro zákazníky, včetně sociálního zázemí apod. 
Z hlediska pokrytí území se jako problém jeví chybějící obchodní síť v lokalitě Kačín. 
 
Z dalších sluţeb je jako problém vnímána prostorově nevyhovující budova pošty. 
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A.5 BEZPEČNOST VE MĚSTĚ 
 

A.5.1 Bezpečnostní situace, prevence kriminality 

 
Hodnocení bezpečnostní situace ve městě vychází z výročních zpráv a dalších podkladů 
Městské policie a obvodního oddělení Policie ČR v Lysé nad Labem. Stručně lze 
konstatovat, ţe bezpečnostní situace je v posledních letech stabilizovaná. Ve střednědobém 
srovnání stále dochází k nárůstu závaţnosti trestné činnosti, i kdyţ například v meziročním 
porovnání 2010/2009 došlo k mírnému poklesu celkového počtu prošetřovaných trestných 
činů. Obě bezpečnostní sloţky (MP i PČR) se potýkají s personálními problémy, přesto lze 
pozitivně hodnotit jejich působení jak v oblasti prevence, tak i řešení a objasňování nelegální 
činnosti. Jako velmi dobrá je hodnocena rovněţ vzájemná spolupráce obou sloţek, včetně 
jejich zapojení do struktur IZS. 
 
Městská policie řešila v roce 2010 celkem 5981 událostí (coţ je mírný nárůst ve srovnání 
s předchozími roky). Nejvíce přestupků se týkalo dopravy a veřejného pořádku. Rozpočet 
MP v roce 2010 činil 6.250 tis. Kč při personálním stavu 13+1 osob. Rozpočet i personální 
stav jsou v posledních 5 letech stabilní.  
 
Důleţitou součástí činnosti MP je provoz PCO a městského kamerového systému. Vyuţívání 
těchto technických prostředků se projevuje jako významná prevence trestné činnosti a 
přispívá také ke zvýšené objasněnosti případů. Tento fakt potvrzují také zprávy PČR. 
Doloţení pozitivních dopadů fungování kamerového systému bude moţné doplnit po získání 
dat přislíbených od PČR. 
 
Kamerový systém, který byl vybudován za přispění prostředků z Programu prevence 
kriminality Ministerstva vnitra ČR, zahrnuje v současné době 8 bodů (lokalit). Dalšímu 
zlepšení situace by pomohlo rozšíření systému o několik dalších bodů (mj. vzhledem k tomu, 
ţe zavedením první etapy došlo k částečnému „vytlačení“ problémových lokalit mimo dosah 
kamer. Dalším podnětem ke zváţení je šetření „pocitu bezpečí“ mezi obyvateli, 
mj. pro porovnání stavu před zavedením systému (kdy byl podobný průzkum proveden) a 
po několika letech jeho provozu. Zároveň by bylo moţné získat podněty pro umístění nových 
kamerových bodů (pro ověření návrhů, připravovaných ze strany MP). 
 
Ze zpráv PČR vyplývá, ţe od roku 2008 došlo ke sníţení počtu trestných činů (430 – 320) i 
přestupků (1032 – 790). Objasněnost se pohybuje okolo 40%, coţ není příznivé, ale 
srovnatelné s jinými lokalitami. Tabulkový stav obvodního oddělení v Lysé n. L. je 14 
policistů. 
Početní stav policistů PČR i stráţníků MP je dlouhodobým problémem, pro lepší pokrytí 
města by bylo ţádoucí navýšení, ale ekonomický tlak vede spíš ke sniţování stavů. Proto je 
potřeba věnovat pozornost efektivnímu nasazení technických prostředků, které mohou 
nedostatek policistů ve sluţbě alespoň částečně nahradit. 
 
Jako významný problém, který ovlivňuje dodrţování veřejného pořádku na území města a 
který je hrozbou do budoucna je ze strany bezpečnostních sloţek spatřován nedostatek míst 
pro parkování a odstavování motorových vozidel. Zejména se jedná o lokality se zvýšenou 
návštěvností (centrum, okolí výstaviště). Tento negativní stav způsobuje nejen problémy 
v plynulosti dopravy, je reálnou hrozbou také v případě nutnosti řešení výjimečných situací 
(přístup jednotek IZS, apod.) a má vliv rovněţ v oblasti majetkové trestné činnosti. 
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Problémové lokality s vyšším výskytem kriminality a jiných problémových jevů: 

 okolí základních škol (ulice Komenského, Palackého, nám. B. Hrozného) - doprava, 
šikana, drogy, 

 sídliště – majetková trestná činnost, doprava, 

 centrum města – doprava, zejména parkování, 

 Byšičky a chatová oblast Řehačka – ohroţení povodněmi.  
 
Další rizikové faktory: 

 blízkost hlavního města Prahy – zvýšený pohyb osob „odjinud“,  

 z pohledu občanů města Lysé je negativně vnímáno také působení problémových 
skupin obyvatel z blízkých Milovic, ze statistik PČR vyplývá jejich podíl cca 7% 
na celkovém počtu skutků spáchaných na území města (v roce 2010), 

 krádeţe zemědělských výpěstků (polní pych), 

 nezaměstnanost a další sociální faktory. 
 
V současné době není město Lysá n. L. zapojeno do ţádného programu prevence kriminality 
ani nečerpá prostředky z jiných dotačních titulů v této oblasti. 
 

A.5.2 Bezpečnost v dopravě 

 

Z dostupných dat o dopravních přestupcích na území města vyplývá, ţe dochází k nárůstu 
počtu řešených dopravních přestupků. Zatímco v roce 2008 bylo zaznamenáno 475 
přestupků, v roce 2010 to bylo jiţ 700 přestupků. Za obzvlášť závaţné lze povaţovat výrazné 
navýšení počtu řidičů zadrţených bez řidičského oprávnění, dále počet přestupků 
se zjištěným alkoholem a rovněţ cca 100% nárůst počtu zadrţených řidičských průkazů. 
Jako pozitivní trend se naopak jeví pokles počtu dopravních nehod (ze 185 v roce 2008 
na 91 v roce 2010). Ze statistik dopravních nehod dále vyplývá, ţe z hlediska lokalit jsou 
největšími problémy průjezdní úsek silnice II/272, zejména ulice Československé armády 
(více neţ 5 nehod na 1 km, meziročně narůstá). 
 
Přehled problémových míst na území města (z hlediska bezpečnosti dopravy): 
 

 parkování, zastavení a stání vozidel, zákaz vjezdu 
o Masarykova 
o Čechova 
o ul. 9. Května 
o Zahradní 
o Pivovarská 
o Nám. Bedřicha Hrozného 
o Husovo náměstí 
o Vodákova 
o Jedličkova 

 rychlost jízdy 
o Druţstevní 
o Poděbradova 
o Dvorce 

 zásobování (nákladní vozidla) 
o Masarykova x Sojovická 

 rozhledové poměry  
o křiţovatka průjezdních úseků silnic II/272 a III/2725 
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 technický stav komunikací 
o průjezdní úsek II/272 (směr Benátky n. J.) 
o průjezdní úsek III/2725 (směr Sojovice) 

 kolizní místa, velká frekvence dopravy (zejména v dopravních špičkách) 
o spojení Lysá – Litol. 

 
V oblasti bezpečnosti silničního provozu je důleţitá také spolupráce organizací, které zajišťují 
správu a údrţbu komunikací (viz. kap. A.4.1 Dopravní infrastruktura) a  dotčených orgánů 
státní správy (vydávání souhlasů s uţíváním komunikací apod. – Krajská správa silnic, 
Dopravní inspektorát PČR Nymburk). 
 
Jedním z hlavních úkolů MěP Lysá nad Labem je prevence kriminality a to jak na úseku 
majetkových deliktů, tak i na úseku pořádku, bezpečnosti silničního provozu a protidrogové 
prevence a to zejména formou komunikace s občany, zvýšenou kontrolou krizových míst a 
postupováním zjištěných poznatků kompetentním orgánům.  V rámci prevence kriminality 
bylo ve spolupráci s OO PČR  Lysá nad Labem a SDH Lysá nad Labem uspořádáno 
na školním hřišti v Litoli a Lysé nad Labem  „ Setkání se sloţkami IZS“. V roce 2010 provedli 
stráţníci městské policie spolu s příslušníky P ČR  besedy ve všech mateřských školkách 
v Lysé nad Labem. V měsíci květnu bylo do Lysé nad Labem zajištěno mobilní dětské 
dopravní hřiště, kde si děti  vyzkoušely teoretické znalosti v praxi. Obdobné besedy, 
zaměřené na mládeţ, proběhly rovněţ na základních školách.  Dále byly provedeny besedy 
se seniory a to se zaměřením na téma „Bezpečné stáří“. 
V rámci větší informovanosti provozujeme na adrese www.mplysa.cz  internetové stránky 
městské policie Lysá nad Labem, kde se mohou občané dozvědět víc o činnosti městské 
policie a  zároveň  zde zjistí, do kterého sluţebního okrsku spadá jejich bydliště, který 
stráţník má okrsek  přidělený a kontakty na něj.    
 

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

 
Pro město Lysá nad Labem je platný Krizový plán, zpracovaný v roce 2005 a od té doby 
průběţně aktualizovaný. V současné době připravuje HZS (územní odbor Nymburk) 
za účasti všech dotčených sloţek zásadní aktualizaci Krizového plánu, a to na základě 
novely zák. č. 240/2000 Sb. Tato aktualizace by měla být zpracována a projednána cca 
v pololetí roku 2011. V rámci aktualizace by měly být (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 by 
mělo být zřízení mobilní základny humanitární pomoci pro mimořádné události ve vhodné 
lokalitě na území města Lysá nad Labem. 
 
Dalším identifikovaným problémem, který souvisí s připraveností na krizové situace, je 
nedokonalý systém vyrozumění obyvatelstva. V nejbliţší době je nutné rozhodnout 
o způsobu jeho doplnění a pokrytí celého území města, a to na základě odborného 
posouzení a návrhu technického řešení (místní rozhlas, sms, apod.). 
 
Krizovým plánem jsou na území města definována tři významná strategická místa (radnice, 
nádraţí, 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 ţelezniční přejezdy a 
nebezpečné nebo technicky nevhodné pozemní komunikace (především průtah silnice 
II/272). Přístupnost některých objektů je ztíţena jejich technickým stavem nebo nevhodnými 

http://www.mplysa.cz/
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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, DYWIDAG PREFA, Domov 
Na Zámku Lysá nad Labem, PLAST FORM SERVICE I.M., spol.s.r.o., areál výstaviště). 
 
Z hlediska ohroţení povodněmi vyţadují 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 sloţek IZS je zajištěna na dobré úrovni a nevykazuje ţádné zásadní problémy. 
Pro zvýšení kvality a operativnosti spojení pro případ krizové situace by bylo potřeba 
sjednotit technické prostředky dorozumívání (vysílačky - dnes má kaţdá sloţka jiné 
vybavení, které neumoţňuje kompatibilitu). 
 
Podnětem do budoucna je rovněţ moţnost zřízení centrálního místa pro všechny sloţky IZS. 
Dosavadní snahy o jeho realizaci zatím selhávaly zejména na nedostatku finančních 
prostředků, které budou potřebné pro vstupní investici. Problematické můţe být nalezení 
vhodné lokality, která by vzhledem k potřebné dostupnosti měla být v centrální části města.  
 
Ze sloţek 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 sluţby (ZZS - bez lékaře), 

 obvodní oddělení Policie ČR, 

 Městská policie Lysá nad Labem. 
 
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 poţární krytí území. 
 
Moţnost rozšíření / doplnění výjezdového stanoviště ZZS (Záchranné zdravotnické sluţby) 
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 bude aktualizován v návaznosti na aktualizaci Krizového plánu. 
Především je potřebné jeho zjednodušení (které by mj. mělo zajistit lepší a operativnější 
pouţitelnost 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 postiţených částí města. 
V případě energetické závislosti se bude jednat s moţným dodavatelem elektrické energie 
(elektrárna na řece Labi) a pro nouzové ubytování ve školním zařízení moţnost instalace 
kotle na pevná paliva vedle stávající plynové kotelny.  
 
Celkově lze hodnotit připravenost města na krizové situace jako poměrně dobrou, ze strany 
vedení města je věnována této problematice velká pozornost, stejně jako komunikaci 
s dalšími dotčenými subjekty. 
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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 vţdy s konstruktivními závěry na řešení vzniklé mimořádné události. 
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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 úřad s rozšířenou působností je pověřen agendou, která 
se týká vydávání receptů na vázané léky praktickým lékařům, dále vyřizováním přestupkové 
agendy. Recepty s modrým pruhem má v současné době vydáno 7 lékařů. 
 

V Lysé nad Labem jsou v současnosti registrována následující zdravotnická zařízení  

(zdroj: www.mestolysa.cz, pracovníci MěÚ Lysá nad Labem): 

 

5 samostatných ordinací praktického lékaře pro dospělé, 
5 samostatných ordinací praktického lékaře pro děti a dorost, 
Vzájemné zástupy dětských lékařů dle rozpisu vyvěšeného ve Vichrově vile tel. 325 551 
271, 325 551 155, u Městské policie 325 552 065, na stránkách www.mestolysa.cz – Listy a 
v ordinacích lékařů. 
6 samostatných ordinací praktického lékaře – stomatologa, 
1 samostatná ordinace praktického lékaře – gynekologa, 
13 samostatných ordinací lékaře specialisty (jedná se o ordinace chirurgie, interny, 
radiodiagnostiky,  
koţní, ortopedie, psychiatrie, oční, ORL), 
1 samostatné zařízení nelékaře - logopedie, 
1 zařízení domácí zdravotní péče, 
2 samostatná zařízení nelékaře – rehabilitace, 
2 samostatné stomatologické laboratoře, 
3 samostatné odborné laboratoře, 
2 provozovny lékárny 
 

Zdravotní záchranná sluţba 

Není přímo ve městě. Záchranná zdravotní sluţba vyjíţdí na zavolání na číslo 155. Nejbliţší 
stanoviště se nachází ve městě Nymburk (dojezdová vzdálenost cca 16 km), Mladá Boleslav 
(dojezdová vzdálenost cca 30 km), Kolín (dojezdová vzdálenost cca 40 km).     
 

Léčebna dlouhodobě nemocných 

Zmiňované LDN se našimi občany nevyuţívají, Nemocnice Nymburk umisťuje do LDN 
Městec Králové výjimečně Český Brod (www.nemmk.cz) . 
 

Pohotovost 

Na webových stránkách města jsou uvedeny následující informace k pohotovostním 
sluţbám: 

 pro zubní pohotovost jsou zajištěny sluţby prostřednictvím zařízení pro oblast 
Poděbrady  - Nymburk, 

Aktuální informace o zubní pohotovosti jsou dostupné na http://www.mestolysa.cz/zubni-
pohotovost-okresu-nymburk.html 

 
Pro dětskou pohotovost jsou k dispozici non stop Nemocnice Nymburk (dojezdová 
vzdálenost cca 16 km), do 22 hodin Nemocnice Mladá Boleslav, poté je sluţba lékařů 

http://www.mestolysa.cz/
http://www.mestolysa.cz/
http://www.nemmk.cz/
http://www.mestolysa.cz/zubni-pohotovost-okresu-nymburk.html
http://www.mestolysa.cz/zubni-pohotovost-okresu-nymburk.html
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k dispozici na dětském oddělení nebo úrazové ambulanci (dojezdová vzdálenost cca 30 km) 
a ve stejném reţimu jsou sluţby dostupné v Nemocnici Kolín na dětském oddělení.   
Lékárenské pohotovostní sluţby jsou popsány v rozpisu sluţeb lékáren pro okres Nymburk, 

lékárna přímo ve městě je dostupná o víkendu pouze v sobotu v dopoledních hodinách. 

 
ZUBNÍ POHOTOVOST 

 Kolín, nová poliklinika, Smetanova 764,  

 Praha, Palackého nám. čp. 5 
 

Veterinární lékaři 

Z internetových stránek města bylo zjištěno, ţe ve městě sídlí 4 ordinace veterinárních 
lékařů, v Nymburce pak veterinární pohotovost. 
 
Z dalších veřejně dostupných zdrojů nebylo moţné získat jiné informace. 
 
Závěr  

 

Stav poskytované zdravotní péče v Lysé nad Labem je v současné době aţ na zmíněný 
problém s rychlou lékařskou pomocí vnímán jako dobrý. 
V obvodu města však chybí dětský psychiatr, který je velkou nutností. Dále je zde zapotřebí 
psycholog, který by byl placen ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Co se týká 
technického stavu prostor, bylo by dobré v ordinacích lékařů zajistit bezbariérový přístup 
(výtah je malý tudíţ pro vozíčkáře nepouţitelný). 

 

A.6.2 Vzdělávání a školství 

 

Ve městě Lysá nad Labem se nacházejí školy a školská zařízení zřizovaná městem a 
Středočeským krajem. Zastoupena jsou zařízení předškolní, základní i střední školy, další 
školská zařízení. Jejich přehled a stručná charakteristika v členění podle zřizovatelů jsou 
uvedeny níţe. 
 

Předškolní zařízení 

Zřizovatelem Mateřské školy Čtyřlístek 11 je Město Lysá nad Labem. Mateřská škola 
Čtyřlístek se poprvé otevřela dětem 21. ledna 1980.  
Je čtyřtřídní. V přízemí budovy jsou dvě třídy mladších dětí, v poschodí jsou dvě třídy 
starších dětí.  
V současné době o děti pečuje šest kvalifikovaných učitelek, jedna si dokončuje kvalifikaci, 
jedna je nekvalifikovaná. Součástí pracovního kolektivu jsou dvě uklízečky.  
Mateřská škola je umístěna v poměrně klidné části města Lysá nad Labem. Objekt leţí 
v dobré docházkové vzdálenosti jak do centra města i do přírody.  
Děti mohou vyuţívat ke hrám velkou oplocenou školní zahradu, která má dostatečnou 
rozlohu pokrytou výsadbou stromů a keřů, plnou zeleně, dřevěných domečků, herních prvků 
a pískovišť s ochrannými kryty. V letních měsících děti mohou vyuţívat bazén na koupání, 
rozstřikovač na otuţování a v zimě zasněţený kopec k bobování, sáňkování a klouzání. 
Školní zahradě je věnována velkou pozornost, protoţe dává dětem prostor pro hry, pohyb i 
relaxaci.  
Součástí školy je i školní kuchyně, ve které pracují tři kuchařky včetně vedoucí školní jídelny. 
Kapacita školy je 100 dětí. Kapacita školy je maximálně naplněna. 

 

                                                      
11

 Zdroj: www.ms-ctyrlistek.cz 

http://www.ms-ctyrlistek.cz/
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Zřizovatelem Mateřské školy Mašinka 12 je Město Lysá nad Labem. MŠ je trojtřídní, celková 
kapacita je 75 dětí. Její provoz byl zahájen v roce 1965. Aţ do června roku 1973 v ní byly 2 
třídy prvního stupně základní školy. Od školního roku 1973-1974 začíná slouţit svému 
původnímu účelu společně i s jeslemi. Celý komplex budov se tímto uzavírá pouze pro děti 
předškolního věku. Součástí komplexu byla ještě hospodářská budova s kanceláří jeslí, 
prádelnou a kuchyní. Aţ do roku 1991 fungovala mateřská škola ve dvou odděleních, jesle 
s jedním oddělením. Od školního roku 1990 - 1991 došlo ke zrušení jeslí. Místo jeslí bylo 
zřízeno další oddělení MŠ pro nejmladší. Tím mateřská škola dosáhla kapacity 68 dětí. 
Průběţně jsou doplňovány a obměňovány hračky a další pomůcky pro práci s dětmi. Změny 
zaznamenala i školní zahrada, jejíţ zeleň je trvale udrţována.  
Od 1. 1. 1999 byl z rozhodnutí vedení Města Lysá nad Labem zrušen provoz vlastní kuchyně 
a stravování začala poskytovat společnost Eurest. Jídlo se začalo dováţet do výdejen 
v mateřské škole, kde denně pracuje kuchařka firmy Eurest. Téměř polovina budovy je 
pronajata dětské lékařce. K 1. 12. 2002 získala MŠ právní subjektivitu. 
V zařízení pracuje 6 pedagogických pracovníků včetně ředitelky a 5 nepedagogických 
pracovníků. Jedna učitelka je bez kvalifikace (podle údajů k 30. 9. 2010). 
MŠ je trojtřídní, celková kapacita je 75 dětí. Kapacita školy je maximálně naplněna. 
 

Město Lysá nad Labem je zřizovatel i Mateřské školy Pampeliška 13. Zařízení je čtyřtřídní 
s kapacitou pro 100 dětí. Kapacita školy je maximálně naplněna.  
V MŠ pracuje 8 pedagogických pracovníků včetně ředitelky a 4 nepedagogičtí pracovníci. 
Z celkového počtu 8 pedagogů jsou 2 nekvalifikovaní. 
Mateřská škola byla do školního roku 2009/2010 přízemní dvoutřídní budova s kapacitou 50 
míst. Od září 2010 byla kapacita navýšena o dalších 50 míst, vystavěním nové rovněţ 
přízemní budovy tzv. modulární školky. Tímto se z MŠ Pampeliška stala 4 třídní mateřská 
škola s kapacitou 100 míst. 
Na kaţdou třídu připadá počet 25 dětí. Pro dobrou orientaci jsou třídy barevně rozlišené. 
Kaţdá třída má své sociální zařízení a šatnu. Třídy jsou světlé, prostorné, dobře větratelné, 
vybavené hračkami, stavebnicemi a pomůckami odpovídajícími věku dětí v dostatečném a 
rozmanitém mnoţství. 
Obě budovy jsou postavené na okraji města - sídliště v poměrně klidné části, blízko polí, 
které tvoří dominantu okolní krajiny.  
Vedoucí třídní učitelky podporují sebevědomí a sebedůvěru dítěte. Probouzejí v dětech 
schopnosti a dovednosti, vedou je ke komunikaci se svým okolím. Děti se učí navazovat 
kontakty s vrstevníky i dospělými, získávají dle svých schopností a moţností informace 
o ţivotě a práci lidí, o přírodě a v neposlední řadě správný vztah k tělesné aktivitě. MŠ nemá 
vlastní jídelnu. Jídlo se sem dováţí ze školní restaurace Eurest. 
 

Zřizovatelem Mateřské školy Dráček 14 je Město Lysá nad Labem. Školní jídelna je součástí 
MŠ, zajišťuje stravování pro její děti. Strava se nedováţí, je připravována na místě. Děti jsou 
zařazeny do dvou tříd, přiměřeně věku. Pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikováni. MŠ 
vyučuje podle Školního vzdělávacího programu – Cestujeme s Drakem, který vychází 
z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní děti. V mateřské škole spolupracují 
s asistentkou logopedie. Dvakrát do roka do zařízení dochází klinická logopedka. Je zájem 
věnovat se logopedii i v budoucnu, a to především díky zvyšujícímu se počtu dětí s vadami 
řeči. 
V MŠ pracují 4 pedagogičtí pracovníci včetně ředitelky a 4 nepedagogičtí pracovníci včetně 
asistenta pedagoga. Pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikováni.  

                                                      
12

 Zdroj: www.ms-masinka.cz 

  
13 Zdroj: www.mspampeliskalysanl.cz 

14 Zdroj: www.msdracek.cz 

http://www.ms-masinka.cz/
http://www.mspampeliskalysanl.cz/
http://www.msdracek.cz/
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Pro školní rok 2010 - 2011 je k pravidelné docházce zařazeno 50 dětí. Kapacita školy je 
maximálně naplněná. 
 

Základní školy 

Základní škola Bedřicha Hrozného 15 - zřizovatelem školy je Město Lysá nad Labem. 
Nejvyšší nepřekročitelný počet ţáků na škole je 600 ţáků. V současné době má škola na 
obou stupních 485 ţáků. Naplněnost školy je tedy necelých 81%. První stupeň školy (1. – 5. 
ročník) má celkem 11 tříd, druhý stupeň (6. – 9. ročník) má 10 tříd. Při škole funguje také 
školní druţina. Pro dojíţdějící ţáky I. stupně je otevřena od 6:30, ţáci II. stupně mají v době 
mezi 7:00 a 7:25 přístup do učebny 114, kde se mohou věnovat pod dozorem vyučujícího 
relaxačním činnostem, popřípadě přípravě na vyučování. 
 

Škola klade důraz na partnerské vztahy mezi ţáky a učiteli, na klidné prostředí, 
na otevřenost školy rodičům a veřejnosti. Snaţí se vyuţívat nejmodernější postupy a 
pomůcky, klasifikovat nejen známkou, ale i slovně. Pozornost je věnována rovněţ integraci 
ţáků s vývojovými poruchami, multikulturní výchově a systému primární prevence. Škola má 
ve své nabídce poměrně širokou škálu nejrůznějších krouţků a volnočasových aktivit. 
Součástí vzdělávání jsou na škole dlouhodobé projekty, například Evropský den jazyků, Den 
Země, enviromentální projekty apod. podle aktuálních moţností a okolností. 
 

Pedagogický sbor je z větší části stabilizován a je tvořen z 90% vyučujícími s odpovídajícím 
vzděláním. Na prvním stupni školy působí mimo jejího vedení 10 kmenových učitelů a dva 
vyučující na částečný úvazek. Na druhém stupni školy působí 19 vyučujících, z toho jedna 
třetina na částečný úvazek. Největším handicapem školy je nedostatek vyučujících 
anglického jazyka s odpovídajícím pedagogickým vzděláním. Ve škole pracuje celkem 8 
nepedagogických pracovníků. Širší vedení školy tvoří mimo ředitele zástupce ŘŠ pro první 
stupeň ve funkci zástupce statutárního orgánu školy a zástupce ŘŠ pro II. stupeň, také 
výchovná poradkyně a metodička primární prevence. 
Škola spolupracuje s PPP Kolín, detašované pracoviště Nymburk a vyuţívá i sluţeb 
poradenského pracoviště v ZŠ J. A. Komenského. Program minimální protidrogové prevence 
na II. stupni zajišťuje promovaná psycholoţka Mgr. Helena Vlčková. 
 

Základní škola J. A. Komenského - zahájila vyučování v roce 1975. Maximální kapacita 
školy je 550 ţáků, její součástí je školní druţina s celkovou kapacitou 150 ţáků a školní klub 
s celkovou kapacitou 50 ţáků. Škola má zpracovaný Školní vzdělávací program Harmonická 
škola. Na škole pracuje celkem 43 zaměstnanců, z toho 27 učitelů, 5 vychovatelů ve ŠD a 
ŠK, 4 asistentky pedagoga a 7 správních zaměstnanců. Z celkového počtu 43 zaměstnanců 
je 10 nekvalifikovaných učitelů a 1 asistent pedagoga.   
V prostorách školy se v 8 pavilonech nachází kromě 17 kmenových i informační centrum, 
školní restaurace pro všechny lyské školy, ţákovská a učitelská knihovna, tři tělocvičny, dílna 
pro výuku technických prací a cvičná ţákovská kuchyně, pracovna ICT a další odborné 
učebny. Část prostor škola poskytla Obchodní akademii a Základní škole praktické. 
K areálu školy patří i stadion s běţeckou dráhou, hřištěm na kopanou a odbíjenou. Sportovní 
zázemí vyuţívají všechny lyské školy. Hřiště je ve špatném stavu, je nutná rekonstrukce 
(4 roky zpracován projekt). 

                                                      
15 Zdroj: Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, školní rok 2009/2010 
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Škola organizuje celou řadu vzdělávacích a kulturně - společenských akcí pro ţáky. 
Pedagogové školy jsou zapojeni do procesu celoţivotního vzdělávání. Ve škole jsou rovněţ 
vytvořeny pro integraci ţáků s individuálními vzdělávacími potřebami. Ve škole je zavedena 
prevence sociálně patologických jevů. Ve školním roce 2009 – 2010 byla rozšířena nabídka 
akcí zaměřených na primární prevenci. Škola organizuje i akce pro rodiče a veřejnost a 
spolupracuje s celou řadou organizací a subjektů ve městě i mimo něj. Škola je zapojena 
také do rozvojových a mezinárodních projektů. 
Školní druţina organizuje činnosti zaměřené převáţně na individuální a skupinovou práci dle 
volby ţáků v oblasti odpočinkové, rekreační a zájmové. Výhodou ŠD je přilehlé hřiště a 
zahrada, které často všechny děti vyuţívaly k trávení volného času. Děti mohou rovněţ 
pracovat ve volitelných zájmových krouţcích. 
Školní klub umoţňuje dětem aktivně trávit volný čas, a to jak v počítačových krouţcích nebo 
díky různým druhům her, kterými je ŠK vybaven. 
 

Základní škola T. G. Masaryka16 - je malou "rodinnou" školou pro ţáky 1. stupně, jejímţ 
zřizovatelem je Město Lysá nad Labem. Navštěvují ji děti z Litole, ale i z jiných spádových 
oblastí – Lysá nad Labem, Milovice, Přerov nad Labem. Ve školním roce 2009 – 2010 školu 
navštěvovalo celkem 105 ţáků. Maximální kapacita je 130 dětí. V školním roce 2010 – 
201117 dochází do školy 107 ţáků, z toho 22 prvňáčků. Počet dětí se jiţ čtvrtým rokem stále 
zvyšuje. Po pátém ročníku přechází ţáci do spádové ZŠ B. Hrozného nebo jiné ZŠ. Škola 
má zkušený, stabilizovaný a 100% kvalifikovaný učitelský sbor včetně výuky jazyků. 
Na škole pracuje 6 pedagogických pracovníků včetně ředitele a 2 nepedagogičtí pracovníci 
ve školní druţině.  
 
Součástí ZŠ je školní druţina, v níţ pracují dvě vychovatelky. Školní druţina má 2 oddělení, 
která jsou velmi dobře vybavena. Ranní provoz ŠD je od 6:30 hodin do 7:45 hodin. Poté ţáci 
přechází pod dozorem vychovatelky do školy. Odpolední provoz ŠD je po skončení 
vyučování do 15:45 hodin. Maximální kapacita školní druţiny je 58 ţáků. 
Základní škola nemá samostatnou vývařovnu. Obědy jsou kaţdý den dováţeny z vývařovny 
Eurestu v ZŠ Komenského v Lysé nad Labem v nerezových thermoportech. 
 

Základní škola speciální, Základní škola praktická – dříve téţ zvláštní a pomocná škola. 
Od 1. 9. 2005 je oficiální název školy Základní škola, Lysá nad Labem, Komenského 
1534. Zřizovatelem školy je Středočeský kraj. 
 
V Základní škole praktické (ZPŠ) - základní škola praktická má devět ročníků ve dvou 
stupních – 1. stupeň (1. - 5. ročník) a 2. stupeň (6. – 9. ročník). 
  
V Základní škole speciální se vzdělávají ţáci s takovou úrovní rozvoje rozumových 
schopností, která jim nedovoluje prospívat na základní ani na bývalé zvláštní škole, ale 
umoţňuje jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně 
pedagogické péči osvojovali základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci 
v okolním světě, k dosaţení maximální moţné míry samostatnosti a nezávislosti na péči 
druhých osob a k zapojení do společenského ţivota. Docházka do Základní školy speciální 
je desetiletá. Organizačně se Základní škola speciální člení na dva stupně, stejně jako 
základní školy.  
 

K 30. 6. 2010 má devět postupných ročníků Základní školy praktické v Lysé nad Labem 
v šesti třídách a dvě oddělení školní druţiny, kde je zapsáno 21 ţáků. Se 71 ţáky zde 
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pracuje 19 pedagogických pracovníků. Dne 23. 8. 2010 byl škole stanoven maximální počet 
100 ţáků pro oba vzdělávací obory s tím, ţe v jednotlivých oborech lze počet ţáků měnit 
podle aktuální potřeby školy v daném roce. Maximální počet ţáků však nesmí být nikdy 
bez souhlasu zřizovatele a MŠMT překročen. Všichni naši pedagogové jsou plně 
kvalifikovaní. 
 

Škola se nachází v areálu Základní školy J. A. Komenského 1534 v Lysé nad Labem, kde je 
v ekonomickém pronájmu. K dispozici má jedno patro pavilonu „G“, ve kterém je společně 
s druţinou základní školy a s obchodní akademií. Kromě 8 učeben uţívá škola ještě 5 
kabinetů, cvičnou školní kuchyni a jednu učebnu-hernu pro školní druţinu. Společně 
se základní školou můţe škola vyuţívat také dílnu pro výuku pracovního vyučování, dvě 
tělocvičny základní školy a jednu tělocvičnu obchodní akademie. 
V areálu základní školy je jídelna pro školní stravování, kterou mohou ţáci vyuţívat 
k odebírání obědů, ale také dopoledních svačin. 
 

1. 9. 1999 byla v areálu ÚSP (od 1. 1. 2006 Domov Mladá) Milovice otevřena jedna třída 
pomocné školy a 3. 9. 2001 byla otevřena třída druhá, k 1. 9. 2007 byla otevřena třída třetí 
jako odloučené pracoviště Základní školy Lysá nad Labem. V těchto třídách Základní školy 
speciální je zapsáno celkem 17 ţáků v niţším, středním a vyšším stupni pomocné školy a 
pracují s nimi tři učitelky a tři asistentky pedagoga. K dispozici mají 3 učebny, z nichţ jedna 
je vybavena třemi počítači, tělocvičnu, místnost pro rehabilitaci, šatnu a mohou vyuţívat 
jídelnu v areálu Domova Mladá k celodennímu stravování. 
Dvě třídy ZŠ speciální jsou umístěny v hlavní budově v Lysé nad Labem, kde se 8 ţáků také 
vzdělává podle vzdělávacího programu pomocná škola resp. ZŠ speciální. 
 

Velkým problémem je situace v romské části ţactva resp. v oblasti ţáků z rodin 
ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Práce s těmito ţáky je komplikovaná ve všech 
směrech výchovy a vzdělání. Počínaje pomůckami na vyučování a konče docházkou 
do školy. Počet takových rodin se v Lysé nad Labem rychle zvyšuje a tak začínají děti 
z těchto problematických rodin ve škole převaţovat, čímţ se práce s postiţenými ţáky velmi 
komplikuje. 
 

Střední školy 

 

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 153418 

Škola byla zřízena Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy České republiky dnem 
1. dubna 1995 podle §12 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a 
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů jako příspěvková organizace. 
Od 1. července 2001 je zřizovatelem na základě usnesení zastupitelstva kraje podle §35 
odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Středočeský kraj se sídlem 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 
Rozhodnutím MŠMT č. j. 7884/06-21 je škola zařazena do školského rejstříku jako střední 
škola. 
Hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 57 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
v platném znění a prováděcími předpisy: 
Jedná se o střední odbornou školu, jejímţ cílem jsou konkurenceschopní absolventi. Cílem 
je, aby byli úspěšní v profesním i osobním ţivotě. 
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Ve dvou studijních oborech se vyučují všeobecné a ekonomické předměty. Důraz je kladen 
na jazykové vzdělávání, které je podpořeno řadou zahraničních výjezdů. Spolupráce je 
navázána se školami v Německu, Francii a ve Velké Británii, kde je také zajišťována odborná 
praxe. Díky zapojení do evropských projektů jsou tyto aktivity pro ţáky školou dotované. 
Škola provozuje také doplňkovou činnost: 
výuka jazyků, 
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 
Ve škole pracuje celkem 19 učitelů a všichni jsou plně kvalifikovaní. 
 
Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem19 

Zřizovatelem školy je středočeský kraj se sídlem v Praze. Současný profil školy se začal 
formovat v roce 1974, kdy se na tehdejší Učňovské škole začaly vedle stavebních a 
prodavačských učebních oborů vyučovat i obory krejčovské. Od 1. 7.1980 nesla škola název 
Střední odborné učiliště místního hospodářství a od 1. 9. 2004, po vzniku nové součásti 
školy, současný název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lysá nad Labem. 
V prvních letech škola zajišťovala teoretickou a praktickou výuku pouze učebních oborů, 
od 1. 9. 1991 získala souhlas i k výuce čtyřletého studijního oboru operátor oděvní výroby. 
Od 1. 9. 1993 škola zajišťovala teoretickou a od 1. 9. 2004 i praktickou výuku méně 
zastoupených, ale na trhu práce stále ţádaných oborů - obuvník a brašnář. Od 1. 9. 2004 
byla součástí školy Střední odborná škola a od 1. 9. 2005 byla zahájena výuka studijního 
oboru na této škole - modelářství a návrhářství oděvů. V průběhu školního roku 2006/2007 
se podařilo vedení školy prosadit moţnost výuky dalšího uměleckého oboru – propagační 
výtvarnictví. Ve dvou zaměřeních (propagační grafika a výstavnictví) byla výuka zahájena 
od 1. 9. 2007. Tyto perspektivní a ţádané studijní obory postupně nahradily učební obory, 
o které není ze strany absolventů základních škol a jejich zákonných zástupců zájem. 
Od 1. 9. 2009 změnila škola svůj název na Střední školu oděvního a grafického designu, 
Lysá nad Labem, Strţiště 475. Specializuje se na výuku oborů uměleckých – výtvarných. Je 
jedinou střední školou zřizovanou Středočeským krajem, která tyto umělecké obory vyučuje. 
Střední škola oděvního a grafického designu je v Lysé nad Labem umístěna ve 4 budovách, 
všechny jsou majetkem Středočeského kraje. Je zde 14 učeben vybavených technikou 
pro aplikaci moderních výukových metod pro výuku všeobecně vzdělávacích i odborných 
předmětů. Škola se jako jediná ve Středočeském kraji specializovala na výuku oděvních a 
koţedělných oborů. Od roku 2005 byla realizována postupná změna školy, kdy se do výuky 
zařadily obory umělecké – výtvarné. Nejvyšší povolený počet ţáků je 550, skutečný počet 
ţáků je 377 k 30. 9. 2009.  
 

Součástí školy je i školské zařízení Domov mládeţe, který nabízí nejvyšší počet ubytovaných 
150 dětí z toho je obsazeno 69 k 30. 9. 2009 Celkem ve škole pracuje 62 zaměstnanců, 
z toho 22 nepedagogických a 40 pedagogických. 
 

Ostatní 

 

Základní umělecká škola F. A. Šporka – zřizovatelem je Město Lysá nad Labem. 
V roce 1946 ustavilo Město Lysá nad Labem "Kuratorium hudební školy". Počet ţáků se 
z tehdejších dvaceti zvýšil do současnosti na téměř 500. Vyučovalo se nejdříve 
na evangelické faře, pak v budově základní školy a provizorním dřevěném pavilonu. V roce 
1960 dostala hudební škola od města k uţívání samostatnou budovu, která slouţí škole 
dodnes. Díky těmto prostorám si dnes děti mohou  
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vybírat nejen ze široké nabídky hudebních nástrojů, ale mohou navštěvovat i další obory - 
výtvarný, taneční a literárně dramatický. 
ZUŠ má pobočky v Kostomlatech a Milovicích. 
Ve škole pracuje celkem 17 učitelů, z toho jsou všichni jako interní. 
V současné době je kapacita 620 dětí. 
 

Celoţivotní vzdělávání  

 

Jednotlivé vzdělávací kurzy pro veřejnost pořádají např. ZŠ J. A. Komenského a Obchodní 
akademie (v současné době nemají ţádný kurz pro veřejnost v nabídce - informace také 
na www.oalysa.cz). Různé vzdělávací přednášky pořádá také Mateřské centrum Parníček, 
zejména se zaměřením na vše, co se týká ţeny - matky, dětí, zdravé výţivy. Dále ve městě 
probíhá výuka jazyků (u nádraţí) - blíţe na www.kurzylysa.cz  
 

Technický stav infrastruktury 

 

Informace pro popis Technického stavu školské infrastruktury bylo moţné čerpat jednak z výročních 

zpráv škol a jednak z projektových záměrů, které zpracovatel získal k dispozici 
od pracovníků městského úřadu. 
Stav jednotlivých projektů zde uvedených vychází ze Zásobníku projektů a v jejich realizaci 
bude město pokračovat v závislosti na dostupnosti volných finančních prostředků. Do doby 
zpracování této verze kapitoly nebyl získán skutečný finanční poţadavek, který by měl 
přímou vazbu na městský rozpočet. Vyčíslení finanční náročnosti jednotlivých akcí a 
předpoklad termínu jejich realizace je uvedeno u konkrétních zařízení, pokud se tyto údaje 
podařilo zjistit. 
 

Projektový záměr MŠ Čtyřlístek 
Výstavba nové budovy MŠ Čtyřlístek s realizací 2011 - 2012. 
Zateplení budovy MŠ. 
 
Projektový záměr MŠ Dráček 
Logopedická třída MŠ Dráček, předpokládané náklady ve výši 3 mil. Kč. 

http://www.kurzylysa.cz/
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Projektový záměr ZŠ B. Hrozného 
Opravy a údrţba budov jsou plánovány společně s MěÚ Lysá nad Labem, který se snaţí je 
podle moţnosti na základě schváleného rozpočtu udrţovat. V letech 2009 - 2010 byly 
vynaloţeny na větší akce investiční prostředky Města ve výši celkem 1.500 000,- Kč. 
Budovy školy jsou postupně zřizovatelem modernizovány a vybavovány novým nábytkem, 
zařízením a moderní didaktickou technikou. Zdrojem pro modernizaci školy nejsou pouze 
finanční prostředky zřizovatele, ale téţ grantová a dotační řízení, vypisovaná jinými subjekty, 
například MŠMT nebo KÚ Středočeského kraje. Škole se dosud nepovedlo realizovat 
projekt, jímţ by získala finanční prostředky z fondů Evropské unie. Celkové investice 
ze školních prostředků v letech 2009 – 2010 dosáhly výše 432.293,- Kč. 
Nedostatkem je nevyhovující tělocvična, která neodpovídá hygienickým, prostorovým a 
materiálním poţadavkům školy. Řešením je brzké odstranění hygienických nedostatků 
(nevyhovující osvětlení, odvětrávání, úprava obloţení, výměna nářadí). To však školu 
nezbavuje z kapacitních důvodů povinnosti pronajímat si jiná sportovní zařízení v ZŠ J. A. 
Komenského Lysá nad Labem a tělocvičnu TJ Sokol Lysá nad Labem. 
 

Jako hlavní problém v technickém stavu budovy vedení školy shledává následující: 
1. nutná generální rekonstrukce střechy na budově BH 12, spojená s výměnou oken a 
opravou fasády zejména v přízemí bočního křídla a na dvoře, 
2. oprava fasády s případným zateplením a rekonstrukcí střechy a svodů na budově 
TGM, 
3. rekonstrukce vodovodních stoupaček v budově TGM včetně nové přípojky od HUV, 
4. dokončení rekonstrukce školní tělocvičny, 
5. rekonstrukce rozvodů ústředního topení a topných těles v obou budovách, 
6. pomoc při revitalizaci prostor v okolí školních budov (zeleň, chodníky atd.). 
 
Řešit tyto problémy je mimo reálné moţnosti vedení školy. 
Velmi napjatý je rovněţ rozpočet na nákup učebnic a učebních pomůcek. 
Není kompletně dokončena řada věcí, které měly být nově upraveny a obnoveny, coţ 
vyplynulo ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Jedná se o celkový objem investic 
(bez vyčíslených nákladů na střechy, pláště budov, výměnu oken atd.) za více neţ 2,2 mil. 
Kč. Některé akce byly městem částečně realizovány, nicméně dodnes chybí například 
tělocvična s hygienickým zázemím.  
 

Projektový záměr Základní škola, Lysá nad Labem, Komenského 1534 
Opravy a údrţby budovy jsou v rámci moţností prováděny vedením ZŠ J. A. Komenského 
ve spolupráci s Odborem správy majetku města MěÚ Lysá nad Labem. Drobné opravy si 
škola provádí a hradí sama. Na jaře roku 2003 byla škola vybavena novými lavicemi a 
ţidlemi, které však vzhledem k nedostatku finančních prostředků nestačí pro všechny 
potřeby školy. 
Celková rekonstrukce školního hřiště u ZŠ J. A. Komenského, předpokládané náklady 
ve výši 22 mil. Kč. 
Rekonstrukce školní druţiny v pavilonu D, ZŠ J. A. Komenského.  
Dále je v Zásobníku projektů uvedena rekonstrukce kotelny ve školním areálu J. A. 
Komenského, zastřešení pavilonů ve školním areálu, půdní vestavby, bezbariérové přístupy 
a rekonstrukce suterénu pavilonu školního areálu pro volnočasové vyuţití. 
 

Projektový záměr Základní školy a školní druţiny Litol 

Nejdůleţitější akcí pro rok 2011 je dokončení opravy fasády školy – 3. etapa – finanční 
náročnost není k termínu zpracování Profilu města stanovena, je závislá na způsobu řešení 
opravy střechy. Dále jsou plánované akce v rozsahu cca 150 tis. Kč. 
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Projektový záměr základní umělecká škola F. A. Šporka  
V posledních letech byl znovu zařízen hudební sál, zlepšeny byly podmínky v sále a šatně 
tanečního oboru, ve třídách byly k vylepšení akustických i pracovních podmínek poloţeny 
koberce, postupně se bude obnovovat letitý nábytek v celé škole. Největších změn se však 
dočkal venkovní vzhled budovy. Po obnovení a nátěru fasády byla letos vyměněna okna 
z vnější strany budovy. Je třeba ocenit velmi dobrou spolupráci s představiteli Města Lysá 
nad Labem. S největší pravděpodobností ukončí k 30. 6. 2011 provoz pobočka ZUŠ 
v Milovicích. To bude znamenat vítanou větší kapacitu pro výuku lyských dětí (cca 22 dětí). 
Pro tento nárůst však uţ nestačí současné prostory ve vlastní budově školy. V nejvyšším 
patře školní budovy se nachází tři nájemní byty města. Kdyby se pro nájemníky našly 
náhradní byty, mohla by ZUŠ vyuţít tyto prostory pro své potřeby.  

 

Závěr 

 

Informace uvedené v této kapitole analytické části byly čerpány především z veřejně 
dostupných zdrojů (webové stránky škol a školských zařízení) a z výročních zpráv. Závěrem 
lze konstatovat, ţe ve městě se nacházejí zařízení všech stupňů školství a jejich kapacita 
jako celku je dostačující pro přicházející generace dětí. Kaţdý rok je nutné vyčlenit 
z rozpočtu města několik milionů a postupně realizovat opravy budov a zařízení. Nutná 
stavební rekonstrukce (odpady, elektrika, obklady) varny školní kuchyně EUREST (pavilon 
ZŠ J. A. Komenského). 

 

A.6.3 Sociální péče 

 

V kompetenci Odboru sociálního a zdravotního Městského úřad Lysá nad Labem je výkon 
státní správy i samosprávy.  
 
Odbor sociální a zdravotní 

Zajišťuje odborné agendy na úseku péče o rodinu, dítě a občany, kteří potřebují zvláštní 
pomoc, a to zejména: 

 vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči, 

 rozhoduje o poskytování sociálních dávek rodinám a dětem, těţce zdravotně 
postiţeným občanům a starým občanům, občanům, kteří se ocitnou v nepříznivé 
sociální situaci 

Příspěvek na péči - rozhoduje o přiznání příspěvku na péči dle zákona č.108/2006 Sb., 
o sociálních sluţbách, v platném znění. 
 
Dávky v pomoci v hmotné nouzi - rozhoduje o dávkách dle zákona č.111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, v platném znění, kterými jsou: 

 příspěvek na ţivobytí,  

 doplatek na bydlení,  

 mimořádná okamţitá pomoc. 
 
Ostatní dávky - rozhoduje o vyplácení ostatních dávek podle vyhlášky MPSV č.182/1991 
Sb., v platném znění, a to: 

 příspěvek na zvýšené ţivotní náklady, 

 příspěvek na úhradu za uţívání bezbariérového bytu, 

 příspěvek na uţívání garáţe, 

 příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům (krmivo pro psa), 
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 jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, 

 příspěvek na úpravu bytu, 

 příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na celkovou opravu 
motorového vozidla a příspěvek na zvláštní opravu motorového vozidla, 

 příspěvek na provoz motorového vozidla, 

 příspěvek na individuální dopravu. 
 
Zajišťuje: 

 výkon činnosti sociálního kurátora, 

 za město funkci opatrovníka nezletilých a nesvéprávných v soudním řízení 
na základě zmocnění starosty města, 

 problematiku komunitního plánování, 

 agendu průkazek mimořádných výhod, 

 agendu na úseku protidrogové problematiky a národnostních menšin. 
 

Oblast sociálně-právní ochrany dětí 
a) Výkon státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí, a to zejména 

 zajišťuje ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

 zastupuje zájmy dítěte, 

 zajišťuje náhradní rodinnou péči, 

 zajišťuje výkon opatrovnictví nezletilých, 

 zabezpečuje výkon činnosti kurátora pro mládeţ. 
b)  Výkon samosprávných činností na úseku sociálně – právní ochrany dětí, a to 

zejména 

 spolupodílí se na vytváření podmínek pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a 
vzdělávací činnost dětí. 

 

Agenda zdravotnictví - zabezpečuje distribuci a vede evidenci receptů s modrým pruhem 
(omamné látky). 
 

Vzdělávání pracovníků odboru vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, 
§ 110, v § 120 odst. II písm. b je lhůta k doplnění vzdělání u osob se sociálním vzděláním 
10 let, nebo absolvování 200 hodin akreditovaného vzdělávání.  
U osob bez sociálního vzdělání je stanoveno doplnění vyššího odborného vzdělání nebo VŠ  
do 7 let od účinnosti zákona tj. od 1. 1. 2007.    
Dále pracovníci absolvují vzdělávací proces od města, tj. za 3 roky 18 vzdělávacích dnů. 
 

Samospráva – komunitní plánování  

 

Východiskem pro zpracování posouzení obsahu a struktury komunitního plánu a stavu 
procesu komunitního plánování v Lysé nad Labem byly informace uvedené na webových 
stránkách města a Důvodová zpráva předloţená Radě města Lysá nad Labem Odborem 
sociálním a zdravotním. 
 

Posouzení procesu 
Komunitní plán je umístěn na webových stránkách, coţ zpracovatel povaţuje za velmi 
pozitivní. Je tím zajištěn přístup k dokumentu a informacím o procesu všem, kteří mají 
zájem. Za ne zcela vhodný lze označit způsob, kterým je tam dokument umístěn. Jako 
vhodnější se jeví umístění samostatného souboru, který je moţné snadno stáhnout a dále 
s ním pracovat. Nejedná se však o zásadní problém, který by sniţoval základní hodnotu 
dokumentu a procesu. 
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V úvodu stránky věnující se komunitnímu plánování je zcela správně uveden základní výklad 
pojmů a cíl komunitního plánování. Jsou zde uvedeny i zásady, které byly vyuţity 
při zpracování komunitního plánu, a je zřejmé, ţe jednou ze zásad je dodrţení zastoupení 
triády v procesu komunitního plánování. Tím je dán předpoklad jednotného výkladu obsahu 
dokumentu a jeho legitimity. 
První úvahy o zahájení komunitního plánování jsou z roku 2006. Dne 8. 1. 2007 schválila 
Rada města usnesení č. 1, zpracování komunitního plánu sociálních sluţeb Lysecka paní 
Petrou Bělíkovou, DiS. Začátkem roku 2007 iniciovala vedoucí sociálního odboru Městského 
úřadu v Lysé nad Labem první setkání koordinační skupiny. 
Koordinační skupina, jako nejvyšší článek struktury pro komunitní plánování je sestavena 
ze zástupců všech stran triády, tzn., zástupců zadavatelů, poskytovatelů i uţivatelů. Její 
součástí je i zástupce místní samosprávy, coţ zpracovatel tohoto posouzení povaţuje 
za velmi významné a správné z pohledu zajištěné legitimity procesu a výstupů. 
 
Pro komunitní plánování byly ustaveny následující pracovní skupiny, které v současnosti 
nevyvíjejí ţádnou činnost: 
Zdravotně handicapovaní a jejich rodiny 
Senioři a jejich rodiny 
Rodiny, děti a mládeţ 
Skupiny obyvatel ohroţené sociálním vyloučením 
 

Sloţení pracovních skupin nebylo moţné z veřejně dostupných zdrojů zjistit. 
 

Posouzení dokumentu 
Komunitní plán je dokončen, zpracován byl vlastními silami a schválen byl Zastupitelstvem 
města Lysá nad Labem usnesením ze dne 18. 2. 2009 
Pro hodnocení dokumentu jsou vyuţita kritéria ověřená jiţ v rámci posouzení jiných 
komunitních plánů. Vzhledem k tomu, ţe komunitní plán byl zpracován bez dalšího 
metodického vedení zpracovatele, je nutné následující stanovisko brát spíše jako doporučení 
pro další zdokonalení dokumentu s cílem zvýšit jeho praktickou vyuţitelnost. 
 
Popis a vyhodnocení jednotlivých kritérií 
Struktura KP – v dokumentu lze částečně identifikovat snahu o členění na analytickou 
návrhovou část. 
Provázanost analytické a návrhové části – není zřejmá provázanost jednotlivých částí 
dokumentu. 
 
Shrnutí analytických závěrů – v dokumentu nebyly nalezeny analytické závěry, které by byly shrnutím 

nejpodstatnějších konstatování analytické části dokumentu. 
 
Použití SWOT analýzy – v dokumentu jsou SWOT analýzy zpracovány pro jednotlivé cílové 
skupiny, výroky v nich pouţité jsou však poměrně obecné a nelze je vyuţít jako východisko 
po formulaci analytických závěrů a pro přechod k návrhové části. 
 
Analýzy financování služeb – financování není součástí komunitního plánu. 
 
Oddělení sociálních a ostatních služeb (v AČ) – není v dokumentu zohledněno. 
 
Zjištění skutečné potřebnosti služeb – bylo částečně provedeno v rámci dotazníkového 
šetření v roce 2007 – 2008 a během setkávání obyvatel města se starostou. 
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Struktura návrhové části – v dokumentu nelze rozlišit časové horizonty. Je zde však uvedena 
vize a jednotlivé priority k naplnění vize. Priority jsou popsány prostřednictvím opatření, 
u kterých však chybí další konkrétnosti (viz dále). 
 

Měřitelnost cílů (indikátory) – vzhledem k tomu, ţe nejsou formulovány konkrétní cíle, nelze 
identifikovat ani indikátory pro měření jejich naplněnosti. 
 
Konkretizace opatření (odpovědnost za plnění) – není. 
 
Konkretizace opatření (náklady) – není. 
 
Konkretizace opatření (zdroje financování) – není. 
 
Konkretizace opatření (vazba na SPRSS) – není. 
 
Konkretizace opatření (termíny plnění) – není. 
 
Návrh zajištění realizace opatření – není. 
 
Návrh a způsob zajištění monitoringu – není. 
 
Rozpracování pro krátkodobý časový horizont (akční plán) - není. 
 
Na základě výše uvedených závěrů lze jednoznačně doporučit další dopracování 
komunitního plánu. Jako vhodné se dle zpracovatele jeví vyuţití externí metodické pomoci. 
Při doplnění a rozpracování vybraných hodnocených kritérií se zvýší praktická vyuţitelnost 
dokumentu. Za současného stavu není moţné komunitní plán pouţít jako jedno z východisek 
pro plánování rozpočtu města. 
 

Poskytovatelé sociálních sluţeb  

 

V Lysé nad Labem ţije přibliţně 2000 seniorů. Mnoho z nich vyuţívá sociální sluţby, které 
zde převáţně zajišťuje Centrum sociálních a zdravotních sluţeb Poděbrady o.p.s. a Domov 
Na Zámku Lysá nad Labem. 

V současné době je trend pomoci seniorům v jejich domácím prostředí. Pečovatelské sluţby 
a osobní asistence poskytují sluţby, které umoţňují klientům ţít i nadále doma se svými 
blízkými, v jejich přirozeném prostředí. Pomáhají jim s běţným ţivotem, zajišťují stravu, 
pomáhají s osobní hygienou, úklidem, nákupy apod. 

Seznam významných poskytovatelů poskytujících své služby obyvatelům města 
 

 Ústav sociální péče Milovice  
Domov Mladá poskytuje tyto dva typy sociálních sluţeb: 
1. Denní stacionář (kapacita 5 míst) cílová skupina: osoby s mentálním, tělesným či 
kombinovaným postiţením od 3 do 15 let jejich věku, a to jestliţe vyţaduje jejich situace 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
2. Domov pro osoby se zdravotním postiţením - celoroční pobyt (kapacita 65 míst) 
Pro děti od 3 let věku a pro dospělé. Při tomto druhu pobytu vítáme a podporujeme zájem 
rodičů o pravidelné návštěvy dětí, rádi proto umoţníme co nejčastější pobyt uţivatelů doma 
na svátky, dovolenou nebo jen na víkend. Poskytované sluţby jsou na základě zpracovaných 
individuálních plánů zaměřeny na výchovnou, zdravotní, rehabilitační, vzdělávací terapii, 
u mládeţe a dospělých je podporováno i pracovní zařazení dle jejich schopností a zájmu. 
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 Římskokatolická farnost Lysá nad Labem 

Farnost zajišťuje pouze obvyklé činnosti (bohosluţby, výuka náboţenství atd.). 
 

 Farní charita Lysá nad Labem 
Je samostatná právnická osoba, která funguje zcela nezávisle na Římskokatolické farnosti 
Lysá nad Labem. V současné době se práce charity soustřeďuje na projekt "myslet 
na druhé". Při akcích konaných Farní charitou, ať pro děti či dospělé se vţdy soustřeďuje 
na pomoc potřebným. Aktivně se podílí, popř. přímo zajišťuje veřejné sbírky šatstva, nádobí, 
látek. Dále zajišťuje materiální pomoc v nouzi (např. ţivelné pohromy), kdy spolupracuje 
s Arcidiecézní charitou. Cílovými ústavy jsou především Ústav sociální péče Milovice, Dětský 
domov Milovice, Ubytovna pro sociálně slabé a nepřizpůsobivé občany v Litoli (areál 
Veslařského klubu) a Ústav sociální péče Terezín. Kontakt s klienty je prováděn přímo, 
výjimečně prostřednictvím Městského úřadu, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 
 

 Evangelický sbor Lysá nad Labem 
Evangelický sbor mimo obvyklé činnosti (bohosluţby, výuka náboţenství atd.) pořádá 
finanční a materiální sbírky na pomoc potřebným. 
 

 Apoštolská církev, sbor Lysá nad Labem 
Mimo obvyklé činnosti pořádá finanční a materiální sbírky na pomoc potřebným ve 
spolupráci s celostátním Nadačním fondem Nehemia.  Je zakladatelem Klubu dobré zprávy 
o.s., který pořádá pravidelné volnočasové aktivity pro děti. O letních prázdninách pořádá 
3 týdny příměstského tábora.  
 

 Domov Na Zámku Lysá nad Labem 
Domov Na Zámku, domov pro seniory, poskytuje sociální sluţby. S nástupem pobytu 
do zařízení se zaměstnanci snaţí reagovat na individuální potřeby klienta, přihlíţí k jeho 
aktuálnímu zdravotnímu stavu a kromě ošetřovatelské péče, jejímţ cílem je zajistit 
uspokojení základních ţivotních potřeb klientů – pomoci jim při zvládání běţných úkonů péče 
o vlastní osobu, nabízí činnosti, které se týkají také jejich duševní, duchovní a společenské 
potřeby. 
Kapacita Domova Na Zámku je 120 lůţek. 
 

 Sdruţení romských občanů Lysá nad Labem 
Zaměřuje se především na vzdělávání dětí a mládeţe, prohlubování a osvojování vědomostí 
a přípravu do budoucího ţivota. Věnuje se dětem od předškolního věku do ukončení 
základní školy, pomáhá s přípravou na přijetí na další studia. S dětmi i mládeţí rozvíjí aktivní 
činnosti, volnočasové aktivity, věnuje se protidrogové prevenci, a prevenci proti kriminalitě 
mládeţe a dětí. Další činností je poskytování sociálního poradenství, krizové pomoci, 
zajišťování terénních programů a azylové bydlení pro dospělé. 
 

 Centrum sociálních a zdravotních sluţeb Poděbrady o.p.s. 
Společnost poskytuje v regionu nymburského okresu komplexní sociální sluţby 
(pečovatelskou sluţbu, asistenční sluţbu, denní stacionář) a domácí zdravotní péči 
občanům, kteří mají sníţenou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postiţení, jejichţ situace vyţaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pomáhá lidem 
všech věkových kategorií, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Podporu 
poskytuje občanům v domácím prostředí a ambulantně. 
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 Občanská poradna Nymburk o. s. – pobočka Milovice 
Hlavním cílem činnosti OP je poradenství i praktická pomoc občanům v tíţivé ţivotní situaci, 
kterou nedokáţou řešit vlastními silami. Usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí svých 
práv a povinností, neznalostí dostupných sluţeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či 
hájit své oprávněné zájmy. 
Pod hlavičkou Občanské poradny rovněţ působí Centrum pro pomoc obětem – Milovice  
Při Centru pro pomoc obětem funguje intervenční centrum pro pomoc osobám ohroţeným 
domácím násilím. Těmto osobám poskytujeme na základě § 60a zákona č.108/2006 Sb., 
o sociálních sluţbách tyto sluţby: 

 sociálně terapeutické činnosti 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záleţitostí 
 krizová intervence včetně telefonické krizové intervence 
 základní a odborné sociální poradenství 

Intervenční centrum koordinuje spolupráci a vzájemnou informovanost mezi poskytovateli 
jiných sociálních sluţeb, orgány Policie České republiky a obecní policie, orgány sociálně 
právní ochrany dětí, obcemi a dalšími organizacemi a institucemi v daném regionu (Kolín, 
Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha Východ a Praha Jih). 
 

 Sociální centrum Hvězdička – Milovice 
Formy poskytování sociálních sluţeb - terénní  
Cílová skupina klientů - děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky 
neţádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby 
bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, 
osoby komerčně zneuţívané, osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách, osoby v krizi, osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou 
rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny, pachatelé trestné činnosti, 
rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny.  
  

 Sociální centrum Polabí – Milovice     
Formy poskytování sociálních sluţeb - terénní  
Cílová skupina klientů - děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky 
neţádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby 
bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, 
osoby komerčně zneuţívané, osoby ohroţené závislostí nebo závislé na návykových 
látkách, osoby v krizi, osoby ţijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou 
rizikový způsob ţivota nebo jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny, pachatelé trestné činnosti, 
rodiny s dítětem/dětmi, senioři, etnické menšiny  

 
 Sjednocená organizace nevidomých – Lysá nad Labem 

- poskytuje sluţby pro zrakově postiţené 
- předvádění pomůcek, právní poradenství 
- klubová činnost (besedy, výlety, poradenská činnost) 

 
 VÝTAH o. s. – Nízkoprahová kavárna, ul. 5. Května, Milovice  

- projekt je ve fázi přípravy, dokončení plánováno v průběhu roku 2011 
 

 SEMIRAMIS o. s. (LAXUS o. s.) 
Zařízení poskytovatele - centrum primární prevence, zejména drogová prevence. 
Formy poskytování sociálních sluţeb - ambulantní, terénní.  
Cílová skupina klientů - děti a mládeţ ve věku od 6 do 26 let ohroţené společensky 
neţádoucími jevy  
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Věková kategorie klientů starší děti (11 – 15 let) 
dorost (16 – 18 let)  

 

Další poskytovatelé sociálních sluţeb z vzdálenějšího okolí 
 

 Handicap centrum Srdce, o.p.s. - sluţby pro osoby se střední, aţ středně těţkou 
mentální retardací. 

 
 CENTRUM PRO VŠECHNY, občanské sdruţení - je dobrovolné, nepolitické, 

neziskové, zájmové občanské sdruţení, jehoţ činnost je určena všem lidem bez ohledu 
na sociální původ, vzdělání, rasu, vyznání, barvu pleti, zdravotní stav, omezení atd. 
Spolupracuje s mládeţnickými organizacemi, občanskými sdruţeními, s organizacemi 
základního i speciálního školství a rodinami s postiţenými či ohroţenými dětmi. 

 
 Centrum 83 – poskytuje sociální sluţby lidem s mentálním postiţením 

od předškolního věku do dospělosti. Posláním organizace je poskytnout svým klientům a 
jejich rodinám takové sociální sluţby, prostřednictvím kterých dojde k naplnění a uspokojení 
jejich specifických potřeb v  kaţdodenním ţivotě. Nyní sluţby Centra 83 vyuţívá 126 klientů. 
Zřizovatelem je Středočeský kraj. 
 

 VIDA centrum KOLÍN – nabízí sluţby pro klienty s psychiatrickou diagnózou, jejich 
rodiny a přátele. 
 

 Centrum denních sluţeb Sadská - chráněný prostor pro setkávání lidí s duševním 
onemocněním a místem pro navazování nových kontaktů. Činnost klubu je zaměřena 
na pomoc a podporu při znovu získávání sebejistoty, na obnovu a zdokonalování sociálních 
dovedností, a v neposlední řadě na smysluplnou náplň volného času. Klub poskytuje svým 
klientům podporu a motivaci. 

 
 Samaritán, o.s. – realizuje sociální projekty zaměřené na sníţení kriminality, terénní 

práce. 
 

 Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy - speciální, odborné, 
psychologické pracoviště zaměřené na poskytování pomoci a podpory klientům při hledání 
řešení v obtíţných ţivotních situacích v důvěrném a neutrálním prostředí. Podpora a pomoc 
je směřována především k lepšímu porozumění vlastní situaci a jejímu řešení vlastními 
silami. Podpora a pomoc jsou zaměřeny na výchovnou a poradenskou péči rodinám, 
manţelským párům, partnerským souţitím i lidem majícím problémy v jiných mezilidských 
vztazích či lidem ţijícím osaměle. 
 

 Krizové centrum RIAPS - Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Sluţeb 
– zajišťuje komplexní péči o člověka v obtíţných ţivotních situacích, které ohroţují jeho 
psychické zdraví, akutní konzultace s psychiatrem nebo psychologem. 
 

 AA - Anonymní alkoholici - svépomocné hnutí muţů a ţen pomáhající k odvykání 
závislosti na alkoholu. 
 

 Linka důvěry – nabízí pomoc v jakékoliv krizové situaci. 
 

 Poradna pro rodinu, manţelství a mezilidské vztahy Nymburk - psychologické 
poradenství a psychoterapie, sociálně právní poradenství. 
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Problémové skupiny 

 

V Lysé nad Labem nejsou sociálně vyloučené lokality. Nelze ovšem konstatovat, ţe 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 tíţivou 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 
uţívajícími omamné a psychotropní látky a jedy (OPL), či v minulosti uţívajícími, u kterých 
hrozí recidiva.  
 

Sloţitější situace je ve městě Milovice části Mladá. Jedná se o v nedávné době postupně 
zrekonstruované sídliště, kam se, vzhledem k příznivým cenám nemovitostí, přistěhovalo 
velké mnoţství zejména mladých rodin z blízkého či vzdálenějšího okolí. Tyto rodiny nemají 
mezi sebou vybudované historické sociální vazby, postupně se vytváří. Dochází zde 
k interpersonálním konfliktům, jejichţ příčinu lze hledat právě v neexistujících sociálních 
vazbách a v odosobněných vztazích. Z toho pramení neochota k sousedské sociální pomoci 
a postupnému sociálnímu vyloučení u jednotlivých okrajových rodin. Tento problém se 
bohuţel přenáší na děti, které ve škole a ve volném čase vytváří na sídlišti skupiny 
kamarádů, které ty „ostatní“, ne jiţ skrytě jako dospělí, ale veřejně odsouvají do sociálního 
vyloučení. Je nutné konstatovat, ţe bohuţel tento jev je v počátcích a dle našeho názoru 
nelze odhadnout jeho vývoj a následný dopad na vyloučené jedince či skupiny. Tuto situaci 
popisujeme z důvodu, ţe mnoho obyvatel dojíţdí do Lysé nad Labem do zaměstnání a 
některé milovické děti navštěvují školy v Lysé nad Labem. 
Rovněţ zde jsou sociálně problematické skupiny obyvatelstva s tíţivou sociálně 
ekonomickou situací jako v Lysé nad Labem, ale jejich počet je vyšší. Je zde opět vyšší 
skupina osob experimentujícími s OPL. 
 

Financování sociálních sluţeb 
 
V r. 2010 z Charitativního fondu města bylo vyplaceno 26 tis. Kč na podporu nestátních 
subjektů, které pracují v sociální oblasti, např. Linka bezpečí, Červený kříţ, Handicap Srdce 
Poděbrady apod.   
Centrum sociálních sluţeb, o.p.s. se sídlem v Poděbradech a místem výkonu v Lysé 
nad Labem, Nymburk a okolních vesnicích dostává z rozpočtu města 1.250.000,- Kč kaţdý 
rok (150,- Kč na občana Lysé nad Labem ve smyslu Dohody mezi touto organizací a 
městem. 
Projekty v oblasti sociální péče podávají jednotlivé organizace, nikoliv Město Lysá 
nad Labem.  
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Závěr 

 

Spolupráce poskytovatelů sociálních sluţeb se Sociálním odborem MÚ Lysá nad Labem je 
dobrá. Zcela nevyhovující je stav domova pro seniory v prostorech Zámku Lysá nad Labem. 
Součástí projektu na jeho rekonstrukci a modernizaci je rovněţ záměr zřízení denního 
stacionáře. Vzhledem k narůstající problematice neúplných rodin a osídlování Milovic se jeví 
jako ţádoucí zřízení azylového domu pro matky s dětmi a holobytů. Do polikliniky ve 
Vichrově vile chybí a ve zdravotnickém zařízení na Husově nám. 1032 chybí bezbariérový 
přístup. Mezi dalšími poptávanými sluţbami se objevují chráněná dílna, domácí rehabilitace, 
aktivizace dobrovolných sluţeb v sociálních sluţbách a byty pro občany v obtíţné ţivotní 
situaci. 

 

A.6.4 Sport, zázemí pro volnočasové aktivity  

 

Ve městě působí řada sportovních klubů a organizací 20. Na webových stránkách byly 

získány tyto údaje s kontakty: 

 Klub vysokohorské turistiky 

 Šachový klub-Joly 

 TJ Sokol 

 Základní kynologická org. 

 Veslařský klub  

 Oddíl sportovní, moderní gymnastiky a formace aerobiku 

 Klub českých turistù 

 TK Slovan-kopaná 

 Tenisový klub 

 TK Slovan - volejbal  

 Sportovní střelecký klub 

 TJ Sokol, stolní tenis 

 TJ Litol - odd. kopané 

 Sport pro všechny 

 Tělovýchovná jezdecká jednota 

 HC Lysá sportovní klub ledního hokeje 

 Billiard club 

 Dostihové závodiště 

 Western club 

 Shibak Free Ride 

 Psí škola SUPERPES 

 Taekwon-do ITF oddíl Sabom 

 Taneční a sportovní klub Dynamik 

 

Projektový záměr pro sport 
Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ J. A. Komenského (projekt vypracován). Sportovní hala 
ul. Komenského, předpokládané náklady ve výši 30 mil. Kč. 
 

Ve vlastnictví města je: 
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 8 dětských hřišť, která jsou v poměrně dobrém stavu, postupně rekonstruována 
(u dvou více frekventovaných je zaměstnán správce), 

 dále 1 veřejné sportovní hřiště u ZŠ J. A. Komenského, které není v dobrém stavu, je 
nutná rekonstrukce (projekt je 4 roky připraven), 

 1 scate hřiště je rovněţ ve slušném stavu s výjimkou stavu oplocení, 

 1 víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které je potřeba rekonstruovat - povrch i 
oplocení (toto hřiště má svého správce, na tomto jediném hřišti město vybírá 
poplatek), 

 v Litoli betonová plocha se streetbalovým košem, 

 1 travnaté hřiště s fotbalovými brankami, je málo udrţované (vyuţívají ho malé děti 
na sídlišti ke hře kopané). 

Na údrţbu těchto hřišť je v rozpočtu města vyčleněno 400 tis. Kč. 
 
Na akce pro děti a mládeţ je z Fondu dotací na činnost sportovních organizací rozdělováno 
805 tis. Kč. Dalších 140 tis. Kč je rozdělováno v grantovém řízení na jednotlivé sportovní 
akce dle stanovených pravidel. 
 
A.6.5 Kultura 21 

 

Mezi nejdůleţitější kulturní zařízení patří: 
 
Luft kino klub - největší pořadatel různých kulturních akcí ve městě. Na činnost a provoz kina 
přispívá město částkou 700 tis. Kč a na opravy a údrţbu 100 tis. Kč. Kino i letní kino jsou 
v majetku města, které je pronajímá soukromé osobě.  
 
Městská knihovna - je příspěvková organizace města (kromě knihovnictví pořádá přednášky, 
akce pro děti a různé kurzy), provoz a investice hradí město. 
 
Calypsso music club – pořadatel diskoték a koncertů. 
 
Státní oblastní archiv Praha – pořadatel výstav včetně místních umělců 
 
Muzeum Bedřicha Hrozného – pořadatel výstav a přednášek. Budova muzea je majetkem 
města, provozovatelem je Polabské muzeum. Do budoucna by bylo vhodné rozšířit nabídku 
sluţeb této instituce včetně zajištění informovanosti prostřednictvím webových stránek 
města. 
 
ZUŠ Františka Antonína Šporka - pořadatel mnoha kulturních akcí. 
 

Druhým největším pořadatelem kulturních akcí je po provozovateli kina Město Lysá 
nad Labem, které v loňském roce uspořádal více neţ dvě desítky koncertů, na něţ mělo 
v rozpočtu vyčleněno 180 tis. Kč. Vzhledem k reorganizaci městského úřadu bude vlastní 
kulturní akce od letošního roku pořádat prostřednictvím Městské knihovny, příspěvkové 
organizace města. Zároveň posílí příspěvek knihovně o odpovídající částku. Rada města 
bude i nadále schvalovat jednotlivé, takto organizované akce. 
 

Významný počet kulturních akcí podporuje Město Lysá nad Labem v r. 2011 pomocí Fondu 
kultury, z něhoţ pro rok 2011 přispěje na veřejně přístupné kulturní akce pořádané jednotlivci 
i organizacemi 300 tis. Kč. Peníze rozděluje v grantovém řízení podle stanovených pravidel. 
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Podporované akce jsou svým charakterem velice různorodé od masových Slavností hraběte 
Šporka po komorní Polabské variace či cyklus divadelních představení pro děti. Pomocí 
tohoto fondu má k veřejným prostředkům určeným na kulturu přístup široké spektrum 
organizátorů kulturních akcí. 
Na práci s dětmi a mládeţí poskytuje město společenským organizacím dotaci ve výši 
310 tis. Kč. 
 

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 uţ pro obyvatele města nebo pro jeho 
návštěvníky. Podrobné informace o jednotlivých kulturních památkách jsou k dispozici 
u pracovníků MěÚ. 
Na kulturní památky v městské památkové zóně (MPZ) město čerpá z dotací Ministerstva 
kultury ČR (MK ČR) - Programu regenerace Městské památkové rezervace (MPR) a MPZ a 
současně v rámci daného programu přispívá i ze svého rozpočtu, a to jak na kulturní 
památky ve vlastnictví města, tak i cizích vlastníků a církví. Dále jsou čerpány dotace KÚ - 
dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek (na kulturní památky i drobné 
památky místního významu čerpáme z uvedené dotace, dotačních titulů je více) a v rámci 
programu Podpora obnovy kulturních památek /mimo MPZ/ z MK ČR i na kulturní památky 
nacházející se mimo MPZ (v ORP Lysé) - Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (celý název). 
 
Všechny kulturní akce na daný měsíc jsou uvedeny v Listech na webových stránkách města 
v rubrice Kulturní kalendář. Mezi nejdůleţitější lze zařadit následující: 

 Svatomartinsky průvod s lampiony a ohňostrojem 

 Přivítání adventu na Husově náměstí 

 Květinová slavnost na zámku Bon repos 

 Lyský montmartre 
 

Projektový záměr pro kulturu 
Revitalizace Zámeckého vrchu, předpokládané náklady ve výši 40 mil. Kč. 
Letní kino – dokončení zastřešení jeviště, předpokládané náklady ve výši 0,5 mil. Kč. 
Letní kino - zastřešení hlediště, rekonstrukce promítací kabiny a WC, vybudování zázemí 
pro účinkující, předpokládané náklady ve výši 4 mil. Kč. 
Muzeum B. Hrozného - fasáda vč. stavebních úprav, předpokládané náklady ve výši 
4 mil. Kč. 
Oprava zámecké zdi, předpokládané náklady ve výši 10 mil. Kč. 
Obnova domku zahradníka – adaptace objektu na klubovnu ČS včelařů (část vyuţít 
na klubovnu, jako muzeum a do podkroví instalovat včelí úly). 
Vznik kulturního sálu v rámci plánovaného projektu Zahrada v areálu bývalé Fruty. 
 
Dále je v Zásobníku projektů demolice dřevěné boudy v zámeckém parku a na jejím původním místě 

je plánována výstavba zabezpečeného skladu městského mobiliáře, včetně připojení 
na centrální rozvod elektrického proudu v zámeckém parku.  
Adaptace domu čp. 13 (rodný dům prof. R. Jedličky – kulturní památka) je plánována ve 
prospěch domova důchodců, pokud nebude realizována výstavba nového objektu pro tuto 
sluţbu. 
 

Zámek – v současné době slouţí jako domov důchodců. Vlastníkem je KÚ, uţivatelem 
objektu Domov Na Zámku. Postupnou obnovou nelze zajistit provoz se stávajícím vyuţitím 
tak, aby vyhovoval jak poţadavkům památkové péče, tak i zákonu o sociálních sluţbách. 
Cílem adaptace bude vyuţití objektu pro účely kultury, muzea, kavárny pro cestovní ruch 
apod. Pro provozování domova důchodců je třeba vybudovat nový objekt. 



 

55 

 

 
Jako vhodné se nabízí v návaznosti na broţuru Karla Rýdla „Lysá nad Labem – průvodce 
městem a okolím“ – zajistit prohlídkovou trasu města např. při městské knihovně s tím, ţe by 
se zájemci hlásili přímo v MěK – musel by být zajištěn průvodce (odborný výklad). 
Navrhovaná prohlídková trasa bude vycházet iz broţury manţelů Kořínkových „Barokní 
Lysá“.  V souvislosti s tím navázat na akci „Zimní setkání“ v zámeckém parku u soch a 
v rámci prohlídek uspořádat „Jarní, letní…“ setkání se sochaři apod.  
 

Závěr 

 

Fond kultury by mohl v budoucnu získat více prostředků na uspokojení ţádostí početných 
ţadatelů, kteří se zaměřují na širší veřejnost. Vize některých zastupitelů je zařadit 
pod městskou knihovnu činnost kina. 
Další potřebou je zřízení infocentra (včetně kvalifikovaného, proškoleného a jazykově 
vybaveného personálu) s moţností vyuţití průvodce po Lysé nad Labem (viz navrhovaná 
trasa po kulturních památkách - výše), pořádající např. soutěţe (pro děti a mládeţ) 
se zaměřením na osobnosti Lysé. 
V rámci projektu Zahrada je plánován kulturní sál. Je třeba hledat řešení dnes 
nevyhovujících prostor kina. 

 

A.6.6 Spolková a zájmová činnost 22 

 

Ve městě pracují místní občanská sdruţení, nadace a spolky, které významnou měrou 
obohacují ţivot obyvatel a pomáhají vytvářet vhodné podmínky pro návštěvníky 
města. Mezi důleţité subjekty lze zařadit zejména následující: 
Spolek rodáků a přátel města Lysé nad Labem – kaţdoročně v září realizuje ve spolupráci 
s městem, archivem – ČR – Státní oblastní archiv Praha se sídlem v Lysé nad Labem a 
Muzeem Bedřicha Hrozného „Slavnosti hraběte Šporka“, které jsou připomínku na F. A. 
Šporka. Spolek je pořadatelem adventu, druhý největší pořadatel mnoha kulturních akcí, jako 
jsou např. Květinové slavnosti, Montmartre. 
 
OS romských občanů Lysá nad Labem, Milovice si předsevzalo pomáhat především 
romským sociálně slabším rodinám s dětmi, mládeţi a dospělým jednotlivcům. Snahou 
sdruţení je napomáhat ve vzdělávání, prohlubování vědomostí, vytváření lepšího sociálního 
prostředí, kultury a to prostřednictvím partnerství mezi školami, vládou, nevládními 
organizacemi a místním společenstvím. Sdruţení vyvíjí aktivity a programy s dětmi a 
mládeţí.  
MO českého rybářského svazu 
Taneční klub dospělých vznikl na jaře roku 2003. Pořádá kaţdoročně pod vedením 
kvalifikovaných mistrů tance taneční pro dospělé. Kromě toho organizuje mnoho dalších 
společenských akcí. 
Taneční a sportovní klub Dynamik - je od 1. 7. 2010 registrováno Ministerstvem vnitra ČR. 
Cílem sdruţení je provozování, propagace a rozvoj sportu jako takového a také 
společenského a sportovního tance v Lysé nad Labem, uspokojování zájmu svých členů a 
v neposlední řadě i péče o děti a mládeţ v uvedených oblastech. 
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lysá nad Labem – z www stránek nebylo 
moţné získat další informace. 
Ţelezniční modelářský krouţek 
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Některé z dalších organizací působících ve městě: 
Klub přátel dechové hudby 
Sbor dobrovolných hasičů Lysá  
Klub Českých turistů  
OS Pro dětský úsměv Lysá  
České baráčnictvo 
ČS včelařů 
Chrámový sbor 
Klub dobré zprávy 
Radioklub 
Myslivecké sdruţení Doubrava 
Myslivecké sdruţení Černava 
Klub filatelistů 
OS Lysin 
OS Empatie 
MC Parníček – pořadatel mnoha kulturních akcí se zaměřením především na děti. 
 
Závěr 
 

Ve městě pracují sportovní i společenské organizace velice aktivně, zapojují se 
do společenského ţivota města, pořádají kulturní, sportovní akce pro veřejnost a dostatečně 
uspokojují potřeby obyvatel (dětí a mládeţe) v oblasti volnočasových aktivit. Podpora 
organizacím zajišťujícím volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny je velmi vhodná, 
nikoliv však se závazkem konkrétních prostor, které by mělo spravovat město. 
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A.7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

A.7.1 Odpady 

 

Plán odpadového hospodářství Města Lysá nad Labem byl zpracován na období 5 let, 
tj. pro roky 2006 – 2010 a v současné době musí být provedena jeho aktualizace, 
zpracovatelem bylo CEMC – České ekologické manaţerské centrum, o.s.  
 
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, jehoţ součástí je i komplexní dovybavení 
spalovny po opětovném zprovoznění (vybudování stacionárního skladu nebezpečných 
odpadů, výměna filtru pro čištění spalin, instalace zastřešení vodohospodářsky 
zabezpečených ploch). Pro vyuţití 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. Problémem 
dosud koncepčně neřešeným je sběr, separace a vyuţití biologicky rozloţitelného odpadu. 
V blízkém okolí Lysé n. L. není v současné době provozována kompostárna, do které by 
mohl být zejména odpad z veřejné zeleně odváţen. Značná část produkovaných odpadů je 
vyváţena na skládku odpadů v Benátkách nad Jizerou. 
 
Černé skládky na území města jsou průběţně monitorovány a odstraňovány. Z hlediska 
čistoty města je obtíţně řešitelným problémem mnoţství neuklizených a neupravených 
soukromých pozemků viditelných z okolních ulic nebo i volně přístupných. Úklid veřejných 
prostranství je zajišťován prostřednictvím smlouvy uzavřené se společností .A.S.A., s.r.o. 
 
S účinností od 1. 1. 2006 platí OZV č. 10/2005 o stanovení systému shromaţďování, sběru, 
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Lysá 
nad Labem, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 
 
Základní údaje o produkci odpadů na území města 
 

Přehled produkovaných odpadů Produkce (t) 
r. 2002 

Produkce (t) 
r. 2006 

Produkce (t) 
r. 2010 

Celková produkce odpadů – kategorie „N“ 7,8903 22,4002 4,66 

Celková produkce odpadů – kategorie „O“ 2181,733 4516,985 3599,408 

Tříděný sběr – papírové a lepenkové obaly 30,8 43,431 156,473 

Tříděný sběr – plastové obaly 32,7 52,563 98,976 

Tříděný sběr - sklo 68,0 28,576 97,23 

Tříděný sběr – kompozitní obaly - - 1,106 

 
 
Zhodnocení současného stavu      

 svoz a likvidace směsného komunálního odpadu – na základě uzavřené smlouvy 
zajišťuje .A.S.A., 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. 
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 velkoobjemový odpad – v souvislosti s vybudováním nového sběrného dvora je 
omezeno přistavování velkoobjemových kontejnerů dle harmonogramu: 
březen aţ 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 moţno 
odkládat veškerý komunální a BIO odpad. Občané města, kteří zaplatili poplatek 
za svoz odpadů, jsou zpoplatněni pouze za uloţení stavebních odpadů, ostatní 
odpad je odebírán zdarma. Podnikatelé jsou povinni zaplatit za všechny odpady 
dovezené do sběrného dvora.  
Sběrný dvůr provozuje společnost .A.S.A., s.r.o., Sběrný dvůr rovněţ slouţí jako 
místo zpětného odběru některých výrobků (elektrozařízení), smlouvy jsou uzavřeny 
s kolektivními systémy ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP. Město má rovněţ 
uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., zajišťující 
sdruţené plnění povinností zpětného odběru a vyuţití odpadu z obalů prostřednictvím  
systémů tříděného sběru v obcích.  
 

 nebezpečný odpad – jsou odebírány ve sběrném dvoře, mobilní svoz nebezpečných 
odpadů není ve městě zajišťován. Nutno sjednotit zveřejněný ceník za odebírané 
odpady a seznam odpadů povolených rozhodnutím KÚ Středočeského kraje. 

 

 biologicky rozloţitelný odpad (BRO) – součástí POH byl plán vybudovat zařízení 
na materiálové vyuţívání (kompostování) BRO pro mikroregion Lysá nad Labem, 
nebylo realizováno. BRO (tj. ořezané větve a posečená tráva) jsou i 
přes nesouhlasné stanovisko odboru ţivotního prostředí MěÚ Lysá n. L. po mnoho let 
shromaţďovány v prostoru za spalovnou nebezpečných odpadů, suché ořezané 
větve jsou na tomto místě spalovány. 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 
.A.S.A., 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 rovněţ zdarma k dispozici pytle, které je moţno po naplnění odloţit 
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 7 
mil.Kč, proti tomu příjmy města (včetně příspěvku na separaci odpadů) činí 4,5 mil.Kč. 
 
Provozovatelem čistírny odpadních vod je firma STAVOKOMPLET s.r.o., která rovněţ 
zajišťuje nakládání s odpady 19 08 01 (shrabky z česlí) a 19 08 02 (písek z lapáků). 
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A.7.2 Ovzduší  

 
Město Lysá nad Labem dle sdělení odboru ochrany ovzduší MŢP nepatří mezi oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz Věstník MŢP, částka 4, duben 2011), ale spadá do oblastí 
s překročením cílového imisního limitu pro benzo(a)pyren. 
Na území města se od roku 1995 na třech stanovištích provádí měření prašnosti, SO2 a NOx. 
Výstupy měření (průměrné hodnoty) jsou uvedeny v následujících grafech. V meziročním 
srovnání dochází především k navyšování hodnot NOx a to vlivem zvyšující se dopravy. 
 
Graf č. 12: Znečištění ovzduší prachem 
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Graf č. 13 Znečištění ovzduší SO2 
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Graf č. 14: Znečištění ovzduší NOX  
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Na území města se nachází jeden zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší (Drůbeţ 
BALKOVA Lhota, farma Lysá nad Labem – chov drůbeţe) 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 + WIEMANN CZ s.r.o. – provoz 
odmašťování). 
 
Střední zdroje znečišťování ovzduší (zpoplatňované dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) – KOVONA 
a.s., DUDINGER s.r.o., provoz Lysá n. L., THERMOSERVIS s.r.o., plynová kotelna K Vrutici,  
MELIN s.r.o. (kotelna na tuhá paliva). Mezi nezpoplatňované střední zdroje patří např. 
DYWIDAG PREFA a.s., čerpací stanice pohonných hmot v ul. Jedličkova, ARS Altmann 
s.r.o., lakovna. V současné době je projednáváno umístění dalšího zdroje znečišťování 
ovzduší – provoz povrchových úprav do výrobní haly společnosti MZ CZECH s.r.o. 
Dle projektované roční spotřeby těkavých organických látek by se jednalo o střední zdroj 
znečišťování ovzduší.    
 
Určitým ohroţením pro město Lysá n L. by do budoucna mohly být v případě realizace také 
zdroje leţící mimo území města, např. paroplynová elektrárna nebo letiště Milovice. 
 
Vliv zemědělské výroby (včetně pachového zatíţení) – okolní pozemky jsou na jaře a 
na podzim hnojeny organickými hnojivy, coţ krátkodobě občané negativně vnímají jako 
zápach při rozvozu a před zapravením do půdy. Problém – středem města projíţdí 
zemědělská technika po celou zemědělskou sezonu – přístup k zemědělským pozemkům, 
odvoz sklizených vypěstovaných produktů. 
 
Vliv dopravy na ovzduší 
- vzhledem k tomu, ţe průtah na Prahu, Milovice, Mladou Boleslav vede přes střed města je 
vliv dopravy značně negativní, 
- problémem je zejména zvýšená prašnost, na kterou má vliv nejen dopravní zatíţení, ale 
také stav komunikací.  
 
Hlukové zatíţení 
Silniční doprava – hluk souvisí zejména se špatným povrchem ulic, týká se hlavně 
průjezdních úseků (ţulové kostky- ulice ČSA, Mírová).  
Ţelezniční doprava – díky modernizaci tratí a výraznému sníţení počtu nákladních vlaků 
došlo k významnému sníţení hluku, způsobeného ţelezniční dopravou. 
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A.7.3 Voda 

 
Zdroje pitné vody   
Staré prameniště – Lysá nad Labem – vlastnictví města Lysá nad Labem (veřejné vodovodní 
řady a kanalizační systém včetně ČOV Litol je ve vlastnictví města a provozovatel 
STAVOKOMPLET spol. s r.o.). Jako záloţní zdroj pitné vody pro město je moţné po úpravě 
vyuţít 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 – zarostlé, neudrţované – nánosy sedimentů, ucpané propustky 
Drobný vodní tok -  O 10  - od Stratova – zanesený zatrubněný úsek DN 800 mm               
Litolská svodnice – zanešená sedimenty + kontaminace (částečně je jiţ řešeno) 
Mlynařice – zanešený tok + sedimenty – rozliv při rychlém tání sněhu 
 
Zřizování nových vodních ploch v okolí města – některé problematické (místo potřebných 
mokřadů a podobných forem vznikají nové pískovny). 
 
Čistota povrchových vod 
správce Povodí Labe, s.p. – zhoršující se trend 
Řehačka – rekreační oblast není odkanalizována, zvětšování chat a trvalý pobyt zhoršuje 
čistotu povrchových vod.        
Část města Dvorce leţí v ochranném pásmu vodního zdroje Káraný. 
  
Záplavová území jsou vymezena v územním plánu města, vodoprávní úřad má k dispozici 
záplavové čáry a aktivní zónu záplavového území Q100. Větším problémem neţ vlastní 
výška hladiny Labe je zvyšování hladiny podzemních vod, které ovlivňuje území města také 
ve větší vzdálenosti od řeky. 
Problém přívalové deště, rychlé odtávání sněhu – zvýšená spodní hladiny vody – následně 
zatopená území, rozvodnění starých slepých ramen Labe. 
 
A.7.4 Suroviny 

 
V katastrálním území města Lysá nad Labem se nachází loţiskové území štěrkopísků 
registrované Ministerstvem ŢP pod číslem 9370037. 
 
V územním plánu města jsou vyznačeny hranice prognózního zdroje – loţiska štěrkopísku 
Dolní Labe – problém přístupová komunikace. 
 
Dle schváleného územního plánu je moţná těţba štěrkopísků v lokalitě Zbudov (u Labe). 
Těţba není moţná bez vybudování dopravní infrastruktury a dalších opatření, pro město by 
tato nová těţební lokalita přinesla spíš problémy. Podnět k vypuštění této lokality v rámci 
projednávání konceptu nového územního plánu města.   
 

A.7.5 Příroda a krajina 

 
Území města se nachází ve značně antropogenní krajině, kde dominuje hlavně orná půda. 
Jiţní částí řešeného území prochází nadregionální biokoridor (vodní, nivní) K10 Labe 
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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 vyuţívané 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 vyuţívané území 
orná půda 154,91 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 (plocha 1,5 ha), 

 VKP Za zámkem (40 ha), 

 VKP Červený hrádek (2,5 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 

 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 zámeckém parku 

 Nahovětvec dvoudomý v zahradě evangelické fary 

 Lípy velkolisté v Byšičkách 

 Skupina 33 dubů letních na Řehačce 
 
Územní systém ekologické stability 
Správním územím města prochází jeden nadregionální biokoridor (K10 Labe), dále čtyři 
regionální prvky ÚSES a třináct lokálních. Mezi významná ohroţení pro prvky ÚSES patří 
zejména intenzívní zemědělská výroba, šíření invazních rostlin, rekreace a nezodpovědný 
přístup vlastníků pozemků. Některé z evidovaných prvků USES nejsou funkční a je třeba je 
zaloţit. 
 
 
Rybářství a myslivost 
Kladně působí intenzivně vyuţívané rybářské revíry na Labi včetně přítoků a na jezeru 
Řehačka, negativní je naopak táboření ve volné krajině a rozdělávání ohňů, nepořádek podél 
vodních ploch a jízda motorovými vozidly přes zemědělské a lesní pozemky. 
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Na území města jsou  tři honitby, honitba Lesů ČR s.p. (v nájmu fyzické osoby) a dvě  
společenstevní (v nájmu mysliveckých sdruţení). Pozitivní je péče o krajinu uţivateli honiteb, 
negativní je sniţující se stav zvěře (díky nevhodnému způsobu obhospodařování 
zemědělských pozemků, sniţování úţivnosti honitby pěstováním stejných plodin, rušení 
zvěře v době hnízdění a kladení mláďat). 
 
Lesnictví 
Územím obce probíhá hranice dvou LHC Lesů ČR s.p. a pro drobné vlastníky je zpracována 
osnova ORP Lysá nad Labem. Celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa je 
795,0117 ha z toho v majetku obce Lysá nad Labem je 24,94ha. 
Drobní vlastníci hospodaří převáţně výběrným způsobem (odstraňování poškozených 
stromů nebo souší), coţ vede k věkové diferenciaci porostů a k zvýšení jejich ekologické 
stability zejména při výsadbě dalších druhů dřevin. Lesy jsou dobře dopravně přístupné = 
častý vznik černých skládek v lesích.  
 
Funkce lesa - lesy zvláštního určení: 

 PHO 1 a 2 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) 

 Ostatní lesy jsou v kategorii lesů hospodářských 
Poškození lesa: 

o Chřadnutí borových porostů vlivem houbových onemocnění 
o Poškozování výsadeb a nárostu ponravou chrousta obecného 
o Vyváţení bioodpadů města na Šibák, částečný zábor pozemků určených k plnění 

funkcí lesa a poškození nárostu, 
o Jízda na koních, motorkách a čtyřkolkách mimo vyznačené trasy a cesty 

 poškozování cestní sítě 
 zvyšování eroze 
 nadměrné zhutňování půd, které vede ke sniţování zasakování sráţek 
 poškozování humusové vrstvy  

o přiorávání výběţků lesa a zahrnutí do orné půdy či přiřazení k trvalým travnatým 
porostům. 

Doporučení: 

 Z důvodu zvýšení ekologické stability krajiny zvýšit plochu lesních porostů, vyuţít 
zemědělsky neobhospodařované pozemky. 

 Podél trasy plánovaného obchvatu města jiţ v dostatečném předstihu jako 
protihlukovou a prachovou bariéru zalesnit pozemky mezi obchvatem a stávající 
zástavbou i navrhovanou.  

  
Zemědělství 
Přestoţe město Lysá nad Labem bylo na začátku 20. století významné především v oblasti 
pěstování raných brambor a produkcí podnoţí pro ovocné stromy a růţe, s rozšiřováním 
závlah se začala intenzivně pěstovat košťálová zelenina. Naopak se zde zcela minimálně 
nacházejí sady. Chov hospodářských zvířat je v současné době v útlumu. Jedinou 
významnou farmou je chov brojlerů na vrchu Vinička. Poměrně stálou aktivitou je chov 
dostihových koní, resp. klusáků. Problémem je šíření plevelů včetně invazních (v důsledku 
neudrţování pozemků, včetně bývalých zahrádkářských kolonií a sadů). Negativní vliv na 
ţivotní prostředí má také větrná eroze, způsobená hospodařením na velkých scelených 
lánech, problémy přinášejí i nevhodně umístěná hnojiště.  
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Výběr významných konfliktů v oblasti ţivotního prostředí: 

A. V území se nalézá část regionálního biocentra, jehoţ 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 důleţité 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 správců (CHKO Kokořínsko) a zatěţování 
prostředí mysliveckou činností (přikrmování, zásypy). Zajistit dodrţování ochranného 
pásma je prioritní úkol pro další osud národní přírodní památky. 

C. S ohledem na sníţenou prostupnost území a vysoký podíl orné půdy bylo navrţeno 
doplnění prvků ÚSES formou lokálních biokoridorů a biocenter. Bez vazby 
na vlastnické poměry je jejich zaloţení v podstatě nevymahatelné a proto je třeba 
podnítit komplexní pozemkové úpravy či alespoň dílčí změny vedení tras. 

D. Ve vazbě na intenzivní zemědělství jsou v současné době významnou migrační 
překáţkou dočasné oplocenky polních kultur. Problematické je i oplocování ostatních 
pozemků, zejména v údolních nivách. Tento stav je z hlediska fragmentace území 
naprosto neţádoucí a je třeba jej omezit na minimum. 

E. Významný konflikt z hlediska řešeného území naplňují rekreační oblasti. Tyto jsou 
s ohledem na postupnou změnu funkce vyuţití (pro trvalé bydlení) a nadměrné 
zvětšování objektů chápany negativně. Hlavní negativní vliv je spatřován v oblasti 
likvidace odpadních vod, komunálního odpadu, vytápění, kácení mimolesní vegetace, 
šíření geograficky nepůvodních rostlin, ukládání bioodpadů do přilehlých ploch, 
narušení harmonického měřítka i vztahů v krajině apod. Optimálním způsobem jak 
tomuto zabránit je vyhlásit stavební uzávěru a umoţnit rekonstrukci objektů jen 
ve stávající hmotě. Rovněţ není vhodné podporovat hromadné rekreační aktivity 
s ohledem na biocentra a biokoridory. 

F. Jak bylo uvedeno výše, prozatím se rozvoj průmyslu spokojil s vyuţitím ploch 
původní šlechtitelské stanice. Případný další nárůst průmyslových areálů bude však 
jiţ zasahovat do půdního fondu. Je nutné s ohledem na velikost města i kvalitu půdy 
stanovit nepřekročitelné limity. V tomto smyslu je téţ ţádoucí vyloučit nebo silně 
omezit zvětšování zpevněných a zastavěných ploch. 

G. Jihozápadně od Lysé nad Labem je přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně. Zřejmě 
jedním z mála moţností ohroţení ekologické stability rezervace je neřízený přístup 
zemědělců v rámci údrţby ochranného pásma (zejména tůň Kozí chlup). Dalším 
novodobým problémem můţe být rozšíření pohybu terénních vozů v ochranném 
pásmu popř. přímo v rezervaci. 

H. U nově vyhlášené NATURY 2000 v oblasti Písčiny u Byšiček by mohlo dojít 
ke konfliktu v případě významných zásahů do trasy ţelezniční tratě či nezpevněné 
komunikace podél trati. Území je nyní vyuţíváno jako cyklistická stezka i trasa Klubu 
českých turistů. 
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A.7.6 Veřejná zeleň 

 
Stav veřejné zeleně a veřejných prostranství je občany i návštěvníky města vnímán jako 
důleţitá sloţka hodnocení správy města.   
 
V roce 2002 byla Ing. Stanislavem Svobodou zpracována první základní evidence veřejné 
zeleně. Následně v rámci výzkumného úkolu, který v roce 2006 prováděli pracovníci 
Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích, byl v roce 2007 městu předán 
aktualizovaný materiál „Regenerace systému sídlení zeleně města Lysý nad Labem“. 
Materiál se věnuje jak veřejným prostranstvím, tak liniovým prvkům. Od dubna 2011 má 
město k dispozici moţnost elektronického pasportu (společností T – mapy, spol. s r. o.), který 
je třeba nově zpracovat, neboť podklady v něm obsaţené mají spíše informativní charakter. 
Město zadává a proplácí údrţbu na základě odhadu pasportu trávníků. 
Travnaté plochy kategorie I.    27 214  m2  
Travnaté plochy kategorie II.  143 402  m2  
 
Celkem    170 616 m2  
 
Město má se společností A.S.A. uzavřenou smlouvu na péči o městskou zeleň. V rámci 
smlouvy je stanoven následující základní výkaz výměr: 
 
Trávníky I. kategorie   136 070  m2 

Trávníky II. kategorie   573 608  m2 

Hrabání trávníků   175 286  m2 

Ţivé ploty        5 150  m 
Postřik jírovců proti klíněnce          80  ks 
Kosení ruderálního porostu      80 000  m2 

Letničkové záhony          150  m2 

Seč neudrţovaných ploch křovinořezem  21 000  m2 

Hnojení dřevin          300  m2 

Hnojení trávníků       3 500  m2 

 
 
Správa veřejné zeleně je v kompetenci odboru správy majetku a investic, praktický výkon 
zajišťuje společnost A.S.A. Zvláštnímu reţimu podléhá údrţba zámeckého parku.  
 
Provádí se pravidelná celoroční údrţba 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 vč. frézování 

pařezů, hnojení), 
- výsadby a údrţba květinových záhonů a mobilní zeleně (dosadba, pletí, hnojení, 

zálivka),  
- dosadba a nová výsadba stromového a keřového patra zeleně.  

 
Údrţba 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 odváţeny na skládku TDO. U veškeré dřevní hmoty, vzniklé po kácení 
a řezu dřevin, je zajištěna její likvidace, přednostně nabídnutím občanům, prostřednictvím 
odboru SMI Města Lysá nad Labem, přičemţ náklady spojené s dopravou a se zpracováním 
dření hmoty uhradí zájemce o dodávku. Problematické je však ukládání biologického odpadu 
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z údrţby městské zeleně na lesním pozemku na vrchu Šibák, které je v rozporu se zákonem 
o lesích. 
Jedním z problémů je, ţe se neprovádí průběţná a pravidelná kontrola stavu veřejné zeleně. 
Mělo by se jednat o kontrolu viditelných vad a provádění odborného prořezu a péče 
o městskou zeleň. Pokud v současnosti z podnětu občanů nebo namátkové kontroly vyplyne 
hrozící nebezpečí škody nebo ohroţení ţivota, je neprodleně informováno vedení města 
o nutnosti provést taková odborná opatření, která toto nebezpečí odstraní.  
 
Porovnání nákladů na údrţbu veřejné zeleně za poslední roky vykazuje nepříznivý trend - 
postupné sniţování, především pokud jde o novou výsadbu. V roce 2010 vynaloţilo město 
na údrţbu 3,7 mil. Kč (z toho 109 tis. Kč na novou výsadbu), v roce 2008 to bylo celkem 
4,7 mil. Kč (z toho 446 tis. Kč na výsadbu).  
 
Specifickým prvkem veřejné zeleně v Lysé je zámecký park, který vyţaduje zvláštní způsoby 
správy i údrţby. Nutné je vyřešit optimální kompromis mezi poţadavky ochrany zeleně, 
památkové ochrany a vyuţití parku pro veřejnost (včetně např. provozu letního kina). Proto 
byl v lednu 2011 zpracován Plán rozvoje parku na roky 2011 - 2015. Na údrţbu 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 posledních 
letech je na údrţbu parku vynakládáno cca 900 tis. Kč ročně. Dílčím 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 závaţný nedostatek lze označit absenci komplexní „politiky“ města v oblasti péče a 
rozvoje veřejné zeleně. Dosud zpracované koncepční dokumenty nebyly vyuţity, jako 
nedostatečné se jeví personální a finanční zabezpečení této problematiky. Proto zatím 
nedošlo ani k realizaci několika připravených projektů (sadové úpravy, obnova zeleně, 
pozemkové úpravy, apod.). 
Ke zhoršování stavu zeleně přispívá rovněţ vandalismus, vliv automobilové dopravy včetně 
nevhodného odstavování vozidel a v některých případech také nevhodně pouţité metody 
údrţby. 
 
A.7.7 Udrţitelný rozvoj, environmentální výchova 

 

Udrţitelný rozvoj je uplatňován v praxi zejména v oblasti územního plánování, resortních 
koncepcích, rozhodovacích procesech, působení orgánů státní správy, atd. Vzhledem 
k protichůdným poţadavkům různých aktérů těchto procesů logicky dochází k některým 
problémovým situacím, ţádný zásadní střet ale nebyl v poslední době zaznamenán. 
 
Jedním z důleţitých prvků naplňování principů udrţitelného rozvoje je revitalizace krajiny, 
negativně ovlivněné působením člověka. V současné době se připravuje projekt 
na jednoduché pozemkové úpravy pro obnovy historických krajinných struktur. 
Bez pozemkových úprav je vlastní realizace (s ohledem na nevypořádané vlastnictví 
k pozemkům) většinou nemoţná. 
 
Projekty by se měly přednostně zaměřit na tyto části krajiny: 

 Řehačka, revitalizace vodní plochy (odstranění sedimentů), napojení na tok Labe, 
zřízení příleţitostného koupaliště při labské cyklostezce, 

 Na Voštici – V Dráţkách, zaloţení 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, které bude odbor ţivotního prostředí prosazovat.  
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 Šibák – Doubrava, doplnění lokálního biokoridoru + zaloţení soustavy mokřadů 
(protipovodňové opatření). Mohlo by být řešeno ve spolupráci s obcí Stratov 
popř. jako akce Mikroregionu Polabí, 

 zahrádkářská kolonie k závodišti, převedení zanikající plochy na extenzivní sad, 
květnaté louky či jiné příměstské rekreační zařízení s moţností sportu, 

 Za zámkem – Hrabanov, zaloţení interakčních prvků podél cest a vodotečí včetně 
obnovy extenzivních sadů (jako protierozní opatření, posílení ekostabilizačních 
funkcí). Vhodné téţ jako příměstské rekreační zázemí. 

 
Činnost, kterou by z hlediska obnovitelných zdrojů energie bylo moţné podporovat v celém 
správním obvodu je pěstování energetických plodin. Je však třeba si uvědomit moţná rizika 
šíření geograficky nepůvodních druhů rostlin do volné krajiny. Pokud by pěstovaná plodina 
byla víceletá, pak je její pěstování vhodné zejména do míst vysychavých, větrných a 
ekologicky nestabilních (např. V Doubravách). V této ploše by plocha plnila funkci 
protierozního opatření i „biocentra“ v krajině. 
 
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 sdruţení a další subjekty 
(např. včelaři, skauti, apod.). Důleţité je zapojení veřejnosti (příslušných cílových skupin) 
do aktivit a projektů. Koncepce EVVO byla schválena pro roky 2006 - 2010, pro období 
2011 - 2015 by měla být schválena v nejbliţší době. Koncepce je aktualizací předchozí. 
Hlavní směr zájmu je věnován vybraných 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.).  
Motivací pro větší zapojení veřejnosti do environmentální politiky města by mělo být 
podporování, vyhlašování a vyhodnocování soutěţí 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 ţivota mohlo být i 
omezení vandalismu. 
K posílení nezávislosti na kapitole environmentálního vzdělávání, která je v rozpočtu 
dlouhodobě stanovena ve výši 50 tis. se odbor ţivotního prostředí snaţí získávat finanční 
prostředky na vlastní realizace také z dotačních titulů. 
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B. ZJEDNODUŠENÁ FINANČNÍ ANALÝZA 
 
Základem pro hodnocení ekonomické situace města je časové období let 2006 - 2010.  
 
Příjmy 
 
Celkové příjmy města v této době rostly do roku 2009, kdy dosáhly svého maxima. V roce 
2010 je patrný mírný pokles příjmů a bude zajímavé sledovat dále, zda bude tento pokles 
pokračovat nebo zda dojde k opětovnému růstu příjmů města. 
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. 
Nedaňové a kapitálové příjmy tvoří vcelku zanedbatelnou část celkových příjmů města. 
V procentuálním vyjádření se u nedaňových příjmů jedná o cca 4 - 10%, přičemţ nejvyššího 
podílu bylo dosaţeno 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 dosaţeno v roce 2008. U kapitálových příjmů ovšem nelze vysledovat ţádný 
trend v čase, zde jednotlivé hodnoty značně kolísají. 
Názorné rozdělení jednotlivých druhů příjmů v rámci celkových příjmů města Lysá 
nad Labem ukazuje následující graf: 
 
Graf č. 15: Podíl typů příjmů na celkových příjmech města v letech 2006 - 2010 

 
 
Výdaje 
 
Celkové výdaje města vykazují kolísavou tendenci, ovšem jejich reálná hodnota se mezi lety 
2006 - 2010 zvýšila, a to o necelou třetinu roku 2006. 
Co se týče poměru běţných a kapitálových výdajů vzhledem k celkovým výdajům města, 
převaţují výdaje na běţnou činnost města. Poměr běţných a kapitálových výdajů vykazoval 
v letech 2006 – 2008. V absolutních hodnotách docházelo k poklesu kapitálových výdajů 
do roku 2008, zatímco absolutní hodnoty běţných výdajů rostly po celé sledované období. 
V roce 2009 došlo k poměrně výraznému zvýšení podílu kapitálových výdajů (v souvislosti 
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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. 
Následující graf ukazuje vývoj běţných a kapitálových výdajů města Lysá nad Labem: 
 
Graf č. 16: Rozloţení výdajů města v letech 2006 - 2010 

 
 

Saldo příjmů a výdajů dosáhlo kladných hodnot pouze v letech 2007 a 2008, jinak byl 
ve městě Lysá nad Labem rozdíl mezi příjmy a výdaji záporný. Propad mezi lety 2008 a 2009 
byl poměrně výrazný. 
 
Graf č. 17: Saldo příjmů a výdajů města v letech 2006 - 2010 

 
 

Ukazatele finanční analýzy 
 
Ukazatele finanční analýzy slouţí k hodnocení celkové finanční situace a ke stanovení 
moţností dalšího rozvoje z hlediska potřebnosti a dostupnosti finančních prostředků a 
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dalších moţných zdrojů. Jedním z nejdůleţitějších ukazatelů je ukazatel zadluţenosti.  
Nejprve se podíváme na zadluţenost města přepočtenou na 1 obyvatele, tedy kolik by musel 
kaţdý občan města zaplatit, aby se město zbavilo všech svých dluhů.  
V letech 2006 aţ 2009 se zadluţenost města v přepočtu na 1 obyvatele pohybovala okolo 
3,3 tis. Kč. V roce 2010 vzrostla zadluţenost na 1 obyvatele výrazně, zvýšila se na necelých 
10 tis. Kč na 1 obyvatele. Tento vývoj názorně ukazuje následující graf: 
 
Graf č. 18: Vývoj zadluţenosti na 1 obyvatele města Lysá nad Labem v letech 2006 - 
2010 

 
 

Vývoji zadluţenosti města v přepočtu na 1 obyvatele také odpovídá trend vývoje celkové 
zadluţenosti, která je zde vyjádřena v procentech, tedy jaká část celkového majetku města je 
kryta cizími zdroji. Celková zadluţenost města Lysá nad Labem se v prvních čtyřech 
sledovaných letech pohybovala okolo 2,5% a v roce 2010 vzrostla na 6,9% (viz. následující 
graf). Výrazný nárůst zadluţenosti v letech 2009-2010 způsobilo přijetí úvěru na rekonstrukci 
MŠ Pampeliška. 
 

Graf č. 19:  Vývoj celkové zadluţenosti města Lasá nad Labem v letech 2006 - 2010 

 
 

Ukazatel zadluţenosti doplníme ještě o ukazatele likvidity, které vyjadřují, jak je obec 
schopna plnit své splatné závazky. Likvidita města je stanovena koeficientem, který udává, 
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jak jsou kryty krátkodobé závazky likvidními prostředky. Sledování pouze ukazatele 
zadluţenosti bez doplnění likviditou můţe být zavádějící. Většina obecního majetku je 
majetkem nemovitým a tudíţ málo likvidním (coţ znamená, ţe jej není moţno v krátké době 
proměnit na finanční prostředky). Proto i nízká zadluţenost v podmínkách nízké likvidity 
majetku obce můţe být problematickou. 
Ukazatel likvidity se měří ve třech úrovních: 
a) peněţní likvidita (finanční prostředky / krátkodobé závazky) 
b) pohotová likvidita (finanční prostředky + pohledávky / krátkodobé závazky) 
c) běţná likvidita (finanční prostředky + pohledávky + zásoby / krátkodobé závazky) 
 
Běţná likvidita města je k 31. 12. 2010 stanovena koeficientem 0,8, coţ je 
pod doporučovanou hodnotou, která se pohybuje v mezích 2 – 2,5. V předchozích letech 
byla hodnota koeficientu v podstatě v těchto mezích a pohybovala se od 1,9 do 2,9. 
Pohotová likvidita města téměř kopíruje hodnoty běţné likvidity, její koeficient byl v roce 2010 
0,8, předchozí vývoj koeficientu je tedy totoţný s koeficientem běţné likvidity. Doporučené 
hodnoty u koeficientu pohotové likvidity jsou 1 – 1,5. 
Hodnota koeficientu u peněţní likvidity na konci roku 2010 plně odpovídala doporučeným 
hodnotám, které pro tento typ koeficientu jsou 0,2 – 0,5, a činila 0,4. V předchozích letech 
však hodnoty koeficientu peněţní likvidity byly vyšší, jak je vidět v následujícím grafu.  
 
Graf č. 20 Vývoj peněţní, pohotové a běţné likvidity města Lysá nad Labem (2006 – 
2010) 

 
 

Protoţe hodnoty běţné a pohotové likvidity jsou téměř shodné, není na grafu linie běţné 
likvidity patrná. Hospodaření s volnými finančními prostředky lze z výše uvedených výpočtů 
hodnotit pozitivně. 
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Odhad objemu rozpočtových prostředků pro samosprávné rozvojové aktivity města23 
Vyloučením extrémních hodnot v hodnocené a zkoumané časově řadě jednotlivých typů 
rozpočtových výdajů a následným pouţitím metod popisné statistiky byl proveden odhad 
podílu nutných výdajů jednotlivých poloţek. Dále byl pomocí součtu tohoto odhadu podílu 
nutných výdajů města vyčíslen odhad průměrných podílů dočasně volných finančních zdrojů 
rozpočtu města, které mohou být rozvojově vyuţity.  
Z podkladů města Lysá nad Labem byly na základě uvedeného postupu vyřazeny extrémní 
hodnoty výdajů a následně byly odečteny průměrné podíly finančních výdajů na poloţky 
rozvojového charakteru (pozemní komunikace, cestovní ruch, kultura, sport, práce s mládeţí, 
komunální sluţby, územní rozvoj, apod.). Na tomto základě byly nutné výdaje města 
odhadnuty ve výši 77,7%.  Z toho lze usoudit, ţe v rámci městského rozpočtu je průměrně 
22,3% finančních zdrojů pouţitelných pro samostatné rozvojové aktivity města. V absolutních 
číslech se jedná v průměru aţ o částku 42,3 mil. Kč ročně. 
 
Závěry a doporučení 
 

Na základě provedené zjednodušené finanční analýzy lze hodnotit hospodaření města Lysá 
nad Labem jako dobré a to jak z hlediska příjmové, tak výdajové strany. Ve města lze téţ 
identifikovat další významný vnitřní ekonomický potenciál města pro posilování příjmové 
strany rozpočtu města (byty v Milovicích, významné historické 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 téţ pokračovat v trendu optimalizace provozních nákladů na jednotku výkonu 
odpovědných jednotek (absolutní sniţování provozních nákladů nebo relativní sniţování 
provozních nákladů prostřednictvím nárůstu jednotek výkonu). 

 

                                                      
2233

    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 moţností 
určité statistické chyby. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

AČ  analytická část 
BESIP  bezpečnost silničního provozu 
BRO  biologicky rozloţitelný 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, mládeţe 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 sdruţení 
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  praţská integrovaná doprava 
POH  program odpadového hospodářství 
PPP  pedagogicko - psychologická poradna 
RD  rodinné domy 
RLP  rychlá lékařská pomoc 
ROPID  společnost zajišťující integrovanou veřejnou dopravu v praţském regionu 
ŘŠ  ředitelství školy 
SDH  sbor dobrovolných hasičů 
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SFŢP  Státní fond ţivotního prostředí 
SLDB  sčítání lidu, domů a bytů 
SPRSS střednědobý plán rozvoje sociálních sluţeb  
SÚS  správa a údrţba silnic 
ŠD   školní druţina 
TDO  tuhý domovní odpad 
TJ  tělovýchovná jednota 
TUV  teplá uţitková voda 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
ÚSP  ústav sociální péče 
VaK  vodovody a kanalizace 
VO  veřejné osvětlení 
VŠ  vysoká škola 
ZZS  zdravotnická záchranná sluţba 
ZŠ  základní škola 
ZUŠ  základní umělecká škola 
ŢP  ţivotní prostředí 
 


