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1 Úvod
Strategie či Plán rozvoje města Žacléř je základní plánovací dokument, který představuje hlavní nástroj
řízení rozvoje města. V podstatě definuje postup, jak se dostat z bodu A do bodu B.
Bod A je současnost, tedy jak to ve městě v současnosti vypadá, jakými různorodými prostředky město
disponuje, které služby jsou ve městě k dispozici atd. Bod B představuje budoucí stav, tedy jak chceme,
aby to ve městě vypadalo v budoucnosti, čeho chceme ve městě dosáhnout apod. Celý dokument
je rozdělen do několika hlavních částí.
První částí je analytická část, která popisuje stávající situaci ve městě. Převážně je zde věnována
pozornost charakteristice města, která je rozdělena do sedmi hlavních kapitol – území, obyvatelstvo,
hospodářství, infrastruktura, vybavenost města, životní prostředí a správa města. Dále jsou
zhodnoceny výsledky získané z dotazníkového šetření a z veřejného projednávání týkajícího se rozvoje
města. Analytická část dále obsahuje východiska pro návrhovou část. Rozebrán je potenciál vyplývající
z analýzy současného stavu, návaznost dokumentu na jiné rozvojové dokumenty, dále jsou definovány
limity rozvoje a provedena tzv. analýza SWOT.
Druhou částí je strategická část. Zde je formulována vize, která definuje to, o co v území usilujeme
a čeho chceme dosáhnout. Následně jsou formulovány strategické cíle (prioritní rozvojové oblasti),
které vyplynuly z vyhodnocení současného stavu a z provedených šetření (dotazníkové šetření, veřejná
projednávání, konzultace s vedením města), a na které by bylo vhodné se zaměřit, aby ve městě
docházelo k rozvoji. V rámci jednotlivých strategických cílů jsou navržena konkrétní opatření a aktivity,
jejichž realizace by měla vést k naplnění a dosažení daných strategických cílů.
Třetí částí je akční plán. Náplní je plán realizace projektů pro nejbližší časové období, zpravidla jednoho
až dvou let. Konkrétní projekty jsou blíže popsány, zdůvodněn je jejich přínos k rozvoji města, zdroje
financování a návaznost na rozpočet města, předpokládané časové období nutné pro realizaci, místo
realizace projektu atd. Projekty, jejichž realizace bude naplánována v dalších letech programového
období, budou obsaženy v zásobníku projektů.
Čtvrtou, závěrečnou částí, je implementační část. Obsaženy jsou informace o organizačním zajištění
realizace programu, dále jsou definovány monitorovací indikátory, díky kterým lze sledovat,
zda dochází k realizaci opatření a konkrétních aktivit a následně k naplňování strategických cílů.
Obsaženy jsou i informace, jak bude plán zaveden do rozhodovacích mechanismů města. Nelze
opomenout ani informace, jak bude probíhat aktualizace programového dokumentu.
Významným aspektem strategie je zapojení veřejnosti. Každý obyvatel města a každý subjekt ve městě
působící měl možnost se vyjádřit k rozvoji města prostřednictvím dotazníkového šetření (proběhlo v
průběhu září a října 2020) či na veřejném projednávání, které proběhlo v květnu 2021 (blíže viz kap.
2.2 Zhodnocení dotazníkové šetření a kap. 2.3 Výsledky veřejného projednávání).
Celý proces tvorby Plánu rozvoje města (dále jen PRM) Žacléř na období let 2020-2025 byl zahájen dne
24. 7. 2020 podpisem smlouvy mezi Svazkem obcí Východní Krkonoše a zpracovatelem dokumentu,
Mgr. Karlem Turkem. Zpracování dokumentu probíhalo postupně po výše zmíněných hlavních částech.
V rámci zpracování dokumentu byly využity různorodé informační zdroje – knihy, odborné časopisy,
statistické materiály, internetové zdroje, mapové podklady, strategické dokumenty (celostátní,
regionální a místní úrovně), které s tímto rozvojovým dokumentem přímo souvisí. Všechny použité
zdroje dat jsou v dokumentu řádně citovány a jejich kompletní přehled je uveden v jeho závěru. Řada
informací byla získána prostřednictvím konzultací s představiteli města Žacléř, z provedeného
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dotazníkového šetření, z informací získaných z jednání pracovní skupiny a z výstupů z veřejného
projednávání.
Finální verze zpracovaného PRM Žacléř na období let 2020-2025 byla zpracovatelem předána
představitelům města Žacléř v dohodnutém formátu.
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2 Analytická část
Tato kapitola se zabývá geografickou analýzou města Žacléř. Jedná se především o analýzu regionální
geografie (popis území) a socioekonomické geografie (obyvatelstvo, hospodářství apod.). Analytická
část je rozdělena do čtyř dílčích částí. První dílčí část se zabývá charakteristikou města, druhá
zhodnocením dotazníkového šetření, třetí vyhodnocením veřejného projednávání a čtvrtá východisky
pro návrhovou část.

2.1 Charakteristika města Žacléř
Charakteristika města je rozčleněna na sedm hlavních oblastí – území, obyvatelstvo, hospodářství,
infrastruktura, vybavenost města, životní prostředí a správa města. Každá tato oblast se zabývá dílčí
charakteristikou města Žacléř, která tematicky s danou oblastí souvisí.

2.1.1 Území
2.1.1.1 Geografická poloha
Město Žacléř se nachází ve východních Čechách. V rámci územního členění je součástí
Královéhradeckého kraje a v rámci kraje patří územně do okresu Trutnov, kde se rozkládá v jeho
severní části (obrázek 1). Zeměpisné souřadnice města jsou 50° 39' 48´´ severní šířky, 15° 54' 39´´
východní délky1.
Z pohledu správního spadalo město do konce roku 2002 pod okres Trutnov, od roku 2003 v souvislosti
se zrušením okresních úřadů spadá město ze správního hlediska pod správní obvod obce s rozšířenou
působností (SO ORP) Trutnov. Město vykonává funkci pověřeného obecního úřadu (POÚ).

1

Zdroj: Internetové stránky Regionálního informačního servisu https://www.risy.cz/
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Obrázek 1: Geografická poloha města Žacléř

Zdroje: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/, Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/, Internetové
stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního https://www.cuzk.cz/; upraveno
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2.1.1.2 Členění města a základní informace o městě
Území města se skládá celkem ze tří částí2 – Bobr, Prkenný Důl a Žacléř. Celková rozloha města je 2 182
ha a skládá se celkem ze šesti katastrálních území (k.ú.) – Bobr, Černá Voda u Žacléře, Prkenný Důl,
Rýchory, Vernířovice a Žacléř3. K 31. 12. 2019 zde žilo 3 136 trvale bydlících obyvatel4. Město se skládá
z 8 základních sídelních jednotek (ZSJ)5: Bobr, Prkenný Důl, Vernířovice, Černá Voda, Nové Domky,
Rýchory, Na Jiřím a Žacléř. Skladebnost jednotlivých druhů jednotek je znázorněna v tabulce 1.
Tabulka 1: Skladebnost správní, technické, evidenční a sídelní struktury v rámci města Žacléř
Název obce

Část obce
Bobr
Prkenný Důl

Žacléř

Název
katastrálního území
Bobr
Prkenný Důl
Vernířovice
Černá Voda u Žacléře

Žacléř

Rýchory
Žacléř

Název základní
sídelní jednotky
Bobr
Prkenný Důl
Vernířovice
Černá Voda
Nové Domky
Rýchory
Na Jiřím
Žacléř

Zdroje: Internetové stránky Územně identifikačního registru ČR http://www.uir.cz/
Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí https://vdp.cuzk.cz/

Z pohledu pro město významných spádových sídel je nejblíže Trutnov (16 km). Krajské město Hradec
Králové je od města vzdáleno přibližně 64 km6.
Znak města (obrázek 2) představuje v modrém štítě na červené kvádrované zdi s černými hornickými
kladívky s topůrky přirozené barvy vztyčený medvěd se zlatým obojkem přidržující kmeny dvou
vyrůstajících jedlí po stranách, vše přirozené barvy. Vlajku města tvoří pět vodorovných pruhů: červený,
zelený, červený, zelený a červený. Poměr šířky k délce listu je 2:3 7.

2

Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s čísly popisnými a čísly evidenčními přidělenými v jedné
číselné řadě, která leží v jednom souvislém území (§27, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
3
Zdroj: Internetové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního https://www.cuzk.cz/
4
Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
5
Základní sídelní jednotky jsou územní jednotky, které jsou skladebné (spolu se svými díly) jak do správní (obce),
tak do technické (katastrální území), evidenční (části obcí) i sídelní struktury a z toho důvodu mají velký význam
pro prostorovou identifikaci (jako základní číselník, z něhož se odvozují kódy dalších prostorových jednotek)
a také při přípravě a vyhodnocování sčítání lidu. ZSJ mají své územní vymezení, kterým beze zbytku vyplňují obce.
Zdroj: Územně identifikační registr ČR, dostupné z: http://www.uir.cz/
6
Zdroj: Internetový mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/
7
Zdroj: Registr komunálních symbolů https://rekos.psp.cz/
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Obrázek 2: Znak a vlajka města Žacléř

Zdroj: Registr komunálních symbolů https://rekos.psp.cz/

2.1.1.3 Ráz krajiny a přírodní prostředí
Zařazení města Žacléř z pohledu geomorfologického členění shrnuje následující schéma.

Schéma 1: Zařazení města Žacléř z pohledu geomorfologického členění

provincie

Česká Vysočina

subprovincie

Krkonošsko-Jesenická subprovincie

oblast

Krkonošská oblast

Orlická oblast

celek

Krkonoše

Broumovská vrchovina

podcelek

Krkonošské rozsochy

Žacléřská vrchovina

okrsek

Rýchory

Bernartická vrchovina

Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/

Ze schématu 1 vyplývá, že na území města zasahují celkem dva geomorfologické okrsky. Západní
polovinu území města pokrývá okrsek Rýchory, východní polovinu území města pokrývá okrsek
Bernartická vrchovina.
Z hlediska geologického složení (obrázek 3) je území města tvořeno částečně usazenými horninami
z období prahor a starohor (zelená barva) a starších prvohor – zelenými břidlicemi. Převážná část
území města je tvořena usazenými horninami mladších prvohor – šedými i rudými kalovci, pískovci,
prachovci, arkózami, slepenci, uhelnými sloji8.

8

Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/
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Obrázek 3: Geologické složení území města Žacléř

Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/

Obrázek 4: Poddolované plochy zasahující do území města Žacléř a důlní díla na území města Žacléř

Zdroj: Internetové stránky České geologické služby http://www.geology.cz/
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Na východní polovině území města se nachází značné množství důlních děl a prakticky celá východní
polovina území města je poddolovaná (obrázek 4)9. Vzhledem k historii města související s těžbou
černého uhlí se nejedná o překvapivé zjištění.
Na území města se nenacházejí důlní díla a nezasahují do něj ani poddolované plochy 10.
Nejvyšší vrcholem na území města je vrch Dvorský les (1 036 m n. m.), který se nachází v jihozápadní
části území města. Z dalších vrcholů lze jmenovat turisticky vyhledávaný vrchol Rýchor (1 002 m n. m.),
Mravenečník (1 005 m n. m), Horní les (816 m n. m.), Na Popravišti (635 m n. m.) či vrch Na písku (590
m n. m.).
Přes území města protéká několik větších potoků. Jedná se o následující:
➢ Lesní potok (ID11 10167349) – pramení na území města severně od čističky odpadních vod (ČOV)
Pod Zahradami, teče jihovýchodním směrem a na území obce Lampertice se vlévá do
Lampertického potoka
➢ Černý potok (ID 10101855) – pramení severně od zastavěného území ZSJ Nové Domky, teče
východním směrem a tvoří hranici mezi Českou a Polskou republikou, severně od zástavby ZSJ
Černá Voda se stáčí jihovýchodním směrem na území obce Královce a následně teče dále do Polské
republiky
➢ potok Bobr (ID 10108152) – pramení na území města na Boberské stráni, protéká zastavěným
územím ZSJ Bobr a dále teče do Polské republiky
➢ Lampertický potok (ID 10185352) – pramení na území města východně od budovy s č. p. 240
v místní části Žacléř, teče východním směrem na území obce Lampertice a dále do Bernartic, kde
se vlévá do Ličné
➢ Sněžný potok (ID 10102220) – pramení na území města v oblasti s místně zažitým názvem Sněžné
Domky, teče severovýchodně Černou roklí, dále přes ZSJ Prkenný Důl do Křenova (spadá pod obec
Bernartice), kde se vlévá do Ličné
➢ Vizovský potok (ID 10167397) – pramení na území města v oblasti s místně zažitým názvem Vizov,
teče jihovýchodním směrem a poblíž Andersova kříže se vlévá do Sněžného potoka 12.

Na území města se nenachází žádná větší vodní plocha. Nachází se zde pouze několik menších
vodních ploch – jedna západně od autobusové zastávky „Žacléř, na Jámě“, druhá severně od
fotbalového hřiště, třetí na Lesním potoce na hranicích Žacléře a Bernartic, čtvrtá na Sněžném potoce
jihovýchodně od zastavěného území ZSJ Prkenný Důl.
Co se týče výskytu studánek, pramenů a dalších vodních zdrojů, v rámci Národního registru pramenů
a studánek jsou na území města vedeny tři takové vodní zdroje. Jedná se o následující:
➢ Rýchorská studánka – nachází se jižně od Rýchorské boudy
➢ Amortův pramen – nachází se v oblasti s místně zažitým názvem Sněžné Domky
➢ Královský pramen – nachází se v centru města, západně od Rýchorského náměstí13.

9

Zdroj: Internetové stránky České geologické služby www.geology.cz/
Zdroj: Internetové stránky České geologické služby www.geology.cz/
11
ID = identifikátor
12
Zdroj: Centrální evidence vodních toků, dostupné z http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
13
Zdroj: Internetové stránky Národního registru pramenů a studánek https://www.estudanky.eu/
10
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Z klimatologického hlediska naprostá většina území města spadá do chladné podnebné oblasti. Úhrn
srážek se pohybuje přibližně v rozmezí 200 až 400 mm jak v létě, tak v zimě. Průměrná teplota v létě
se pohybuje v rozmezí 12-13 °C, v zimě méně než -4 °C. Pouze západní část území města spadá do velmi
chladné, na srážky bohaté, podnebné oblasti. Úhrn srážek se pohybuje nad 400 mm jak v létě, tak v
zimě. Průměrná teplota v létě je méně než 12 °C, v zimě méně než -4 °C14.
U lesních porostů v současné době dominují monokultury nepůvodních druhů smrku. Přirozenou
vegetací na 2/3 území města by byly bučiny s kyčelnicí devítilistou. V severovýchodní části území města
(zbývající 1/3) by byla přirozenou vegetací biková bučina. Nahrazení přirozené vegetace monokulturou
smrku má za následek sníženou schopnost obrany území či větší náchylnost k poškození živými škůdci
(např. kůrovec) i vnějšími činiteli (např. vítr, sníh). Z fauny jsou typické běžné druhy lovné zvěře (srny,
zajíci, divoká prasata atd.).
Z pedologického hlediska jsou na převážné většině území města zastoupeny kambizemě, konkrétně
se jedná o subtypy dystrická a kyselá (obrázek 5). V severovýchodní části území města převažují
pseudogleje, konkrétně subtyp modální15.

Obrázek 5: Zastoupení půdních typů na území města Žacléř

Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/

14

Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/
Kambizem je typ půdy, která se zpravidla nachází ve svažitých a členitých oblastech. Dříve byla nazývána jako
hnědá (lesní) půda.
Pseudoglej vzniká v místech periodicky se opakujícího převlhčování a vysušování půdního profilu.
(Elektronický taxonomický klasifikační systém půd ČR https://klasifikace.pedologie.czu.cz/, Internetové stránky
encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/)
15
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Co se týče struktury krajiny, tak k 5. 8. 2020 největší podíl zaujímaly lesní pozemky (1117,8 ha, 51,2 %
území města), následované trvalými travními porosty (425,9 ha, 19,5 %), ornou půdou (394,3 ha, 18,1
%) a ostatními plochami (161,4 ha, 7,4 %). Další druhy pozemků jsou svojí výměrou zastoupeny méně
– zahrady (40,3 ha, 1,8 %), zastavěné plochy (33,3 ha, 1,5 %) a vodní plochy (9,1 ha, 0,4 %)16. Struktura
druhů pozemků ve městě je graficky znázorněna na grafu 1.

Graf 1: Struktura druhů pozemků půdního fondu ve městě Žacléř ke 5. 8. 2020 (v %)
zastavěná plocha a nádvoří
1,5%
vodní plocha
0,4%

ostatní
plocha
7,4%

orná půda
18,1%

zahrada
1,8%
ovocný sad
0,0%

trvalý travní
porost
19,5%

lesní pozemek
51,2%

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Struktura druhů pozemků půdního fondu podle jednotlivých k. ú. je zobrazena v tabulce 2, kde jsou
absolutní hodnoty uvedené v hektarech, a v grafu 2, kde je znázorněno procentuální zastoupení druhů
pozemků v jednotlivých k. ú. města Žacléř.

16

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Tabulka 2: Struktura druhů pozemků půdního fondu ve městě Žacléř podle katastrálních území
k 5. 8. 2020 (v ha)
Druh pozemku

Katastrální území
Černá Voda
Vernířovice
Rýchory
u Žacléře
0,0
215,1
0,0
0,0
1,1
0,4
0,0
0,0
0,0
52,4
42,9
93,6
101,3
2,5
423,8
0,0
0,7
0,6

orná půda
zahrada
ovocný sad
trvalý travní porost
lesní pozemek
vodní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha

83,2
8,7
0,0
104,3
22,3
2,6

Prkenný
Důl
0,0
2,3
0,0
38,5
103,8
2,7

4,3

1,5

0,4

2,1

12,8

10,9

11,8

celkem

238,3

159,7

165,9

Bobr

Žacléř

Město
Žacléř
celkem

96,0
27,8
0,0
94,2
464,0
2,4

394,3
40,3
0,0
425,9
1117,8
9,1

1,6

23,3

33,3

18,7

11,8

95,4

161,4

283,1

531,9

803,3

2182,2

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Graf 2: Struktura druhů pozemků půdního fondu ve městě Žacléř podle katastrálních území
k 5. 8. 2020 (v %)
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40%
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20%
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0,1
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Poznámka: Druh pozemku „ovocný sad“ se na území města nevyskytuje, a proto není v grafu znázorněn.
Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Při rozdělení území města podle jednotlivých k. ú. lze vidět, že se mezi sebou tato k.ú. v zastoupení
některých druhů pozemků částečně liší. Zatímco v k.ú. Černá Voda u Žacléře má dominantní zastoupení
orná půda (76 %), v k. ú. Prkenný Důl, Vernířovice a Rýchory je její podíl nulový. Ve čtyřech k. ú. města
mají dominantní zastoupení lesní pozemky – v Prkenném Dole, Vernířovicích, Rýchorách a Žacléři. Podíl
trvalých travních porostů je nejvyšší v k. ú. Bobr (téměř 44 %), zatímco např. v k. ú. Žacléř je pouze 11,7
%. Zastavěné plochy mají největší zastoupení v k. ú. Žacléř (2,9 %) a v k. ú. Bobr (1,8 %), zatímco v k. ú.
Vernířovice je jejich podíl pouze 0,2 %, v k. ú. Rýchory pouze 0,3 %. Podíl ostatních ploch je nejvyšší
v k. ú. Žacléř (11,9 %), nejnižší v k. ú. Rýchory (2,2 %).

2.1.1.4 Základní historie města a její vliv na současnost
Žacléř patří k nejstarším trvale osídleným územím Trutnovska. Za svůj pradávný vznik vděčí zemské
Slezské stezce, která spojovala Trutnov s Vratislaví. Pro její ochranu byl pravděpodobně ještě ve 13.
století na skalní ostruze vystavěn hrad Scheczler, který dal základ vzniku nového sídla, později města
Bornflos - Bärenstadt - Schatzlar - Žacléř. Předpokládá se, že hrad vznikl v průběhu kolonizace Čech za
vlády Přemysla Otakara II, někdy kolem roku 1260. První písemná zmínka o hradu je z roku 1334, kdy
ho král Jan Lucemburský se svým synem Karlem zastavil Bertholdovi z Lípy.
Významný zlom pro masivnější rozvoj města přinesla průmyslová revoluce a s ní spojený zájem o
černé uhlí, které se v této lokalitě v nevelké míře těžilo již od roku 1570. A začaly navazovat další
provozy. V roce 1842 byla založena textilní továrna, tehdy se jednalo teprve o druhou přádelnu lnu v
celé rakouské monarchii a vůbec první bez vodního zdroje energie. V roce 1878 byla založena
porcelánka, která je jako jediná ze všech průmyslových podniků v provozu až do dnešních dnů.
Pivovar, tradiční český podnik, byl údajně založen již roku 1609 a v poslední podobě roku 1932 byl
uzavřen. Ve městě se v různých dobách nacházely: palírna, sodovkárna, výrobna octa, vodní mlýny, po
několik staletí sklárny a papírna. Těžba černého uhlí skončila v roce 1992.
V současné době se Žacléř výrazněji orientuje na turistický ruch. Jedinečná příroda Rýchor s Dvorským
pralesem a I. zónou Krkonošského národního parku nabízí jedny z nejkrásnějších horských zákoutí,
navíc bez přílišného ruchu a shonu. Bohatou historii regionu mapuje Městské muzeum s Informačním
centrem, vyrazit lze i na místo, kde Jan Ámos Komenský navždy v roce 1628 opustil vlast. Region na
východní hranici Krkonoš nabízí pro turistiku i cykloturistiku bohatý výběr tras, mírně zvlněných i
kopcovitých, se snadným přístupem do polského pohraničí s mnoha historickými památkami i
přírodními zajímavostmi17.

17

Zdroj: Internetové stránky města Žacléř https://www.zacler.cz/
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2.1.2 Obyvatelstvo
2.1.2.1 Demografická situace
Vývoj počtu obyvatel
Pomocí této charakteristiky lze sledovat, zdali je město ziskové či ztrátové z hlediska počtu obyvatel.
Počet obyvatel byl sledován i za jednotlivé místní části města mezi lety 1869-2019, převážně v
intervalech dvaceti let. V letech nejnovějších jsou intervaly kratší (tabulka 3). Tabulka obsahuje i
řetězové indexy vývoje počtu obyvatel18. Graficky vývoj počtu obyvatel zachycuje graf 3.
Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel ve městě Žacléř a v jeho jednotlivých místních částech v období
1869-2019
Název
místní části

Bobr
Prkenný Důl
Žacléř
Město celkem

Název
místní části

Bobr
Prkenný Důl
Žacléř
Město celkem

Rok

1869

1890

1910

1930

761

883

927

825

1950

334

1970

277

1991

165

2001

207

452 410 381 309
118
45
13
26
2724 2889 4191 4130 3275 4286 3522 3400
3 937 4 182 5 499 5 264 3 727 4 608 3 700 3 633
Řetězové indexy vývoje počtu obyvatel (v %)
1890 1910 1930 1950 1970 1991 2001
Období
/
/
/
/
/
/
/
1869 1890 1910 1930 1950 1970 1991

116,0 105,0
90,7 92,9
106,1 145,1
106,2 131,5

89,0
81,1
98,5
95,7

40,5 82,9
38,2 38,1
79,3 130,9
70,8 123,6

2011
/
2001

2011

230

2019

235

38
23
2979 2781
3 247 3 136
2019
/
2011

2019
/
1869

59,6 125,5 111,1 102,2 30,9
28,9 200,0 146,2 60,5
5,1
82,2 96,5 87,6 93,4 102,1
80,3 98,2 89,4 96,6 79,7

Poznámka: Hodnoty počtu obyvatel byly ve všech sledovaných letech vztahovány k současným administrativním
hranicím města. V roce 2019 nesedí součet počtu obyvatel za jednotlivé místní části s údajem za město jako celek
z toho důvodu odlišného zdroje dat – údaje o počtu obyvatel za místní části byly poskytnuty městským úřadem
v Žacléři, údaj o počtu obyvatel města jako celku byl zjištěn z Městské a obecní statistiky.
Zdroje: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011
Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
Údaje poskytnuté městským úřadem v Žacléři

18

Řetězový index vývoje počtu obyvatel je podíl počtu obyvatel v mladším časovém horizontu ku počtu obyvatel
ve starším časovém horizontu vynásobený stem. Pokud je jeho hodnota mezi sledovanými lety větší jak 100,
znamená to, že mezi danými lety došlo k nárůstu počtu obyvatel a pokud je jeho hodnota menší než 100, je tomu
naopak.
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Graf 3: Křivka vývoje počtu obyvatel ve městě Žacléř v období 1869-2019
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Zdroje: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011
Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/

Z tabulky 3 a grafu 3 vyplývá, že město Žacléř bylo za sledované období 1869-2019 ztrátové z hlediska
počtu obyvatel – v roce 2019 mělo město 80 % obyvatel, které mělo v roce 1869, tj. za sledované
období ztratilo přibližně jednu pětinu původního počtu obyvatel. Největší pokles byl zaznamenán mezi
lety 1930 a 1950, kde se projevil vliv druhé světové války a období několika následujících let (odsun
německého obyvatelstva, intenzita doosídlování).
K dalšímu významnému úbytku počtu obyvatel ve městě došlo v období 1970-1991. Tento úbytek
je spjat především s komunistickým režimem a jeho důsledky – zákaz činnosti místních spolků, likvidace
soukromých podnikatelů a zemědělců, vliv střediskové soustavy osídlení19.
V rámci sledovaného období bylo město nejvíce populačně ziskové v období 1890 až 1910, což bylo
způsobeno v důsledku rozvoje textilního a některých dalších odvětví průmyslu, např. výroby porcelánu.
Dále bylo město značně populačně ziskové mezi lety 1950 a 1970, což bylo způsobeno boomem těžby
černého uhlí ve městě, výstavbou panelových sídlišť pro horníky, tj. i nárůstem počtu obyvatel.
V posledních sledovaných letech počet obyvatel stále klesá. Mezi lety 1991 a 2019 poklesl počet
obyvatel o 15 %.

Graf 4 znázorňuje křivku vývoje počtu obyvatel podle jednotlivých místních částí města Žacléř.

19

Středisková soustava osídlení, která byla na našem území založena v roce 1971, sloužila k negativní selekci
sídel. Blíže viz Deník veřejné správy http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6544450
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Graf 4: Křivka vývoje počtu obyvatel v jednotlivých místních částech města Žacléř v období 18692019
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Zdroje: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011
Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
Údaje poskytnuté městským úřadem v Žacléři

Z tohoto grafu vyplývá, že místní části města Žacléř se mezi sebou značně liší. V případě místní části
Bobr počet obyvatel až do roku 1910 stoupal, následně až do roku 1991 klesal. V posledních letech
dochází naopak k postupnému nárůstu počtu obyvatel.
V případě místní části Prkenný Důl počet obyvatel klesal od roku 1869 až do roku 1991. Poté došlo
k nárůstu počtu obyvatel až do roku 2011, který byl vystřídán poklesem do roku 2019.
V případě místní části Žacléř počet obyvatel až do roku 1910 stoupal, následně až do roku 1950 klesal,
mezi lety 1950 a 1970 počet obyvatel stoupl a od roku 1970 dochází až do současnosti k postupnému
poklesu počtu obyvatel.
Nárůst počtu obyvatel v místních částech Bobr a Prkenný Důl v posledních letech může být způsoben
atraktivitou daných lokalit a větším klidem oproti centrální části města. V případě místní části Žacléř a
jejího vývoje počtu obyvatel platí důvody popsané pro město jako celek.

Přirozený přírůstek a migrace obyvatel
Přirozený přírůstek obyvatel představuje rozdíl mezi počtem živě narozených dětí a počtem zemřelých
obyvatel v daném období a území20. Pokud je kladný, více lidí se narodilo, než zemřelo. Pokud
je záporný, více lidí zemřelo, než se narodilo.
Migrace představuje nevratný pohyb z jednoho místa do druhého. V tomto případě se jedná
o přistěhování nebo naopak vystěhování z nebo do města Žacléř. Saldo migrace je rozdíl mezi
přistěhovalými a vystěhovalými obyvateli. Pokud je kladné, je město ziskové z hlediska migrace, pokud
20

Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/
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je záporné, je ztrátové. Přirozený přírůstek i migrace obyvatel byla sledována v rozmezí let 2009
až 2019 (tabulka 4).
Tabulka 4: Přirozený přírůstek, migrace a celkový přírůstek obyvatel ve městě Žacléř v letech
2009 až 2019
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
celkem

Živě
narození

Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Saldo migrace

Celkový
přírůstek

40
42
28
26
30
36
27
22
30
31
37
349

44
32
34
43
40
38
42
46
43
42
38
442

-4
10
-6
-17
-10
-2
-15
-24
-13
-11
-1
-93

65
70
49
68
53
43
59
70
48
97
104
726

109
110
99
106
101
84
74
93
98
96
101
1 071

-44
-40
-50
-38
-48
-41
-15
-23
-50
1
3
-345

-48
-30
-56
-55
-58
-43
-30
-47
-63
-10
2
-438

Poznámky: Celkový přírůstek představuje sumář hodnot přirozeného přírůstku a salda migrace v daném časovém
období.
Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/

Z tabulky 4 vyplývá, že za sledované období bylo město Žacléř výrazně ztrátové jak z pohledu
přirozeného přírůstku (celkem o 93 osob), tak z pohledu migrace (celkem o 345 obyvatel). Celkem bylo
město ve sledovaném období v důsledku přirozeného úbytku i záporného migračního salda ztrátové o
438 obyvatel.
Z pohledu celkového přírůstku je tak město ztrátové především díky nepříznivému vývoji migračního
salda. Úbytek obyvatel v důsledku migrace mohl být způsoben hned několika důvody – stěhování za
bydlením do jiné obce, stěhování do většího města z důvodu větší vybavenosti, stěhování na venkov
z důvodu většího klidu, stěhování za příbuznými, kteří bydlí jinde, stěhování za přítelkyní apod.

Přehledově přirozený přírůstek, saldo migrace a celkový přírůstek ve městě Žacléř ve sledovaném
období znázorňuje graf 5.
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Graf 5: Přirozený přírůstek, saldo migrace a celkový přírůstek ve městě Žacléř v období 2009-2019
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Zdroj: Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/

Věková struktura obyvatelstva a její předpokládaný vývoj
Věková struktura obyvatelstva vyjadřuje, jak jsou zastoupené určité věkové kategorie obyvatel v rámci
nějaké pozorované jednotky, v tomto případě ve městě Žacléř. Pro hodnocení byly použity následující
věkové kategorie:
1) 0-14 let – předproduktivní věk
2) 15-64 let – produktivní věk
3) 65 a více let – poproduktivní věk
Struktura obyvatelstva byla sledována v letech 2001, 2011 a 2019 (graf 6).

Graf 6: Věková struktura obyvatelstva ve městě Žacléř v období 2001-2019 (v %)
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Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
Městská a obecní statistika, https://vdb.czso.cz/mos/
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Z grafu 6 vyplývá, že mezi lety 2001 a 2011 došlo k poklesu předproduktivní složky obyvatel. Podíl
poproduktivní složky populace ve sledovaném období narůstal. Tento nárůst byl způsoben především
v důsledku postupného přechodu osob z produktivního do důchodového věku.
Zhodnotit vývoj věkové struktury lze i pomocí indexu stáří 21. V roce 2001 byl tento index ve městě
Žacléř 66,4 %, tj. ve městě převažovala předproduktivní složka populace nad poproduktivní, což bylo
pozitivní. Postupem času však dochází k nárůstu tohoto indexu a v roce 2011 byl tento index 137,5 %,
v roce 2019 dokonce 164,6 %. Z toho vyplývá, že podíl poproduktivní složky populace stále více
převažuje nad předproduktivní složkou a postupně tak přibývá lidí v důchodovém věku. Tento trend je
však v této části světa v dnešní době běžný. Do budoucna lze očekávat, že uvedený trend bude
pokračovat a lidí v důchodovém věku bude přibývat.

Vzdělanost obyvatelstva
Vzdělanost obyvatelstva ve městě Žacléř shrnuje tabulka 5.

Tabulka 5: Vzdělanost obyvatelstva a index vzdělanosti ve městě Žacléř v letech 2001 a 2011
Stupeň dokončeného vzdělání
Obyvatelstvo 15 let a starší
Bez vzdělání
Základní vzdělání
Středoškolské včetně vyučení (bez maturity)
Úplné střední s maturitou
Vyšší odborné a nástavbové
Vysokoškolské
Bez udání vzdělání
Index vzdělanosti

Rok
2001
3002
11
889
1368
551
75
94
14
30,2

2011
2796
17
708
1182
563
86
115
125
35,6

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu

Z této tabulky vyplývá, že ve sledovaném období došlo k poklesu počtu osob, které mají pouze základní
vzdělání. Naopak počet osob bez vzdělání nepatrně narostl. Mezi sledovanými lety došlo k vzrůstu
počtu obyvatel se vzděláním vysokoškolským, což je pozitivní trend. Vzdělanost obyvatelstva lze
hodnotit i pomocí tzv. indexu vzdělanosti22. Hodnota indexu se ve sledovaném období zvýšila, což je
pozitivní.

21

Index stáří je vypočítán jako podíl počtu obyvatel ve věku 65 a více let ku počtu obyvatel ve věku 0-14 let
vynásobený stem. Pokud je tento index větší než 100, převažuje v dané obci poproduktivní složka populace.
Pokud je menší než 100, převažuje v dané obci naopak předproduktivní populace.
22
Index vzdělanosti je ukazatel, který je konstruován jako podíl obyvatel se středoškolským a vysokoškolským
vzděláním na dospělé populaci vynásobený stem. Při jeho konstrukci je vysokoškolskému stupni dávána vyšší
váha ve srovnání se středoškolskou úrovní, konkrétně v této práci je přidělená váha třínásobná.
Do středoškolského vzdělání byly zařazeny kategorie úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání.
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2.1.2.2 Sociální situace
Výskyt národnostních menšin na území města Žacléř byl podle dat ze Sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011 poměrně významný. V tomto sčítání se k národnostním menšinám přihlásilo celkem
292 osob – z toho 208 osob k německé národnosti (98 mužů, 110 žen), 47 osob ke slovenské národnosti
(18 mužů, 29 žen), 15 osob k romské národnosti (10 mužů, 5 žen), 15 osob k polské národnosti (2 muži,
13 žen), 5 osob k maďarské národnosti (2 muži, 3 ženy), jedna žena ukrajinské národnosti a jeden muž
vietnamské národnosti. Celkem 866 obyvatel (423 mužů, 443 žen) města však národnost neuvedlo, což
představovalo téměř 27 % obyvatel města.
Co se týče soužití obyvatel s národnostními menšinami, dle vyjádření městského úřadu je soužití
s národnostními menšinami již několik desítek let bezproblémové, a to jak s historicky nepočetnější
menšinou německou, tak i romskou, polskou, slovenskou či jinou.

Sociálně patologické jevy
Za sociálně patologické jevy jsou označovány takové jevy, které jsou považovány za nežádoucí, jelikož
porušují sociální, morální či právní normy společnosti. Jmenovat lze např. kriminalitu, vandalismus,
alkoholismus, toxikomanii, domácí násilí atd. Tyto jevy jsou však obtížně měřitelné.
Dle vyjádření městského úřadu se sociálně patologické jevy v Žacléři samozřejmě vyskytují a město je
registruje. Vzhledem k odlehlejší poloze v příhraničním regionu, omezenému množství pracovních míst
a výraznému útlumu průmyslového odvětví v 90. letech 20. století tomu ani nemůže být jinak. Problém
není vnímán jako velký či zásadní, na druhou stranu není ani zanedbatelný. V současné době obecné
ekonomické prosperity je situace dobrá, v případě ekonomické recese, kdy právě v regionech jako je
Žacléřsko rychle stoupá počet nezaměstnaných, se stav zhoršuje. Celkově však lze konstatovat, že se
situace zlepšuje.

Sociálně slabé a sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel
Za sociálně slabé obyvatele lze považovat např. ty osoby, které nedisponují dostatečným příjmem
peněz, což může vést k půjčkám, postupnému zadlužování a následně k exekuci. Za sociálně
znevýhodněné skupiny obyvatel lze uvést např. osoby s tělesným či duševním postižením, matky
s dětmi bez přístřeší apod.
Výskyt sociálně slabých či sociálně znevýhodněných obyvatel je velmi obtížně měřitelný. Zjistit lze ale
např. to, která fyzická či právnická osoba ve městě je v platební neschopnosti neboli v insolvenci23.
K 11. 8. 2020 bylo na území města v insolvenčním rejstříku evidováno celkem 68 aktivních subjektů.
Na základě informací z městského úřadu lze za sociálně slabé obyvatele považovat přibližně 25 osob,
přičemž se převážně jedná o několik rodin. Za sociálně znevýhodněné osoby lze označit okolo 90
obyvatel.

23

Blíže viz Internetové stránky Insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/
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2.1.2.3 Život ve městě
Sociálním životem ve městě je myšlena existence a činnost různých zájmových sdružení občanů
na území města. Díky různým zájmovým spolkům se mohou ve městě utvářet jak vzájemné vztahy mezi
občany, tak vztahy občanů vůči městu, díky čemuž vzniká určitý pocit sounáležitosti s danou
komunitou. Spolkovou činností je pozitivně ovlivněn rozvoj města a aktivita daných spolků a obyvatel
může ve městě napomoci k naplňování rozvojových plánů.
Na území města Žacléř existuje a má sídlo řada zájmových spolků a sdružení s různorodou tématikou
své činnosti. Přehled a bližší informace o nich shrnuje tabulka 6.

Tabulka 6: Registrované zájmové spolky a sdružení mající sídlo ve městě Žacléř
Rok
vzniku

IČ

Webové stránky

2002

26589257

nemají

2012

01261070

2010

22864491

2019

08146365

nemají

1997

69155224

nemají

1995

62015184

nemají

2010

72072334

nemají

2001

26548674

https://www.kphzacler.cz/

1995

62048431

nemají

2006

27051013

nemají

2006

27040836

nemají

1999

69859833

nemají

2008

22682104

nemají

2005

26991101

nemají

nedefinováno konkrétně

1993

47465611

nemají

prosazování společných
zájmů

Nádražní 269
542 01 Žacléř

2002

26593696 http://zacler.wz.cz

prosazování společných
zájmů

Rýchorské náměstí 10
542 01 Žacléř

2004

26669013

nemají

činnosti v oblasti
protipožární ochrany

Hasičská 52
542 01 Žacléř

1871

65715217

https://www.hasic
izacler.cz/

sportovní činnost
(jezdectví)

Betlém 419
542 01 Žacléř

2000

70155241

nemají

Název spolku

Převažující druh činnosti

Sídlo

Automotoklub Žacléř
z.s.

prosazování společných
zájmů
rekreační a zájmová
činnost (cyklokros)
pořádání rockových
festivalů
sportovní činnost
(cyklistika, lyžování)

náměstí J. Čapka č. p. 141
542 01 Žacléř
J. A. Komenského 143
542 01 Žacléř
Betlém II 470
542 01 Žacléř
Mírová 361
542 01 Žacléř

rekreační a zájmová
činnost

Mírová 350
542 01 Žacléř

sportovní činnost
(kulturistika a fitness)
rekreační a zájmová
činnost (turistika)

prosazování společných
zájmů
prosazování společných
zájmů

Havířská 214
542 01 Žacléř
Revoluční 264
542 01 Žacléř
Hudební 308
542 01 Žacléř
B. Němcové 363
542 01 Žacléř
Obránců míru 278
542 01 Žacléř

prosazování společných
zájmů

Sněžná 255
542 01 Žacléř

tvůrčí, umělecké a
zábavní činnosti
provozování sportovních
zařízení
prosazování společných
zájmů

J.A. Komenského 143
542 01 Žacléř
J. A. Komenského 41
542 01 Žacléř
Na Pilíři 51
542 01 Žacléř

prosazování společných
zájmů

Bikepark HALDA
Bornflossrock z.s.
Cyklo Ski Team Žacléř,
z. s.
Český svaz včelařů,
z.s., základní
organizace Žacléř
Fit Body Faktory
KČT, odbor Žacléř
Kruh přátel hudby
Žacléř, z. s.
Letecko modelářský
klub Žacléř p. s.
Mateřské centrum
Žabka o.s.
"Občanské sdružení
Liga žacléřských
obchodních zástupců"
Ochotnický loutkový
soubor "PERMONÍK"
Paintball Žacléř o.s.
SAUNACLUB ŽACLÉŘ,
z.s.
Sdružení rodičů a
přátel školy Základní
školy v Žacléři
Sdružení za krásný
Žacléř
Sdružení za zájmy
Městského muzea
Žacléř
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Žacléř
Soukromá stáj Žacléř

pořádání koncertů
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Název spolku
Spolek MS Žacléř
Spolek přátel střelby
Svaz postižených
civilizačními
chorobami v ČR, z.s.,
základní organizace
Žacléř
Svaz zdravého
využívání volného času
Švermafilm o.s.

Převažující druh činnosti
lov a odchyt divokých
zvířat a související
činnosti
prosazování společných
zájmů
činnosti organizací na
ochranu a zlepšení
postavení etnických,
menšinových a jiných
speciálních skupin
prosazování společných
zájmů
prosazování společných
zájmů

TJ Baník Žacléř, z.s.

sportovní činnost

Zapsaný spolek ŽacléřLubawka vize 2015

prosazování společných
zájmů

Sídlo

Rok
vzniku

IČ

Webové stránky

Na Jiřím kopci 205
542 01 Žacléř

1992

47466154

nemají

J. A. Komenského 143
542 01 Žacléř

2003

26629585

nemají

Betlém II 425
542 01 Žacléř

2007

75107660

nemají

nedefinováno konkrétně

1990

02419238

nemají

2007

28555333

nemají

---

00527831

2016

04967003

K. Čapka 388
542 01 Žacléř
Revoluční 264
542 01 Žacléř
Sněžná 552
542 01 Žacléř

https://www.bani
kzacler.cz/
https://vize
2015.cz

Poznámka: --- = Přesné založení TJ Baník Žacléř není známé. V meziválečné době tu působil oddíl Sparta 1920
Žacléř, Dělnická tělocvičná jednota Žacléř a také Sokol. Ke sdružení oddílů do TJ došlo někdy po druhé světové
válce (zdroj: údaje poskytnuté městským úřadem v Žacléři).
Zdroje: Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES) https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Internetové stránky daných spolků

Z tabulky 6 vyplývá, že řada zájmových spolků vyvíjí činnost na území města již přes dvacet let.
Nejmladším zájmovým spolkem, který byl založen ve městě v roce 2019, je spolek „Cyklo Ski Team
Žacléř, z. s.“, jehož náplní činnosti je sportovní činnost, konkrétně cyklistika a běžecké lyžování.
Z pohledu druhu činnosti ve městě nejvíce zájmových spolků vyvíjí činnost, která se týká prosazování
společných zájmů v různorodé tématice (např. Sdružení za krásný Žacléř zabývající se děním ve městě
a snažící se o zlepšení životního prostředí, vzhledu města i kultury bydlení v Žacléři i v okolí; Zapsaný
spolek Žacléř-Lubawka vize 2015 zabývající se podporou rozvoje příhraničního regionu apod.).
Opomenout nelze ani činnost dalších spolků, např. Sboru dobrovolných hasičů, TJ Baníku Žacléř apod.
Vyjma převažujícího druhu činnosti řada spolků vyvíjí i jiné činnosti, např. pořádá v průběhu roku akce
s různorodou tematikou, pomáhá s organizací a zabezpečením některých akcí apod.

Akce a události pořádané ve městě
Ve městě je každoročně pořádána řada akcí a událostí. Výběr akcí, které byly ve městě v průběhu roku
2019 či 2020 pořádány včetně uvedení základních informací k nim, podává tabulka 7.
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Tabulka 7: Výběr z akcí a událostí pořádaných ve městě Žacléř
Název akce

Termín konání v roce
2019 či v roce 2020

Pořadatel

Novoroční hvězdicový
výstup na Rýchory

1. 1. 2020

TJ Baník Žacléř, oddíl turistiky

Městský ples

24. 1. 2020

Lyžařský přejezd Rýchor
Pálení čarodějnic

1. 2. 2020
30. 4. 2019

Dětský den

1. 6.2019

Bornfloss Rock
Krkonošský půlmaraton
Den lidových řemesel

12.-13. 6. 2020
22. 6. 2019
5. 7. 2019

Dýňobraní

24. 10. 2019

Rozsvěcení vánočního
stromu
Mikulášská párty

1. 12. 2019
7. 12. 2019

Komise pro kulturu a sport
při Radě města Žacléř
TJ Baník Žacléř, oddíl turistiky
Sbor dobrovolných hasičů Města Žacléř
Město Žacléř ve spolupráci s Komisí pro
kulturu a sport a Sociální a zdravotní komisí
při Radě města Žacléř
Bornflossrock z.s.
soukromá osoba
Město Žacléř a Městské muzeum Žacléř
Sociální a zdravotní komise
při Radě města Žacléř
Komise pro kulturu a sport
při Radě města Žacléř
Gemec union a Kulturní dům Žacléř

Zdroj: Internetové stránky Turistického informačního centra v Žacléři http://www.infocentrum-zacler.cz/

Uvedený výčet akcí v tabulce 7 není konečný a ve městě proběhla i řada dalších akcí, např. Závody na
bobech, Muzejní noc, Zahájení cyklistické sezóny, Výstup na těžní věž atd.
Co se týče akcí pořádaných v roce 2020, řada z nich musela být zrušena z důvodu koronavirové krize.

Možnosti trávení volného času
Možností, jak trávit volný čas, je celá řada. Město Žacléř disponuje atraktivním přírodním prostředím
(především v západní polovině území města, kde se nachází Rýchory či Dvorský les), které může být
cílem řady pěších turistů, cyklistů či v zimním období běžkařů.
Na území města lze obdivovat řadu kulturně-historických zajímavostí. Jmenovat lze kostel Nejsvětější
Trojice, kapli sv. Anny, sloup se sochou Panny Marie. Na Rýchorském náměstí se nachází Městské
muzeum, které nabízí stálou expozici, dále se zde konají různorodé akce, jsou pořádány výstavy či
edukační programy. Pro milovníky četby je každý pracovní den k dispozici místní knihovna.
Opomenout nelze ani nabídku volnočasových aktivit souvisejících s historií hornictví či vojenského
opevnění na území města a jeho blízkém okolí. Blíže je o kulturní vybavenosti města pojednáno v kap.
2.1.5.5 Kultura.
Volný čas lze trávit i navštěvováním akcí a událostí s různorodou tématikou (viz tato kapitola a „Akce
a události pořádané ve městě“).
Další možnou volnočasovou aktivitou jsou sportovní aktivity. Obyvatelé i návštěvníci mohou po
předchozí domluvě a za úplatu využít tenisové a volejbalové kurty, kurt na plážový volejbal (sportovní
areál TJ Baníku Žacléř) či tělocvičny (v budově základní školy a v Národním domě a budově mateřské
školy Na Pilíři). Ve sportovním areálu TJ Baníku Žacléř se nachází i fotbalové hřiště (obrázek 6) se
zázemím.
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Obrázek 6: Fotbalové hřiště – stav k srpnu 2020

Zdroj: vlastní průzkum

V zimním období je možné v případě dobrých sněhových podmínek vyrazit na běžky či využít
infrastrukturu a vybavenost pro potřeby sjezdového lyžování. Opomenout nelze ani širokou nabídku
sportovišť areálu Bret v Prkenném Dole. Blíže je o sportovní vybavenosti města pojednáno v kapitole
2.1.5.6 Sport a tělovýchova.
Volný čas lze trávit i v místních restauracích, barech či cukrárnách. Lidé si zde můžou popovídat, sdělit
své zážitky apod. Náplní volného času může být i pobyt s dětmi na dětských hřištích.
Volný čas lze též trávit i procházkou po městě apod.

Informovanost občanů a její kvalita
Aktuální informace jsou v dnešní době velmi významné. Bez informací se obejde jen málokdo.
Poskytovat informace z Městského úřadu občanům lze několika způsoby.
První možností je místní rozhlas. Informování prostřednictvím rozhlasu není ve městě k dispozici.
Druhou možností jsou výlepové plochy. Těch se na území města nachází několik. Jmenovat lze např.
výlepovou plochu v podloubí na Rýchorském náměstí, v ulici J. A. Komenského nedaleko Kulturního
domu, v místní části Bobr atd.
Další možností je tištěný místní zpravodaj. Město Žacléř vydává každý měsíc Žacléřský zpravodaj.
Zpravodaj si místní obyvatelé či návštěvníci mohou vyzvednout na několika místech, kam je
distribuován.
Internet představuje další variantu, jak informovat. Město Žacléř má své internetové stránky,
na kterých mohou občané a další subjekty zjistit různorodé informace týkající se města24.
Informace lze získat např. i skrze sociální síť Facebook, kde má město založen profil „Město Žacléř“,
prostřednictvím kterého podává informace týkající se dění ve městě.

24

Blíže viz: Internetové stránky města Žacléř https://www.zacler.cz/
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Město má dále založen i vlastní infokanál na serveru youtube.com. Název zní „Infokanál Města
Žacléř“25.
Informovat lze i prostřednictvím emailu. Tuto službu město neposkytuje.
Další možností je informování formou krátkých textových zpráv prostřednictvím mobilních telefonů.
Město poskytuje službu s názvem „SMS služby SOJKA“. Zájemci o informace se mohou ke službě
přihlásit na webových stránkách města.
Informovat lze i prostřednictvím kabelové televize. Ta je ve městě vybudována.

2.1.3 Hospodářství
2.1.3.1 Ekonomická situace
Charakter hospodářství a charakteristika klíčových subjektů
Žacléř patří k nejstarším trvale osídleným územím Trutnovska. Město vzniklo díky zemské Slezské
cestě, která spojovala Trutnov s polskou Vratislaví. Významný zlom pro masivnější rozvoj města
přinesla průmyslová revoluce a s ní spojený zájem o černé uhlí, které se těžilo ve městě již od roku
1570. Postupně začínaly také jiné provozy, a to textilní továrna, založená v roce 1842. Jednalo se o
druhou továrnu Ina v celé rakouské energii a vůbec první bez vodního zdroje energie. V roce 1878 byla
založena porcelánka, která je jako jediná z průmyslových podniků v provozu až do dnešních dnů.
Dalším z podniků působícím ve městě byl městský pivovar, jež byl v provozu od roku 1609 do roku
1932. Ve městě se mimo těchto podniků nacházela také: sodovkárna, palírna, výrobna octa, vodní
mlýny, papírna i sklárny. Co se týče těžby černého uhlí, skončila v roce 1992.
V současné době se město Žacléř výrazněji orientuje na turistický ruch. Jedinečná příroda Rýchor
s Dvorským pralesem a I. zónou Krkonošského národního parku nabízí jedny z nejkrásnějších horských
zákoutí, navíc bez přílišného ruchu a shonu. Další odvětví a směřování ekonomiky v rámci města Žacléř
jsou popsána na následujících řádcích.
Následující tabulka 8 shrnuje nejvýznamnější firmy z pohledu počtu zaměstnanců, které mají sídlo
na území města Žacléř.

25

Dostupné z: Infokanál Města Žacléř https://www.youtube.com/user/kabelovkazacl
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Tabulka 8: Podnikatelské subjekty zaměstnávající 6 a více zaměstnanců a mající sídlo na území města
Žacléř (k září 2020)
Název firmy

Hlavní předmět činnosti

Výroba keramických
výrobků
REHAMEDICA Žacléř, Zdravotnické a sociální
a.s.
služby
Výroba sportovních
R & B Mědílek s.r.o.
plastových lahví
Výroba spojovacích
Köster CZ s.r.o.
materiálů
GALUS Industries
Výroba sportovních
s.r.o.
potřeb
Provoz vodovodu a
Technické služby
kanalizace města Žacléř,
Žacléř, spol. s r.o.
komunální služby
Výroba nožířských
Keramos Žacléř s.r.o.
výrobků, nástrojů a
železářských výrobků
Ubytovací, stravovací,
ARRAKIS, spol. s r.o.
sportovní služby
Žacléřská prádelna
Prádelnické služby
s.r.o.
Ubytovací, stravovací,
BRET CZ a.s.
sportovní služby
KERAMTECH s. r. o.

OTESÁNEK s.r.o.

Obchod s potravinami

Adresa
Horská 139
542 01 Žacléř
J. E. Purkyně 229
542 01 Žacléř
B. Němcové 371
542 01 Žacléř
Nádražní 235
542 01 Žacléř
Ke Stadionu 475
542 01 Žacléř

IČ
43463151
08208778
00529893
48168751
25939831

Počet
zaměstnanců
100 - 199
zaměstnanců
50 - 99
zaměstnanců
25 - 49
zaměstnanců
25 - 49
zaměstnanců
25 - 49
zaměstnanců

Internetové
stránky
https://www.kera
mtech.cz/
https://www.reh
amedica.cz/
https://rbmedilek
.cz/
nemají
http://www.lusti.
cz/

Nádražní 237
542 01 Žacléř

25991558

25 - 49
https://www.tsza
zaměstnanců
cler.cz/

Nádražní 235
542 01 Žacléř

25273710

10 - 19
zaměstnanců

Revoluční 264
542 01 Žacléř
Nádražní 578
542 01 Žacléř
Prkenný Důl 56
542 01 Žacléř
Rýchorské náměstí 8
542 01 Žacléř

60109637
07687419
25128779
25275721

nemají

10 - 19
http://www.arrak
zaměstnanců
is-zacler.com/
10 - 19
http://www.zacle
zaměstnanců rskapradelna.cz/
10 - 19
https://www.bret
zaměstnanců
cz.cz/
6-9
nemají
zaměstnanců

Zdroje: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Internetové stránky jednotlivých podnikatelských subjektů

Největší firmou z pohledu počtu zaměstnanců je KERAMTECH s. r. o. (obrázek 7), která v současné
době zaměstnává v rozmezí 100-199 zaměstnanců. Z dalších firem, které zaměstnávají více než 6
zaměstnanců, lze jmenovat společnost REHAMEDICA Žacléř, a.s., R & B Mědílek s.r.o., Köster CZ s.r.o.,
GALUS Industries s.r.o. či Technické služby Žacléř, spol. s r.o. (blíže viz tabulka 8).
Obrázek 7: Areál společnosti KERAMTECH s. r. o. – stav k srpnu 2020

Zdroj: Vlastní průzkum
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Výčet firem uvedených v tabulce 8 a majících sídlo na území města není konečný. Ve městě působí
i řada dalších firem.
Z pohledu počtu zaměstnanců jsou významné i nepodnikatelské subjekty. Jmenovat lze příspěvkové
organizace Základní školu Žacléř, Mateřskou školu Žacléř, Základní uměleckou školu Žacléř či
samotný Městský úřad.
Na území města Žacléř není evidován žádný tzv. „brownfield“, který by byl veden v národní databázi
brownfieldů 26.

Podnikatelská aktivita a struktura podnikatelských subjektů
Na území města Žacléř bylo k 31. 12. 2019 registrováno celkem 625 podnikatelských subjektů.
Podnikatelských subjektů, u kterých byla zjištěna aktivita, bylo k 31. 12. 2019 celkem 287. Následující
graf 7 znázorňuje podle procentuálního zastoupení strukturu podnikatelských subjektů na území města
Žacléř, a to jednak z pohledu všech registrovaných podniků, tak z pohledu podniků, u kterých byla
zjištěna aktivita.

Graf 7: Struktura podnikatelských subjektů ve městě Žacléř k 31. 12. 2019 (v %)
25%

20%
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0%
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Podniky se
zjištěnou aktivitou

Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/

26

Brownfield definujeme jako nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívána, zanedbána
a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Vzniká jako
pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity (zdroj a blíže viz Internetové stránky
Národní databáze brownfieldů http://www.brownfieldy.eu/).

Stránka 30 z 236

Plán rozvoje města Žacléř na období let 2020-2025 – Analytická část
Z tohoto grafu vyplývá, že největší množství podnikatelských subjektů mělo registrováno jako svoji
profesi stavebnictví (19,7 %). Následovala obchodní činnost a opravy a údržba motorových vozidel
(16 %) a průmysl (11,7 %). V případě subjektů, u kterých byla zjištěna aktivita, byla situace trochu
odlišná. Největší množství podniků se aktivně věnovalo stavebnictví (téměř 23 %), následoval průmysl
(16,6 %) a obchodní činnost a opravy a údržba motorových vozidel (12,4 %).
Na druhé straně mělo nejmenší množství podnikatelských subjektů registrováno jako svoji profesi
i aktivně vyvíjelo činnost v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví a v oblasti veřejné správy a obrany
(zastoupení méně než 1 %).
Graf 8 znázorňuje strukturu podnikatelských subjektů podle právní formy, opět z pohledu všech
registrovaných podniků, tak z pohledu podniků, u kterých byla zjištěna aktivita.

Graf 8: Struktura podnikatelských subjektů podle právní formy ve městě Žacléř k 31. 12. 2019
(v %)
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Zdroj: Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/

Z tohoto grafu vyplývá, že ve městě dominují osoby podnikající podle živnostenského zákona neboli
živnostníci. Co se týče dalších forem, následují obchodní společnosti, zemědělští podnikatelé a
svobodná povolání27. Téměř u 15 % subjektů se nepodařilo podnikatelskou aktivitu zjistit.
K 31. 12. 2019 bylo ve městě Žacléř evidováno celkem 446 živnostníků. K tomuto datu tak připadalo
okolo 14 živnostníků na každých 100 obyvatel. Na základě tohoto zjištění by bylo možné konstatovat,
že přibližně každý sedmý obyvatel Žacléře aktivně podniká. Skutečnost však může být poněkud odlišná,
neboť uvedený oficiální počet živnostníků jednak obsahuje i živnostníky, kteří svou činnost přerušili,
a zároveň obsahuje i živnostníky, kteří již nepodnikají a pouze svou činnost oficiálně neukončili. Pokud
bychom vzali v potaz počet živnostníků, u kterých byla zjištěna aktivita (287 osob), připadalo
by na každých 100 obyvatel pouze přibližně 9 živnostníků.

27

Fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství.
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Podnikatelských subjektů ve městě po útlumu průmyslu v 90. letech 20. století příliš nezůstalo. Úroveň
spolupráce město-místní podnikatelské subjekty je z pohledu města vnímána jako dobrá, byť není nijak
rozsáhlá.

Volné plochy vhodné k podnikání jsou ve městě k dispozici. Město má vyčleněné pozemky pro
průmyslovou zónu, zájem zatím není velký. Změna se očekává s dostavbou dálnice Hradec Králové –
Trutnov – Královec – Polsko. Napojení bude od města ve vzdálenosti cca 3 km a podle aktuálních
zkušeností z polské strany jsou města v blízkosti dálnice pro investory atraktivní.
Poskytované komerční služby
Na území města Žacléř je poskytováno určité množství komerčních služeb. Jedná se především o celou
řadu stravovacích a ubytovacích kapacit (podrobněji viz kapitola 2.1.3.3 Cestovní ruch).
Město Žacléř má v současné době poměrně dobrou základní občanskou vybavenost. Obyvatelům i
návštěvníkům je k dispozici několik prodejen se smíšeným zbožím, dále se ve městě nachází pobočka
pošty, veterinární ordinace včetně prodejny krmiv a chovatelských potřeb, čerpací stanice
pohonných hmot, obchod s papírenskými potřebami a hračkami či řeznictví.
Opomenout nelze ani existenci bankomatu. Dále jsou ve městě dvě cukrárny, dále kadeřnictví,
autoservis a pneuservis apod.

2.1.3.2 Trh práce
Ekonomická aktivita obyvatelstva
Z informací ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 vyplynulo, že k tomuto roku bylo ve městě Žacléř
celkem 1 368 ekonomicky aktivních obyvatel (EAO), což představovalo 42,13 % obyvatelstva. Z EAO
bylo 754 mužů a 614 žen. U 199 osob se nepodařilo ekonomickou aktivitu zjistit (u 107 mužů a 92 žen).
Zbývající část obyvatel je ekonomicky neaktivní, kam se řadí např. nepracující lidé v důchodovém věku,
žáci, studenti apod.
Počet EAO se od roku 2001 (1 683 osob) do roku 2011 (1 368 osob) snížil o 315 osob, což představuje
pokles více než 18 %. Hlavní příčinou je pokles celkového počtu obyvatel, který byl ještě markantnější
(o 386 osob), z čehož vyplývá, že se poměr EAO ku počtu obyvatel drobně zvýšil. U zbylých dat je asi
nejzajímavější pokles podílu zaměstnaných osob. Všechna tato data demonstruje následující tabulka
9, která shrnuje ekonomickou aktivitu obyvatelstva v Žacléři.
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Tabulka 9: Ekonomická aktivita obyvatelstva v Žacléři v letech 2001 a 2011 (v %)
Ekonomická aktivita
2001
2011
Obyvatelstvo celkem
100,00 % 100,00 %
Ekonomicky aktivní celkem
46,3 %
42,1 %
Zaměstnaní
42,0 %
36,9 %
Pracující důchodci
2,0 %
2,0 %
v tom z toho
Ženy na mateřské dovolené
0,5 %
0,8 %
Nezaměstnaní
4,3 %
5,2 %
Ekonomicky neaktivní celkem
53,3 %
51,7 %
Nepracující důchodci
27,3 %
29,4 %
z toho
Žáci, studenti, učni
17,2 %
13,1 %
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
0,4 %
6,1 %
Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu

Míra registrované nezaměstnanosti
Míra registrované nezaměstnanosti vyjadřuje procentuálně poměr počtu nezaměstnaných
k celkovému počtu EAO28. Tento ukazatel de facto vyjadřuje nabídku pracovní síly ve městě Žacléř, ale
i v jeho okolí. Výše míry registrované nezaměstnanosti závisí na aktuální situaci a dění na trhu práce
jak ve městě, tak v celém regionu. Míru registrované nezaměstnanosti ve městě Žacléř zachycuje graf
9. V našem případě je sledováno období od roku 2014 do roku 2018. Sledována je průměrná hodnota
míry registrované nezaměstnanosti v daném roce a také hodnota v měsíci leden a červenec
k příslušnému roku. Předpoklad je takový, že v zimním období nebude ukazatel tolik ovlivněn
sezonními pracemi.
Graf 9: Míra registrované nezaměstnanosti ve městě Žacléř v období 2014-2018
10%
9%
8%

8,87%
7,98%
6,62%

7%
6%

5,65%
7,08%

5%

4,40%

4%

3,63%

4,68%

3,08%
2,83%

3%
2,86%

2%

2,49%
2,19%

2,59%

1%

1,88%

0%

2014

2015
Leden

2016

2017

Červenec

Průměr

2018

Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí https://portal.mpsv.cz
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Od ledna 2013 se míra registrované nezaměstnanosti měří ukazatelem „Podíl nezaměstnaných osob“ který
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.
(Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/)
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Z grafu 9 je dobře patrné, že míra registrované nezaměstnanosti ve sledovaném období v Žacléři v čase
konstantně klesala. To bylo dáno především vývojem ekonomické situace v celé Evropské Unii.
Z hodnoty 7,98 % se průměrná míra registrované nezaměstnanosti dostala na hodnotu 2,19 %. Tento
pokles je dán konjunkturou celé České republiky, v jejímž rámci typicky klesá i míra nezaměstnanosti.
Co se týče vlivu sezónních prací, ten je ve městě Žacléř poměrně markantní, a to ve prospěch letních
měsíců, kdy je míra registrované nezaměstnanosti nižší než v měsících zimních.

Graf 10: Porovnání registrované míry nezaměstnanosti za územní jednotky město Žacléř, okres
Trutnov a Královéhradecký kraj v období 2014-2018
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Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/

Při porovnání hodnot registrované míry nezaměstnanosti za územní jednotky města Žacléř, okresu
Trutnov a Královéhradeckého kraje (graf 10) lze pozorovat relativně konstantní vývoj. Tento vývoj má
vztah k ekonomické situaci celé České republiky, popřípadě situaci větších správních celků. Je však
dobře patrné, že až do roku 2016 měl Královehradecký kraj jako celek relativně nižší procentuální míru
registrované nezaměstnanosti než okres Trutnov jako celek či město Žacléř. Od roku 2016 má město
Žacléř téměř totožnou trajektorii registrované míry nezaměstnanosti jako Královéhradecký kraj jako
celek. Pro město je to pozitivní zpráva i s ohledem na vývoj v okrese Trutnov jako celku, neboť vyjma
roku 2014 má město Žacléř hodnotu registrované míry nezaměstnanosti vždy nižší než okres Trutnov
jako celek.

V roce 2020 (období tvorby tohoto strategického dokumentu) došlo k vypuknutí celosvětové
pandemie nemoci Covid-19. Data z tohoto období sice ke dni tvorby strategického dokumentu nejsou
známa, dle ekonomických predikcí je však patrné, že se zvýší míra registrované nezaměstnanosti a
zároveň se přibrzdí celý ekonomický cyklus.
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Vyjížďka do zaměstnání
Vyjížďka do zaměstnání představuje procento EAO, kteří vyjíždějí za prací z dané obce. Tabulka 10
obsahuje informace týkající se vyjížďky do zaměstnání z města Žacléř.

Tabulka 10: Vyjížďka do zaměstnání ve městě Žacléř v letech 2001 a 2011
Rok
Počet EAO celkem
Počet EAO vyjíždějících do zaměstnání mimo území města
z toho
Vyjíždějící EAO v rámci okresu
Vyjíždějící EAO do zaměstnání mimo území města (v %)
Vyjíždějící EAO v rámci okresu (v %)

2001
1 683
669

2011
1 368
300

560
40
84

249
22
83

Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu

Z tabulky 10 vyplývá, že mezi lety 2001 a 2011 poměrně výrazně klesl podíl EAO, kteří vyjíždějí
za prací mimo území města.
Mezi lety 2001 a 2011 zůstal podíl vyjíždějících EAO v rámci okresu konstantní. Z toho vyplývá,
že mezi těmito lety se téměř nezměnil podíl osob, kteří za prací vyjíždějí mimo území okresu Trutnov.
Naprostá většina EAO, kteří vyjíždějí do zaměstnání mimo území města, byla zaměstnána v území
okresu Trutnov.

2.1.3.3 Cestovní ruch
Atraktivity cestovního ruchu
Cestovní ruch je ve městě Žacléř poměrně rozvinutý. Město Žacléř leží v Krkonoších a v ochranném
pásmu Krkonošského národního parku. Pro svou polohu a historickou významnost je město Žacléř
vyhledávaným cílem turistů.
Svou polohou je město Žacléř velice dobrým místem pro výlety jak do české, tak do polské strany
Krkonoš. Z města je možné vyrazit jak na turistické výlety (např: na botanicky vzácnou lokalitu Rýchor,
do odpočinkové zóny u rybníka v Prkenném Dole, Královecký Špičák či na nejvyšší horu České republiky
Sněžku), tak na cyklovýlety. Ve městě se také nachází lyžařské areály, které v zimě lákají řadu turistů.
Těmito areály jsou BRET Relax a sport a Lyžařské středisko Arrakis, Žacléř – Prkenný důl.
Ve městě se mimo malebnou přírodu nachází celá řada kulturně-historických památek. Na
následujících řádcích jsou představeny ty nejzásadnější.
Městské muzeum Žacléř, ve kterém se návštěvníci mohou seznámit s historií regionu, s významnými
osobnostmi, těžbou černého uhlí a řadou dalších zajímavostí z historie. Muzeum má otevřeno od úterý
do neděle (9:00 až 16:00 hodin).
Hornický skanzen, nachází se v areálu dolu Jan Šverma. Je poslední dochovanou památkou na
hlubinnou těžbu uhlí ve východních Čechách. V areálu je vytvořena stálá expozice a jsou pořádány
prohlídky (každý den v 9, 11, 13 hodin; o víkendu i v 15 hodin).
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Labyrint J. A. Komenského v Černé Vodě, památník velkému učenci, který v tomto místě opustil vlast
a již nikdy se nevrátil.
Jelikož se město Žacléř nachází v pohraničí a nedaleko za městem je hranice s Polskem, bylo město
v období války součástí pohraničního opevnění. Na území města se nachází celá řada bunkrů a
pevností. Nejznámější a nejvýznamnější z nich můžeme nalézt jižně od území města (spadá již pod
území města Trutnov) a nese název Dělostřelecká tvrz Stachelberg. Tato jedinečná památka má 11
objektů, které jsou spojeny podzemními chodbami, kterým dominuje bunkr T – St S 73. V současné
době se v okolí objektu nachází naučná stezka, dětské hřiště, muzeum a rozhledna (Rozhledna Eliška).
Rozhledna je volně přístupná, prohlídky v pevnosti Stachelberg probíhají dle stanovené návštěvní
doby29.
Poblíž Rýchorského náměstí se nachází Kostel Nejsvětější Trojice. Jedná se o barokní kostel, který
vznikl přestavbou starší renesanční stavby.
Kromě výše zmíněných památek a výletů z oblasti cestovního ruchu je v blízkém okolí Žacléře celá řada
dalších aktivit. Příkladem může být město Trutnov (např.: galerie, muzeum, památky týkající se roku
1866, …) či Polské příhraničí (např.: Park miniatur Kowary, Klášter v Křešově, Chelmsko Slaskie, vodní
park Karpacz, uranové doly v Kowarech, aj.)30. Lze tedy konstatovat, že je město Žacléř velice dobrým
a zajímavým místem pro cestovní ruch.
Dále nelze opomenout ani kulturní akce, které jsou ve městě pořádány (viz kap. 2.1.2.3 Život ve městě).
Turistická infrastruktura
Aby se cestovní ruch mohl dostatečně rozvíjet, je potřeba mít zajištěnu adekvátní infrastrukturu
související s cestovním ruchem. Jedná se především o ubytovací a stravovací kapacity. Přehled
ubytovacích kapacit na území města Žacléř shrnuje tabulka 11.

29
30

Zdroj a blíže viz: Internetové stránky pevnosti Stachelberg https://www.stachelberg.cz/
Zdroj: Internetové stránky města Žacléř https://www.zacler.cz/
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Tabulka 11: Ubytovací kapacity ve městě Žacléř (k září 2020)
Název ubytovacího zařízení

Adresa

Internetové stránky

Apartmány 17

Rýchorské náměstí 17, 542 01 Žacléř

https://www.penziony.cz
/zacler/apartmany-17/

Arrakis, pension Zelený mlýn
Chalupa Baba Jaga
Penzion Bonaqua
Braunova chalupa
Bret
Chata Ozon, chalupa Alena

Prkenný Důl 1, 542 01 Žacléř
Prkenný Důl 35, 542 01 Žacléř
Rýchorské náměstí 86, 542 01 Žacléř
Bobr 45, 542 01 Žacléř
Prkenný Důl 56, 542 01 Žacléř
Rýchory 21, 542 01 Žacléř

Ubytování Velen

Prkenný Důl 44, 542 01 Žacléř

Pension Korálek

J. A. Komenského 596, 542 01 Žacléř

Kulturní dům Žacléř

J. A. Komenského 143, 542 01 Žacléř

Penzion Miloš
Ubytování Eva
Penzion Iveta

Bobr 16, 542 01 Žacléř
Na Pilíři 298, 542 01 Žacléř
Komenského 19, 542 01 Žacléř

Penzion U Sjezdovky

Prkenný Důl 51, 542 01 Žacléř

Pension Žacléřský medvěd
Rýchorská bouda

J. A. Komenského 167, 542 01 Žacléř
Rýchory 55, 542 01 Žacléř

Penzion Oliver

Náměstí J. Čapka 272, 542 01 Žacléř

U fary

J. E. Purkyně 3, 542 01 Žacléř

Ubytování U řezníka

Náměstí J. Čapka 206, 542 01 Žacléř

https://www.zelenymlyn.com/
https://www.baba-jaga.cz/
nemají
www.braunovachalupa.wz.cz
https://www.bretcz.cz/
http://www.ozon-krkonose.cz/
https://www.zacler.cz/turista/ubyto
vani/ubytovani-velen+a116.htm
http://koralekzacler.sweb.cz/
http://www.gemec.cz/kdzacler/ubytovani/
nemají
http://www.ubytovani-eva.wz.cz/
nemají
https://www.penziony.cz/zacler/pe
nzion-u-sjezdovky/
https://www.pension-medved.cz/
nemají

https://penzion-sportzacler.hotel.cz/
https://www.ceskehory.cz/ubytova
ni/u-fary-zacler.html
https://www.ubytovani-ureznika.cz/

Zdroje: Internetové stránky města Žacléř https://www.zacler.cz/
Internetové stránky daných zařízení

Z tabulky je patrné, že ubytovací kapacity jsou ve městě dostatečné a na velmi dobré, kvalitativní
úrovni. Široká nabídka ubytování obsáhne všechny cílové návštěvníky oblasti od méně náročných
turistů až po ty nejnáročnější. Mimo těchto v tabulce uvedených ubytovacích kapacit se mohou
účastníci cestovního ruchu ubytovat také v privátních ubytovacích zařízeních. Tyto privátní možnosti
ubytování lze využít například prostřednictvím serverů typu Airbnb.
Podobná situace jako u ubytovacích kapacit je nabízena i v oblasti stravování. V současné době je tato
kapacita, stejně jako v případě ubytovací kapacity, dostatečná a na velice dobré úrovni. Město Žacléř
nabízí svým návštěvníkům celou řadu stravovacích a občerstvovacích zařízení, mezi které řadíme
restaurace, kavárny, cukrárny, okénka rychlého občerstvení aj. Přehled nejvýznamnějších stravovacích
zařízení nabízí následující tabulka 12.
Tabulka 12: Stravovací zařízení na území města Žacléř (k září 2020)
Název stravovacího zařízení

Adresa

Internetové stránky

Restaurace Zelený mlýn

Prkenný Důl 1, 542 01 Žacléř

https://www.zelenymlyn.com/

Žacléřský medvěd

J. A. Komenského 167, 542 01 Žacléř https://www.pension-medved.cz/

Restaurant Korálek

J. A. Komenského 296, 542 01 Žacléř

Restaurace Bret

Prkenný Důl 56, 542 01 Žacléř

Zdroje: Internetové stránky města Žacléř https://www.zacler.cz/
Internetové stránky daných zařízení

Stránka 37 z 236

http://koralekzacler.sweb.cz/
https://www.bretcz.cz/nas-arealstravovani/

Plán rozvoje města Žacléř na období let 2020-2025 – Analytická část
Dalším zařízením, které bezprostředně souvisí s turistickou infrastrukturou a je pro ni velice důležité,
je informační centrum. V rámci města se jedná o Turistické informační centrum Žacléř (TIC), které
poskytuje návštěvníkům oblasti informace prostřednictvím svých zaměstnanců, případně
prostřednictvím široké škály nejrůznějších propagačních materiálů. Informační centrum sídlí na adrese
Rýchorské náměstí 10, v budově Městského muzea Žacléř. K dispozici jsou v TIC dále kopírovací služby
a bezplatný internet. Návštěvníci si v něm také mohou zakoupit mapy, suvenýry, šperky a další zboží,
včetně regionálních výrobků. TIC je otevřené každý den, kromě pondělí, od 9-16 hodin31.

2.1.4 Infrastruktura
2.1.4.1 Dopravní infrastruktura
Silniční síť a její kvalita
Přes území města Žacléř neprochází silnice I. třídy.
Přes území města prochází jedna silnice II. třídy – II/300. Silnice začíná vyústěním ze silnice I/14
v Trutnově, prochází přes Žacléř a na území obce Královec zaúsťuje do I/16. Stav a kvalita silnice na
území města je ve výborném stavu, neboť v roce 2019 a 2020 proběhla rekonstrukce této silnice.
Přes území města prochází tři silnice III. třídy – III/30019, III/30021 a III/30022.
Silnice III/30019 začíná vyústěním ze silnice III/30022 na hranicích obcí Lampertice a Bernartice,
prochází Křenovem (místní část obce Bernartice) a v oblasti Prkenného Dolu zaúsťuje do II/300. Silnice
je na území města v přijatelném stavu.
Silnice III/30021 zajišťuje propojení centra města s místní částí Bobr. Silnice byla v roce 2020
rekonstruována, tj. je ve výborném stavu.
Silnice III/30022 začíná vyústěním ze silnice II/300 v oblasti ZSJ Na Jiřím, prochází Lamperticemi a
Bernarticemi, kde zaúsťuje do I/16. Silnici by prospěla rekonstrukce.
Vlastníkem zmíněných silnic je Královéhradecký kraj a hospodařit s tímto majetkem je pověřena Správa
silnic Královéhradeckého kraje (dále SS KHK).
Městem dále prochází řada místních komunikací, které jsou ve správě města. Kvalita těchto komunikací
je různá.
Tabulka 13 zobrazuje informace o intenzitě dopravy 32 na silnici II/300. U silnic III. třídy procházejícím
přes území města nebyla intenzita dopravy zjišťována.

31

Zdroj: Internetové stránky TIC Žacléř http://www.infocentrum-zacler.cz/
Intenzita dopravy = celoroční průměrný počet vozidel, která projedou daným úsekem za 24 hodin.
(http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx)
32
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Tabulka 13: Intenzita dopravy na silnici II/300 na území města Žacléř
Všechna
Jednostopá Osobní a
Těžká
Rok motorová
Měřený úsek
motorová dodávková motorová
měření vozidla
vozidla
vozidla
vozidla
celkem
2005
2 203
25
1 897
281
Žacléř-začátek zástavby –
II/300
2010
1 931
8
1 745
178
Žacléř-konec zástavby
2016
1 667
16
1 494
157
Vysvětlivky: Jednostopá motorová vozidla = např. motocykly, mopedy, Těžká motorová vozidla = vozidla nad 3,5
tuny
Zdroje: Webová mapová aplikace Silniční a dálniční síť ČR https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2016 http://scitani2016.rsd.cz/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2010 http://scitani2010.rsd.cz/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2005 https://www.rsd.cz/vysledky-csd-2005/
Číslo
silnice

Z této tabulky vyplývá, že intenzita dopravy na páteřní silnici II/300 je v čase klesající. Ředitelství silnic
a dálnic neuvádí den, ve kterém bylo měření intenzity dopravy prováděno. Vliv na tento pokles
intenzity mohla mít řada vnějších faktorů, kterými jsou např. uzávěra okolní komunikace, ředitelský
den ve školách aj.
Se silniční sítí souvisí i parkování. V Žacléři je celá řada parkovacích míst. Oficiální značené parkoviště
lze nalézt u lyžařského areálu Arrakis v Prkenném Dole, u budovy městského úřadu a u bývalé kotelny
Na Pilíři. Dále je ve městě celá řada parkovacích míst, která jsou podél komunikací, např. před budovou
Muzea Žacléř atd.
K nejbližšímu nájezdu na dálnici (D11 u místní části Kukleny v Hradci Králové) je to z města Žacléř
přibližně 67 km. Časová náročnost cesty je více jak jedna hodina. V současné době se však dálnice D11
(ke dni tvorby strategického dokumentu) rozšiřuje a měla by ve dvou etapách vést nejprve do Jaroměře
a poté přes Trutnov na hranice s Polskem. Dostavba dálnice by město Žacléř přiblížila k napojení na
dálniční síť ČR a umožnila by obyvatelům města dostat se lépe do větších měst.
Se silniční sítí souvisí i doprovodná infrastruktura v podobě chodníků pro pěší. Chodníky se ve městě
nacházejí podél hlavních silnic, dále podél řady místních komunikací. Řada z nich je v dobrém
technickém stavu, některým by naopak prospěla rekonstrukce.

Železniční síť a její kvalita
Městem Žacléř prochází železniční trať č. 043. Tato jednokolejná neelektrifikovaná trať je na trase
Trutnov-Královec-Lubawka-Žacléř. Na této trati v úseku Královec-Žacléř byla doprava rozhodnutím
drážního úřadu z 3. listopadu 2011 zastavena. Nyní na trati č. 043 jezdí vlak pouze z Trutnova do
Lubawky a zpět.
Železniční doprava tedy ve městě Žacléř není zastoupena a pokud obyvatelé města chtějí využít vlakové
dopravy, musí využít jiné nástupní místo. Funkční železniční zastávky jsou od města Žacléř nejblíže
v Královci, Bernarticích a na jiné trati poté v Mladých Bukách.
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Cykloturistická síť
Cykloturistická síť je tvořena cyklostezkami, cyklotrasami a bikovými traily. Cyklostezka je taková
pozemní komunikace (případně její jízdní pás), která je přímo určena pro cyklistickou dopravu a je
označena dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Cyklotrasa je trasa pro cyklisty označená
orientačním dopravním nebo turistickým značením. Může být vedena jak po stezkách pro cyklisty, tak
po vhodných pozemních komunikacích, kde probíhá silniční doprava33. Bikový trail je specifický druh
cyklotrasy, který se vyznačuje svou náročností jak do kopce, tak především z kopce. Jedná se o lesní
traily vyhledávané takzvanými bikery, tedy jezdci na MTB či downhillových kolech.

Městem Žacléř k září 2020 prochází jedna cyklostezka, která vede od domu v ulici J. A. Komenského
s č. p. 122 lokalitou Pod Zahradami k budově v ulici J. A. Komenského s č. p. 268. Přes území prochází
několik značených cyklotras. Město Žacléř má vytvořený dokument nesoucí název „Cyklotoulky
Žacléřskem“, ve kterém jsou přehledně zobrazené různé tipy na cyklovýlety řazené dle typu kola i dle
obtížnosti34.
Asi nejznámější cyklotrasou vedoucí přes území Žacléře je cyklotrasa KČT 4081. Jde o trasu vhodnou
pro horské kolo, která měří okolo 17 km. Tato cyklotrasa vede z Trutnova přes Žacléř do Lampertic a
poté je možné navázat na cyklotrasy na polské straně státní hranice35.
Co se týče cyklistických trailů, nedaleko, ve městě Trutnov (místní část Lhota U Trutnova) se nachází
trailové centrum Trutnov Trails. V něm mohou návštěvníci využít tras s různou obtížností (od modré
po černou), takže jsou tyto stezky vhodné pro všechny výkonnostní skupiny jezdců.

33

Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/
Zdroj: https://www.zacler.cz/turista/cyklotrasy+a20.htm
35
Zdroj: https://www.vyletnik.cz/cyklotrasy/vychodni-cechy/krkonose-vychod/1013-cyklotrasa-kct-4081/
34
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2.1.4.2 Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost byla zjišťována pomocí počtu spojů, které je možné ve městě využít. Obslužnost
byla sledována podle aktuálních jízdních řádů, které platí do 11. 12. 2021. Město Žacléř je zapojeno do
integrovaného regionálního systému dopravy IREDO, který funguje po celém území
Královéhradeckého a Pardubického kraje. Organizátorem regionální dopravy je společnost OREDO
s.r.o. se sídlem v Hradci Králové.

Dopravní obslužnost autobusovou dopravou
Od března 2021 zajišťuje dopravní obslužnost města nový dopravce. Dopravní obslužnost města
autobusovými spoji shrnuje tabulka 14.

Tabulka 14: Dopravní obslužnost města Žacléř autobusovými spoji podle jízdních řádů platných
do 11. 12. 2021
Číslo
linky

Trasa spoje

691401 Trutnov-Žacléř-Královec-Bernartice-Trutnov

Pracovní den
Sobota
Neděle
Počet Počet Počet Počet Počet Počet
spojů spojů spojů spojů spojů spojů
TAM ZPĚT TAM ZPĚT
TAM ZPĚT
29
29
13
14
13
14

Zdroj: Internetový jízdní řád IDOS https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

Z této tabulky vyplývá, že dopravní obslužnost města autobusovými spoji je zajišťována jednou linkou
č. 691401, kterou provozuje společnost AUDIS BUS s.r.o.
Co se týče dopravní obslužnosti města autobusovou dopravou o víkendech, je přibližně poloviční
intenzitou než v rámci pracovních dní.
Ze zjištěných informací vyplývá, že město Žacléř má autobusovou dopravou zajištěno přímé spojení
pouze se spádovým centrem, městem Trutnov.
Časovou dostupnost některých měst autobusovou dopravou shrnuje následující tabulka 15.
Tabulka 15: Časová dostupnost vybraných měst autobusovou dopravou z města Žacléř podle jízdních
řádů platných do 11. 12. 2021
Město
Trutnov
Hradec Králové
Praha

Časová dostupnost
29 min
1 hod 46 min a více (podle přestupů a čekací doby na přípoj)
3 hod 10 min a více (podle přestupů a čekací doby na přípoj)

Zdroj: Internetový jízdní řád IDOS https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
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Dopravní obslužnost vlakovou dopravou
Jak již bylo zmíněno výše, v současné době není v Žacléři možné využít vlakovou dopravu.

Dopravní obslužnost pro cykloturistiku
Město Žacléř v současné době nemá zajištěnou obslužnost pro cykloturisty. Ti musí využít vlastních
způsobů dopravy.
Ve městě se nenachází veřejná úschovna kol. Cykloturisté mohou využít soukromé úschovny kol, které
jsou poskytovány v rámci ubytovacích služeb. Nejbližší „cyklo věž“ pro úschovu kol se nachází
v Trutnově poblíž autobusového nádraží.

2.1.4.3 Technická infrastruktura
Technickou infrastrukturou je myšlena různorodá síť inženýrských sítí. Do této části je zařazen
i systém nakládání s odpady.

Vodovodní síť
Město Žacléř má veřejný vodovod, ze kterého je částečně zásobována pitnou vodou i místní část Bobr
a obec Lampertice. V Žacléři je z městského vodovodu zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící
obyvatelstvo. Vlastníkem vodovodu je město Žacléř a jeho provozovatelem Technické služby Žacléř,
spol. s r. o., konkrétně úsek VaK36.
Zdroje pitné vody pro městský vodovod jsou:
➢ Zdroj Prkenný Důl – odběr povrchové vody ze Sněžného potoka vybudovaný v roce 1954.
Jde o hlavní zdroj s vydatností 25 l/s. Z potoka je voda gravitačně svedena do úpravny
Prkenný Důl.
➢ Zdroj Rýchory – pramenní zářezy jímané ve sběrné jímce. Zdroj byl vybudovaný asi v roce
1912 a jeho průměrná vydatnost je 3,5 l/s, maximální poté dosahuje 6,5 l/s.
➢ Zdroj Porcelánka Spodní – důlní šachta z roku 1912 má průměrnou vydatnost zdroje
0,75 l/s a maximální vydatnost je poté 2,5 l/s.

Povrchová voda ze Sněžného potoka je upravována na normou požadovanou kvalitu v úpravně vod
Prkenný důl. Ve vodním systému je šest vodojemů: Akumulační nádrž Úpravna, Vodojem Zámek,
Vodojem Porcelánka Spodní, Vodojem Porcelánka Vrchní, Vodojem Nad Pohlem, Vodojem Černá voda.
Areál dolů Františka je zásoben z vlastního vodojemu37.
Město Žacléř nemá vlastní náhradní zdroj pitné vody a nouzové zásobování obyvatelstva bude řešeno
dovozem pitné vody (15 l/os/den).

36

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/karty-obci/194247-zacler
37
Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/karty-obci/194247-zacler
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Kanalizační síť
Město Žacléř má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na tři
čistící zařízení: septik, čistírnu odpadních vod (ČOV) Pod Zahrádkami, ČOV Bobr. Na čistící zařízení
jsou přiváděny odpadní vody od téměř všech obyvatel města – na čistírny (trvale bydlící obyvatelé –
cca 92 %, přechodní návštěvníci – cca 76 %), na septik (trvale bydlící obyvatelé – cca 6 %,
přechodní návštěvníci – cca 20 %).
Vlastníkem kanalizace, septiku a obou ČOV je město Žacléř a jeho provozovatelem opět Technické
služby Žacléř, spol. s r. o., konkrétně úsek VaK. Odpadní vody z ostatních částí města jsou zachycovány
v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Bobr (trvale bydlící obyvatelé – cca 2 %, přechodní
návštěvníci – cca 4 %).
Dešťové vody z cca 95 % území města jsou zachycovány jednotnou kanalizací a přes odlehčovací
komory vypouštěny do místních vodotečí. Dešťové vody ze zbylých ploch jsou odváděny do vodotečí
systémem příkopů, struh a propustků 38.

Plynofikace a zásobování teplem
Město Žacléř má zajištěno zásobování plynem39. Do Žacléře vede vysokotlaký plynovod z Trutnova
přes Babí a Prkenný Důl. Vlastní lokality ve městě jsou zásobeny z části středotlakými rozvody plynu,
včetně nových rozvodů stávající průmyslové lokality, a z části nízkotlakými rozvody. Rozsah plynofikace
pokrývá většinu zastavěného území vlastního města Žacléř, cca 70 % domácností a většinu
průmyslových aktivit v území40.
Horkovodní či parovodní vedení na území města Žacléř nejsou a ani se s jejich výstavbou neuvažuje.
Při vytápění je vhodné upřednostnit možnost napojení na elektrickou energii nebo plynovodní rozvody
či v případě tradičního vytápění nutno dbát na ekologizaci kotelen a rovněž zvážit využití alternativních
zdrojů energie41.

Další sítě technické infrastruktury
Zásobování elektrickou energií je zajištěno pro celé řešené území, na kterém je 24 trafostanic.
Distributorem elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy je společnost ČEZ Distribuce, a.s.
Území města je také pokryto telefonním (dálkový optický kabel) a televizním signálem (radioreléové
trasy)42.
Území města je dále plně pokryto mobilním telefonním signálem a signálem pro připojení
k internetové síti. Na území města poskytuje připojení k internetu prostřednictvím wi-fi několik
provozovatelů, např. HUMLNET s.r.o., N_SYS s.r.o. či PSD-Net43.

38

Zdroj: http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/karty-obci/194247-zacler
Zdroj: http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/karty-obci/194247-zacler
40
Zdroj: https://www.zacler.cz/files/files/f163-up-zacler-oduvodneni-13-12-12.pdf
41
Zdroj: https://www.zacler.cz/files/files/f163-up-zacler-oduvodneni-13-12-12.pdf
42
Zdroj: https://www.zacler.cz/files/files/f163-up-zacler-oduvodneni-13-12-12.pdf
43
Zdroj: Internetový server Internet pro všechny http://www.internetprovsechny.cz/
39
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Odpadové hospodářství a systém nakládání s odpady
Ve městě Žacléř je k září 2020 zaveden systém paušálních poplatků za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Povinnost
platit tento poplatek má každá osoba, která má vedeno trvalé bydliště na území města. Dále poplatek
musí zaplatit vlastníci objektů, které jsou určeny k individuální rekreaci, dále vlastníci bytů
a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba. V roce 2020 činí tento poplatek
588 Kč za kalendářní rok. Pravidelný svoz komunálního odpadu je prováděn vždy v pondělí (i v případě
svátku). Přepravu a odvoz směsného komunálního odpadu zajišťuje firma TRANSPORT Trutnov s.r.o.
Pro občany je každý všední den od 6:00 do 7:30 a od 12:30 do 14:30 otevřen areál technických služeb,
kam mohou odevzdat celou řadu druhů odpadů.
Tříděný odpad mohou lidé umísťovat do kontejnerů k tomu určených, které jsou po území města
rozmístěny na řadě míst (např. v Prkenném Dole, u budovy školní jídelny, v ulici Boženy Němcové,
v ulici Nádražní atd.). Kontejnery slouží k odkládání skla, k odkládání papíru a k odkládání plastů včetně
nápojových kartonů. V ulici Nádražní a Na Pilíři (obrázek 8) jsou umístěny také kontejnery na šatstvo a
obuv a na drobná elektrozařízení. Svoz tříděných odpadů (papíru a plastu) probíhá zpravidla ve středu
až pátek. Sklo je odváženo po naplnění kontejnerů na základě oznámení. Svoz zajišťuje také
firma TRANSPORT Trutnov s.r.o. Svoz šatstva a obuvi a drobných elektrozařízení zajišťují externí firmy.

Obrázek 8: Místo s kontejnery na tříděný odpad v ulici Na Pilíři – stav k srpnu 2020

Zdroj: vlastní průzkum

Sběr a svoz bioodpadu je na území města řešen v současné době tak, že ve městě je rozmístěno od
jara do podzimu daného kalendářního roku 14 velkoobjemových kontejnerů, které pravidelně vyvážejí
Technické služby Žacléř. Menší sběrné nádoby na bioodpad jsou také součástí sběrných míst na tříděný
odpad.
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Sběr a svoz nebezpečného odpadu (např. oleje, tuky, barvy, ředidla, akumulátory, zářivky apod.)
probíhá pravidelně každou první sobotu v sudém měsíci. Přesný termín je vždy zveřejněn na
internetových stránkách a plakátovacích plochách cca týden před svozem.
Sběr a svoz velkoobjemového odpadu (např. koberce, matrace, nábytek apod.) probíhá dvakrát ročně
– na jaře (třetí dubnový týden) a na podzim (třetí říjnový týden). Přesný termín bude zveřejněn na
internetových stránkách a plakátovacích plochách.
Kovový, odpad mohou občané města kdykoli odvést do areálu Technických služeb nebo jej odevzdat
při pravidelném jarním a podzimním bezplatném svozu velkoobjemového odpadu.
Pro likvidaci stavebního odpadu je možné zažádat o přistavení kontejneru na sjednané místo.
Přistavění a následný odvoz plného kontejneru je za úplatu. Objednávky přijímají Technické služby
Žacléř, spol. s r. o.44
Podnikatelské subjekty si musí zajistit likvidaci a odvoz odpadů, který vznikne prostřednictvím jejich
činnosti, sami, či na základě dohody se svozovou společností.

2.1.5 Vybavenost města
2.1.5.1 Bydlení
Tabulky 16 a 17 podávají informace o domovním a bytovém fondu ve městě Žacléř v letech 2001
a 2011. Výsledky za jednotlivé roky jsou ve dvou tabulkách z toho důvodu, že ve sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2001 a 2011 byl použit odlišný způsob zjišťování dat. V roce 2001 byla obydlenost domů
i bytů zjišťována na základě trvalého pobytu, zatímco v roce 2011 na základě obvyklého pobytu. Z toho
důvodu je nutné brát porovnání hodnot mezi jednotlivými lety s rezervou.

Tabulka 16: Informace o domovním a bytovém fondu ve městě Žacléř v roce 2001

Rok
2001

Rok

Domy
úhrnem

459
Byty
úhrnem

Domy
obydlené

411
Byty
obydlené

Domovní fond
Z toho
Domy
Rodinné
Bytové
neobydlené
domy
domy

281

119

Podíl neobydlených domů
z celkového počtu domů (v %)

48

Bytový fond
Z toho
Byty
Rodinné
Bytové
neobydlené
domy
domy

10,5
Podíl neobydlených bytů
z celkového počtu bytů (v %)

2001
1556
1456
339
1099
100
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index

44

Zdroj a blíže viz: Internetové stránky Technických služeb Žacléř, spol. s r. o. https://www.tszacler.cz/
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Tabulka 17: Informace o domovním a bytovém fondu ve městě Žacléř v roce 2011

Rok
2011

Rok

Domy
úhrnem

522
Byty
úhrnem

Domy
obydlené

448
Byty
obydlené

Domovní fond
Z toho
Domy
Rodinné
Bytové
neobydlené
domy
domy

294

143

Podíl neobydlených domů
z celkového počtu domů (v %)

74

Bytový fond
Z toho
Byty
Rodinné
Bytové
neobydlené
domy
domy

14,2
Podíl neobydlených bytů
z celkového počtu bytů (v %)

2011
1707
1454
334
1109
253
Zdroje: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu

14,8

Co se týče vývoje počtu domů, mezi lety 2001 a 2011 došlo k značnému nárůstu celkového počtu domů
(o 14 %). Počet obydlených domů mezi sledovanými lety vzrostl též, ovšem o něco méně (o 9 %). Podíl
neobydlených domů z celkového počtu domů vzrostl mezi sledovanými lety o 3,7 % z 10,5 % v roce
2001 na 14,2 % v roce 2011. Tyto domy z převážné části představují rekreační objekty.
Co se týče vývoje počtu bytů, mezi lety 2001 a 2011 došlo taktéž ke značnému nárůstu celkového počtu
bytů (o 9,7 %). Počet obydlených bytů mezi sledovanými lety zůstal konstantní. Podíl neobydlených
bytů z celkového počtu bytů vzrostl mezi sledovanými lety poměrně výrazně o 8,4 % – z 6,4 % v roce
2001 na 14,8 % v roce 2011. Tyto byty z převážné části představují byty v rekreačních objektech či byty
v domech, které jsou obydleny pouze přechodně.
Ze zjištěného poměrně výrazného nárůstu podílu neobydlených domů z celkového počtu domů mezi
lety 2001 a 2011 lze usuzovat, že řada objektů, které v roce 2001 byly obydleny ještě trvale, v roce
2011 již sloužily pouze jako rekreační objekty či byly obydleny pouze přechodně.
Z pohledu právního důvodu užívání bytu byla situace v roce 2011 následující: 31,6 % bytů z celkového
počtu bytů představovaly byty nájemní, 30,3 % představovaly byty v osobním vlastnictví, 15,7 %
představovaly byty ve vlastním domě a 0,1 % představovaly byty družstevní. U zbývajících bytů (22,3
%) nebyl právní důvod užívání uveden.
Zastavitelné plochy, jejichž součástí jsou i lokality, u kterých je požadován způsob využití „plochy
smíšené obytné – venkovské“ jsou vymezeny v Územním plánu města Žacléř, změně č. 2 (blíže viz kap.
2.4.2 Návaznost na jiné strategické a územní dokumenty).
Zájemců o informace týkající se stavby rodinného domu bývá ročně okolo dvaceti.
Město v rámci svých možností podporuje výstavbu nových rodinných domů. Zájem o výstavbu
rodinných domů je ve městě velký, proto město vyhledává vhodné prostory, nechává je rozparcelovat
a nabízí zájemcům. Současně se město coby majitel vodohospodářské infrastruktury snaží řešit vhodné
napojení na kanalizaci a vodovod.
Na poslední velkou lokalitu k zástavbě s názvem Pod Zahradami (cca 20 parcel) město nechává letos
zpracovat projekt zaměřený nejen na rozmístění parcel, ale i na vodovod, kanalizaci, plynofikaci, síť
kabelové televize, veřejného osvětlení, cest, chodníků a parkových úprav. Zájemci o výstavbu pak
budou mít dobrý přehled o budoucí podobě lokality. Pozemky by měly jít do nabídky v příštím roce.
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Město Žacléř vlastní ke květnu 2021 celkem 32 objektů k bydlení, 7 bytových domů (z toho šest město
spoluvlastní společně s Bytovým družstvem Žacléř v poměru 51 % město, 49 % bytové družstvo) a 2
rodinné domy. V těchto 41 objektech vlastní město celkem 352 bytů.
Nelze opomenout ovšem fakt, že město vlastní i byty v některých dalších objektech, které jsou
v katastru nemovitostí vedeny buď jako „stavba občanského vybavení“ (budovy v Havířské ulici s č. p.
224 a 225), „objekt občanské vybavenosti“ (budova základní školy s č. p. 339 v ulici J. A. Komenského,
budova hasičské zbrojnice s č. p. 52 v Hasičské ulici, budova mateřské školy s č. p. 373 v ulici Boženy
Němcové) či „jiná stavba“ (budova s č. p. 389 v ulici Boženy Němcové). Dohromady v těchto dalších 6
objektech město vlastní 65 bytů.

2.1.5.2 Školství a vzdělávání
Informace o školách a školských zařízeních ve městě Žacléř shrnuje tabulka 18.
Tabulka 18: Školy a školská zařízení ve městě Žacléř (říjen 2020)
Název zařízení

Identifikátor

Mateřská škola, Žacléř

107588668

Základní škola, Žacléř,
okres Trutnov
Základní umělecká škola,
Žacléř, Okres Trutnov
Další zařízení související
s předškolním a školním
vzděláváním

102590044
102590583
Identifikátor

Adresa
Zřizovatel
Internetové stránky
B. Němcové 373
Město
https://www.ms-zacler.cz/
542 01 Žacléř
Žacléř
J. A. Komenského 339
Město
https://www.zs-zacler.cz/
542 01 Žacléř
Žacléř
Hudební 308
Město
https://www.zuszacler.cz/
542 01 Žacléř
Žacléř
Adresa

B. Němcové 373
542 01 Žacléř
J. A. Komenského 339
Školní jídelna při ZŠ Žacléř
102906769
542 01 Žacléř
J. A. Komenského 339
Školní družina při ZŠ Žacléř 117900320
542 01 Žacléř
Vysvětlivky: MŠ = mateřská škola, ZŠ = základní škola
Zdroje: Rejstřík škol a školských zařízení https://rejskol.msmt.cz/
Internetové stránky zařízení
Školní jídelna při MŠ Žacléř

102918571

Zřizovatel
Město
Žacléř
Město
Žacléř
Město
Žacléř

Internetové stránky
https://www.ms-zacler.cz/
https://www.zs-zacler.cz/
https://www.zs-zacler.cz/

Mateřská škola (MŠ) má dvě pracoviště: v ulici Boženy Němcové (tzv. MŠ Pohádka; jedná se o hlavní
pracoviště MŠ) a v ulici Na Pilíři (tzv. MŠ Barevná, odloučené pracoviště). Celková kapacita MŠ je 138
míst.
V budově v ulici Boženy Němcové jsou celkem tři třídy – kuřátka, medvídci, koťátka. Každou třídu tvoří
pracovní část se stolečky a herna s dětským koutkem. Jednotlivé třídy mají svá specifika: kuřátka –
logopedický koutek, medvídci – interaktivní tabule, koťátka – piano. Za budovou se nachází školní
zahrada s přírodními prvky. Provoz tohoto pracoviště MŠ je každý den od 7:00 do 16:30 hodin. Součástí
budovy je i školní jídelna.
V budově v ulici Na Pilíři jsou také tři třídy – koťata, myšky a štěňata. Prostředí tříd je uspořádáno do
tzv. center aktivit (učebních kooperativních koutků, menších pracovišť), která jsou různě tematicky
zaměřena a vybavena tak, aby podněcovala a stimulovala děti k aktivitě a co největšímu
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osamostatnění. I zde za budovou se nachází školní zahrada s přírodními prvky. Provoz tohoto
pracoviště MŠ je každý den od 6:30 do 16:30 hodin45.
Základní škola (ZŠ) je úplnou ZŠ poskytující vzdělávání od 1. do 9. ročníku. ZŠ má vlastní malou
knihovnu, dále se zde nachází cvičná kuchyňka, řada odborných učeben. Součástí školy je i školní jídelna
(budova za budovou ZŠ) a školní družina. Vedle budovy ZŠ se rozkládá sportovní areál. Celková kapacita
ZŠ je 420 míst46.
Základní umělecká škola (ZUŠ, obrázek 9) poskytuje vzdělávání v hudebním a výtvarném oboru. Škola
disponuje dobrou vybaveností moderními technologiemi. Celková kapacita ZUŠ je 215 míst.

Obrázek 9: Budova ZUŠ – stav k srpnu 2020

Zdroj: vlastní průzkum

Tabulka 19 uvádí počty dětí a žáků navštěvujících ZŠ Žacléř a MŠ Žacléř ve školních letech 2013/2014
až 2020/2021.

Tabulka 19: Počet dětí/žáků navštěvujících MŠ a ZŠ ve městě ve školních letech 2013/2014 až
2020/2021
Název zařízení
Mateřská škola
Základní škola

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
/
/
/
/
/
/
/
/
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
138 119 115 105 114
96
97 106 100
420 232 234 234 227 248 238 234 222

Kapacita
zařízení

Poznámky: Kapacita zařízení platí pro všechny uvedené roky.
Zdroj: Údaje poskytnuté Městským úřadem v Trutnově, odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví

45
46

Zdroj: Internetové stránky MŠ Žacléř https://ms-zacler.cz/
Zdroj: Internetové stránky ZŠ Žacléř https://www.zs-zacler.cz/
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Z tabulky 19 vyplývá následující: v případě MŠ se naplněnost kapacity zařízení pohybovala v rozmezí
70 až 86 %. Ve sledovaném období byla kapacita MŠ nejvíce naplněna v roce 2013/2014, nejméně
v letech 2017/2018 a 2018/2019.
V případě ZŠ se naplněnost kapacity pohybovala v rozmezí 53 až 59 %. Nejvíce byla využita ve školním
roce 2017/2018, nejméně naopak ve školním roce 2020/2021.

2.1.5.3 Zdravotnictví
Na území města Žacléř funguje několik zdravotnických zařízení. Detailní informace poskytuje
následující tabulka 20.
Tabulka 20: Zařízení zdravotnické péče na území města Žacléř (k říjnu 2020)
Samostatná ordinace
praktického lékaře pro
dospělé

Adresa

IČ

Info

Ordinační hodiny:
J. A. Komenského 33
doktor: Po 15-18, Út 10-12, Čt 15-17, Pá 8-11:30
03499031
542 01 Žacléř
sestra: Po 14-15, Út 8-10, St 8-12, Čt 14-15
objednané odběry: Út, St, Pá 7:30-8
Ordinační hodiny:
PracticMedica s.r.o. – Rýchorské náměstí 5
doktorka: Po 12-16, Út 8-11 a 11-14, St 8-10, Pá
04607759
MUDr. Zuzana Pohlová
542 01 Žacléř
12-14
odběry: Út, St 7-8
Samostatná ordinace
praktického lékaře pro
Adresa
IČ
Info
děti a dorost
MUDr. Dagmar
Hudební 309
Ordinační hodiny:
47463341
Paverová
542 01 Žacléř
Po, Pá 6:30-11, Út 6:30-13, St 9-12, Čt 11-15
Samostatná ordinace
praktického lékaře –
Adresa
IČ
Info
gynekologa
J. E. Purkyně 229
Ordinační hodiny:
MUDr. Martina Hrůzová
01527193
542 01 Žacléř
každé sudé úterý 8-12
Léčebna pro
Adresa
IČ
Info
dlouhodobě nemocné
ambulantní: fyzioterapeut, rehabilitační a
fyzikální medicína, vnitřní lékařství, všeobecné
REHAMEDICA Žacléř,
J. E. Purkyně 229
08208778 praktické lékařství, léčebně rehabilitační péče
a.s.
542 01 Žacléř
MUDr. Zdeněk Vrtala
s.r.o.

pobytová: dlouhodobá lůžková péče
Samostatná ordinace
lékaře specialisty
SAL, spolek
ambulantních lékařů,
v.o.s.

Adresa

IČ

Info

J. E. Purkyně 229
542 01 Žacléř

49815563

chirurgie, radiologie a zobrazovací metody

Lékárna

Adresa
IČ
Info
J. A. Komenského 68
Otevírací doba:
Lékárna Žacléř s.r.o.
03458474
542 01 Žacléř
Po až Pá 8-12 a 13-17
Zdroje: Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb https://nrpzs.uzis.cz/
Internetové stránky města Žacléř https://www.zacler.cz/
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Z této tabulky vyplývá, že ve městě fungují dvě ordinace praktického lékaře pro dospělé. Ordinační
hodiny se mezi jednotlivými dny liší (viz tabulka). Ve městě dále funguje ordinace praktického lékaře
pro děti a dorost, která je občanům k dispozici každý pracovní den, přičemž ordinační doba se
v jednotlivé dny v týdnu liší. Ve městě funguje i samostatná ordinace praktického lékaře-gynekologa,
která je otevřena každé úterý v sudý týden od 8:00 do 12:00 hodin. Opomenout nelze ani zdravotnické
služby poskytované společností REHAMEDICA Žacléř, a.s. a služby v oblasti chirurgie radiologie a
zobrazovacích metod poskytovaných společností SAL, spolek ambulantních lékařů, v.o.s.
Na území města je k dispozici jedna lékárna, která se nachází v ulici J. A. Komenského č. p. 68. Otevřena
je každý pracovní den v týdnu.
Na území města jsou dva domy s pečovatelskou službou. Jedná se o budovu s č. p. 224 a budovu s č.
p. 225 v ulici Havířská.
Nejbližší nemocnice a jí poskytované služby jsou lidem k dispozici v centru SO ORP, tj. v Trutnově.

2.1.5.4 Sociální služby
Město Žacléř nemá zpracovaný komunitní plán sociálních služeb pro území města.

Tabulka 21: Zařízení sociálních služeb dostupná v rámci území města Žacléř (říjen 2020)
Zařízení
sociálních
služeb

Adresa zařízení

Pečovatelská
služba Žacléř

J. E. Purkyně 229
542 01 Žacléř

Typ
Forma
poskytované poskytovaných Cílová skupina
Věková kategorie
Internetové
sociální
sociálních
klientů
klientů
stránky
služby
služeb
osoby s
osoby s chronickým
chronickým
onemocněním a
onemocněním
ambulantní
osoby se zdravotním https://www
pečovatelská
osoby se
postižením od 18 let .rehamedica.
služba
terénní
cz/
zdravotním
výše
postižením
senioři od 62 let výše
senioři

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz/

Na území města se nachází jedno zařízení sociálních služeb. Konkrétně se jedná o Pečovatelskou službu
Žacléř, která je příspěvkovou organizací města. Služba je poskytována formou ambulantní a terénní,
přičemž kapacita ambulantní formy je 5 klientů, kapacita terénní formy je 90 klientů. Provozní doba
obou forem je od pondělí do pátka od 7:00 do 14:30 hodin a v sobotu a v neděli od 9:30 do 13:30
hodin. Pečovatelské služba zajišťuje např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti apod.
K únoru 2021 vykonává město ze zákona činnost veřejného opatrovníka u dvou osob, které mají
omezenou právní způsobilost.
Pokud chtějí obyvatelé města využít služeb dalších zařízení (vyjma pečovatelské služby), která poskytují
sociální služby, musí navštívit okolní města/obce, především Trutnov (nízkoprahové zařízení pro děti a
mládež, stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené, azylový dům pro ženy, odborné sociální
poradenství atd.) či Lampertice (domov pro seniory).
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Nelze ovšem opomenout fakt, že na podzim roku 2020 započala ve městě výstavba nového domova
pro seniory, která by měla být hotova v roce 2022. V novém objektu by měly být poskytovány i
odlehčovací služby.

2.1.5.5 Kultura
Kultura a kulturní činnost je pro město významnou záležitostí. Ve městě je během kalendářního roku
pořádána řada kulturních akcí, např. Městský ples, Dětský den, Den lidových řemesel atd. Popis a
přehled akcí pořádaných ve městě, včetně těch kulturních, je již poměrně detailně popsán v kap.
2.1.2.3 Život ve městě – akce a události pořádané ve městě.
Ve městě se nachází řada kulturních zařízení.
Občanům je k dispozici veřejná knihovna, která se nachází v ulici Na Pilíři v budově s č. p. 204. Knihovna
poskytuje půjčování knih jak z vlastního fondu, tak z výměnného fondu od jiných knihoven. Knihovna
je otevřena čtyři dny v týdnu – v pondělí a ve středu od 13:00 do 17:00 hodin a v úterý a ve čtvrtek od
8:00 do 11:00 hodin. V knihovně se během kalendářního roku pořádají i akce47.
V ulici J. A. Komenského v budově s č. p. 143 se nachází kulturní dům, kde je v průběhu roku pořádána
řada kulturních a společenských akcí, např. hornické dny, oslavy svaté Barborky, ochutnávky kvalitního
vína, akce pro děti, hudební vystoupení, taneční zábavy, kombinované pořady, divadelní a
loutkoherecká představení aj.
Na Rýchorském náměstí v budově s č. p. 10 sídlí Městské muzeum Žacléř, ve kterém se návštěvníci
mohou seznámit s historií regionu, s významnými osobnostmi, těžbou černého uhlí a řadou dalších
zajímavostí z historie. Muzeum má otevřeno od úterý do neděle (9:00 až 16:00 hodin) 48.
Kino není k říjnu 2020 ve městě provozováno. Nejbližší kino je v Trutnově.
Na území města se nachází řada kulturně-historických staveb a památek. Bližší informace k těmto
zajímavostem jsou již uvedeny v kap. 2.1.3.3 Cestovní ruch – atraktivity cestovního ruchu.
Seznam objektů, které jsou vedeny jako nemovité kulturní památky v rámci ústředního seznamu
kulturních památek České republiky, shrnuje tabulka 22.

47
48

Zdroj: Internetové stránky knihovny v Žacléři https://www.knihovna-zacler.cz/
Zdroj: Internetové stránky Městského muzea v Žacléři http://www.muzeum-zacler.cz/
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Tabulka 22: Seznam nemovitých kulturních památek na území města Žacléř (říjen 2020)
Název památky
Činžovní dům
Fara
Hrob - společný hrob rudoarmějců
Kaple sv. Anny
Kašna
Kostel Nejsvětější Trojice
Liniové opevnění - soubor objektů těžkého a
lehkého opevnění s tvrzí Stachelberg
Městský dům
Měšťanský dům
Měšťanský dům
Měšťanský dům
Měšťanský dům
Měšťanský dům
Měšťanský dům
Měšťanský dům
Měšťanský dům
Měšťanský dům
Pilíř se sochou sv. Antonína Paduánského s Ježíškem
Radnice
Sloup se sochou Panny Marie - Mariánský sloup
Socha sv. Anny na podstavě
Socha sv. Floriána na podstavě
Soud
Šachetní budova dolu Jiří s těžní věží
Uhelný důl hlubinný - jáma Františka, z toho jen:
těžní věž se zařízením
Vápenka
Venkovský dům
Venkovský dům
Venkovský dům
Vila
Zámek
Žacléř – městská památková zóna

Kategorie

Typ

Rýchorská č. p. 90, parcela KN st. 44 (k. ú. Žacléř)
J. E. Purkyně č. p. 2, parcela KN st. 3 (k. ú. Žacléř)
parcela KN 1009/2 (k. ú. Žacléř)
parcela KN st. 53 (k. ú. Prkenný Důl)
parcela KN st. 987 (k. ú. Žacléř)
parcela KN st. 1 (k. ú. Žacléř)

Lokalizace

areál
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt

činžovní dům
fara
hrob
kaple
kašna
kostel

19. 4. 2004
3. 5. 1958
3. 5. 1958
3. 5. 1958
20. 7. 2004
3. 5. 1958

parcela KN 53 (k. ú. Prkenný Důl) + mnoho parcel v k. ú. Babí

areál

liniové opevnění

3. 5. 1958

Rýchorská č. p. 99, parcela KN st. 32 (k. ú. Žacléř)
Rýchorské náměstí č. p. 85, parcela KN st. 49 (k. ú. Žacléř)
Rýchorské náměstí č. p. 13, parcela KN st. 152/2 (k. ú. Žacléř)
Rýchorské náměstí č. p. 7, parcela KN st. 159/1 (k. ú. Žacléř)
Rýchorské náměstí č. p. 6, parcela KN st. 160/1 (k. ú. Žacléř)
Rýchorské náměstí č. p. 116, parcela KN st. 10/1 (k. ú. Žacléř)
Rýchorské náměstí č. p. 12, parcela KN st. 153 (k. ú. Žacléř)
Rýchorské náměstí č. p. 14, parcela KN st. 151/1 (k. ú. Žacléř)
Rýchorské náměstí č. p. 118, parcela KN st. 8/1 (k. ú. Žacléř)
Rýchorské náměstí č. p. 117, parcela KN st. 9 (k. ú. Žacléř)
parcela KN 557/3 (k. ú. Bobr)
Rýchorské náměstí č. p. 181, parcela KN st. 230 (k. ú. Žacléř)
parcela KN st. 986 (k. ú. Žacléř)
parcela KN 19/2 (k.ú. Černá Voda u Žacléře)
parcela KN 1103/1 (k. ú. Žacléř)
Rýchorské náměstí č. p. 10, parcela KN st. 155/1 (k. ú. Žacléř)
parcela KN st. 239 (k. ú. Žacléř)
parcely KN st. 62, KN 183 + KN st. 67, KN st. 77, KN st. 79 pozemky chráněny bez
staveb (k.ú. Černá Voda u Žacléře)
parcela KN st. 51/1 (k. ú. Černá Voda u Žacléře)
J. A. Komenského č. e. 8, parcela KN st. 55 (k. ú. Žacléř)
J. A. Komenského č. e. 1, parcela KN st. st. 54 (k. ú. Žacléř)
J. A. Komenského č. e. 5, parcela KN st. 116 (k. ú. Žacléř)
Rýchorská č. p. 108, parcela KN st. 19/1, KN 65/1 (k. ú. Žacléř)
Zámecká č. p. 1, parcely KN st. 24, KN 1026, část parcely KN 1027/1 (k. ú. Žacléř)
centrum města Žacléř a jeho nejbližší okolí

objekt
areál
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
objekt

městský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
měšťanský dům
sloup se sochou
radnice
sloup se sousoším
socha
socha
soud
uhelný důl hlubinný

9. 9. 2003
3. 5. 1958
10. 9. 2003
3. 5. 1958
3. 5. 1958
3. 5. 1958
16. 8. 2005
10. 9. 2003
3. 5. 1958
3. 5. 1958
25. 3. 2014
3. 5. 1958
3. 5. 1958
3. 5. 1958
3. 5. 1958
2. 2. 1999
8. 2. 1996

areál

uhelný důl hlubinný

8. 2. 1996

objekt
objekt
objekt
objekt
objekt
areál
území

vápenka
venkovský dům
venkovský dům
venkovský dům
neuvedeno
zámek
neuvedeno

13. 6. 2005
3. 5. 1958
3. 5. 1958
3. 5. 1958
8. 9. 2018
3. 5. 1958
1. 9. 2003

Vysvětlivky: KN = katastr nemovitostí; Zdroj: Systém evidence památek Památkový katalog https://www.pamatkovykatalog.cz/
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Z tabulky 22 vyplývá, že na území města Žacléř je k říjnu 2020 evidováno celkem 32 nemovitých
kulturních památek. Řada těchto nemovitých kulturních památek je součástí městské památkové zóny.
Co se týče kategorie nemovité kulturní památky, nejčastěji se jedná o objekty (81 % z celku). 16 %
památek je kategorie „areál“, zbývající 3 % představuje kategorie „území“.
Na území města se nachází tři hřbitovy a jeden urnový háj. Největší hřbitov se nachází u kostela
Nejsvětější Trojice. Další hřbitov se nachází v ulici Boberská. Poblíž vrcholu Na písku v k.ú. Černá Voda
u Žacléře se nachází černovodský hřbitov. Urnový háj se nachází jihovýchodně od budovy s č. p. 575
v ulici Na Pilíři.

2.1.5.6 Sportovní vybavenost
Ve městě působí některá zájmová sdružení, která se primárně zabývají sportovní činností – jedná se
např. o TJ Baník Žacléř, z.s. či Cyklo Ski Team Žacléř, z. s. Ve městě dále působí i některá sdružení, která
se zabývají mj. alespoň okrajově sportovní činnosti – jedná se např. o SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Žacléř aj.

Ve městě Žacléř se nachází řada sportovních zařízení. V ulici Na Hřišti se nachází fotbalový stadion.
Dobře udržovaná travnatá plocha je využívána především fotbalovým oddílem TJ Baník Žacléř, z.s. Areál
nabízí mimo plochy hřiště i jednoduché zázemí (kabiny se sprchami) a k dispozici je zároveň i
provozovna drobného občerstvení, která nabízí své služby nejenom místním sportovcům, ale i
sportovním fandům.
Jihovýchodně od fotbalového stadionu se nachází antukové tenisové a volejbalové kurty. Kurty slouží
i pro potřeby veřejnosti, pronájem jednoho kurtu je 100 Kč/hod 49. Severovýchodně od fotbalového
hřiště se nachází ještě jedno víceúčelové hřiště se štěrkovým povrchem, na kterém si lze zahrát např.
volejbal či nohejbal.
Co se týče krytých sportovišť, jedná se o tělocvičnu v budově ZŠ, tělocvičnu v budově MŠ v ulici Na
Pilíři a o tělocvičnu v Národním domě.
Západně od budovy ZŠ se nachází atletický stadion, který je využíván jak ZŠ v Žacléři, tak jej může využít
i široká veřejnost. Ačkoliv je stadion poměrně udržovaný, prospěla by mu určitá revitalizace.
Opomenout nelze ani dětská hřiště. Jmenovat lze např. dětské hřiště mezi panelovými domy v ulici Na
Pilíři či jihozápadně od budovy ZŠ.
Širokou nabídku sportovišť nabízí areál Bret v Prkenném Dole. Konkrétně fotbalové hřiště s umělou
trávou třetí generace, 2 tenisové kurty s umělou trávou, hřiště pro plážový volejbal, antukové
nohejbalové hřiště, k tomu i ruské kuželky, petanque i badminton. K relaxaci pak slouží vířivá vana,
masážní vana, sauna a kryokomora. V zimě tu zájemci najdou zasněžovanou sjezdovku
s dvousedačkovou lanovkou, dětský zimní park a snowtubing50.

49
50

Zdroj: Internetové stránky oddílu tenistů TJ Baník Žacléř, z.s. https://www.zacler-tenisklub.cz/
Zdroj a blíže viz: Internetové stránky sportovního a wellness areálu Bret https://www.bretcz.cz/
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Nejdelší sjezdové tratě v okolí nabízí v zimě areál Arrakis v Prkenném Dole. Návštěvníkům nabízí
výjimečně prostorné sjezdovky všech stupňů obtížnosti, které jsou technicky zasněžovány a denně
upravovány. Pro malé lyžaře je k dispozici dětský park s vlekem a kolotočem51.
V zimním období je možné v případě dobrých sněhových podmínek vyrazit na běžky.
Přes území města prochází několik značených cyklotras a turistických tras. Asi nejznámější
cyklotrasou vedoucí přes území Žacléře je cyklotrasa KČT 4081. Jde o trasu vhodnou pro horské kolo,
která měří okolo 17 km. Tato cyklotrasa vede z Trutnova přes Žacléř do Lampertic a poté je možné
navázat na cyklotrasy na polské straně státní hranice52. Město Žacléř má vytvořený dokument nesoucí
název „Cyklotoulky Žacléřskem“, ve kterém jsou přehledně zobrazené různé tipy na cyklovýlety řazené
dle typu kola i dle obtížnosti53.

2.1.6 Životní prostředí
2.1.6.1 Současný stav životního prostředí
Na území města se nachází jedno aktivní plošné sesuvné území – objekt č. 4503, v oblasti Vězeňské
ulice). Dále se na území města nacházejí dvě plošná potencionální sesuvná území (objekt č. 4467 –
jižně až jihozápadně od vrcholu Na Popravišti a objekt č. 4466 – jihovýchodně od vrcholu Vrchy)54.
Jelikož poslední revize proběhla v roce 1982, je otázkou aktuálnost uvedených dat.
Do území města Žacléř, konkrétně do jeho západní části zasahuje chráněná oblast přirozené
akumulace vod Krkonoše. V západní části do území města zasahují ochranná pásma vodních zdrojů
II. stupně – prameniště Sejfy, Rýchory a Bobr. Ve východním výběžku do území města zasahuje ještě
jedno ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně, konkrétně šachta Královec.
Na východní polovině území města se nachází značné množství důlních děl a prakticky celá východní
polovina území města je poddolovaná (viz obrázek 4 v rámci kap. 2.1.1.3 Ráz krajiny a přírodní
prostředí).
Na území města Žacléř je evidována jedna lokalita považovaná za starou ekologickou zátěž – lokalita
„Skládka Žacléř "U hřiště“. Jedná se o lokalitu, kde se nacházela skládka převážně komunálního
odpadu, která byla zavezena a následně zatravněna (parcela KN 1389/1 v k. ú. Žacléř). Hodnocení
lokality probíhalo v listopadu 2019. Byla potvrzena kontaminace povrchových a podzemních vod a
zeminy, která nepředstavuje aktuální zdravotní riziko ani rozpor s legislativou, není však vyloučena
možnost dalšího šíření kontaminace nebo negativní ovlivnění současného využívaní krajiny. Z toho
důvodu je nutný další monitoring vývoje a šíření kontaminace v čase55.
Jak již bylo uvedeno v kap. 2.1.3.1 Ekonomická situace – charakter hospodářství a charakteristika
klíčových subjektů, na území města Žacléř není evidován žádný tzv. „brownfield“, který by byl veden
v národní databázi brownfieldů.

51

Zdroj: Internetové stránky města Žacléř https://www.zacler.cz/mesto/sport/
Zdroj: https://www.vyletnik.cz/cyklotrasy/vychodni-cechy/krkonose-vychod/1013-cyklotrasa-kct-4081/
53
Zdroj: https://www.zacler.cz/turista/cyklotrasy+a20.htm
54
Zdroj a blíže: Mapový server České geologické služby http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
55
Zdroj: Systém evidence kontaminovaných míst https://www.sekm.cz/
52
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Zemědělský půdní fond a jeho ochrana
Zemědělský půdní fond (ZPF) tvoří pozemky zemědělsky obhospodařované (orná půda, chmelnice,
vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny) a půda, která byla a má být nadále zemědělsky
obhospodařována, ale dočasně obdělávána není56. Následující tabulka 23 obsahuje informace týkající
se zastoupení ZPF a nezemědělské půdy v jednotlivých k.ú. města Žacléř.

Tabulka 23: Zastoupení ZPF a nezemědělské půdy v jednotlivých katastrálních územích města Žacléř
(k 5. 8. 2020)
Katastrální
území
ZPF
Nezemědělská
půda

Bobr

Prkenný
Důl

Černá Voda
u Žacléře
Výměra ha
52,4
259,0

Vernířovice

196,2

40,9

42,0

118,9

113,5

24,1

Rýchory

Žacléř

Město Žacléř
celkem

94,0

218,1

860,6

437,9

585,2

1 321,6

Procentuální podíl zastoupení
ZPF
82,4
25,6
31,6
91,5
17,7
27,1
39,4
Nezemědělská
17,6
74,4
68,4
8,5
82,3
72,9
60,6
půda
Poznámky: Do ZPF byly zařazeny druhy pozemků: orná půda, zahrada a trvalý travní porost. Zařazeny by byly i
druhy pozemku chmelnice a vinice a ovocný sad, ty se však na území města Žacléř nevyskytují. Do nezemědělské
půdy byly zařazeny druhy pozemků: lesní pozemek, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha.
Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Z této tabulky vyplývá, že k srpnu 2020 ve městě převažovala nezemědělská půda nad ZPF (60,6 %
ku 39,4 %). Jednotlivá k.ú. se mezi sebou poměrně liší. V případě k.ú. Bobr a Černá Voda u Žacléře
převažuje výrazně podíl ZPF nad nezemědělskou půdou, zatímco v případě k.ú. Prkenný Důl,
Vernířovice, Rýchory a Žacléř je situace přesně opačná, převažuje výrazně nezemědělská půda nad ZPF.
Pro přehlednost rozdělení zemědělské a nezemědělské půdy na území města Žacléř podle
procentuálního zastoupení jednotlivých druhů pozemků znázorňují grafy 11 a 12.

56

Zdroj a blíže viz § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
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Graf 11: Zemědělská půda na území města Žacléř podle zastoupení jednotlivých druhů pozemků
(v %)

trvalý travní
porost
49,5%

orná půda
45,8%

ovocný sad
0,0%

zahrada
4,7%

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Graf 12: Nezemědělská půda na území města Žacléř podle zastoupení jednotlivých druhů pozemků
(v %)
zastavěná plocha a nádvoří
2,5%
vodní plocha
0,7%

ostatní
plocha
12,2%

lesní pozemek
84,6%

Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Z těchto grafů vyplývá, že téměř ½ zemědělské půdy na území města Žacléř je tvořena trvalými travními
porosty, následuje orná půda s 46 % a zbývající malý podíl připadá na zahrady. Okolo 85 %
nezemědělské půdy je na území města tvořeno lesními pozemky.
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Ochrana ZPF souvisí s hodnocením kvality půd, která se hodnotí pomocí tzv. bonitovaných půdně
ekologických jednotek (BPEJ)57. Ochrana půd se dělí celkem do pěti tříd58. Na území města Žacléř se
nacházejí půdy se všemi třídami ochrany (obrázek 10). Nejvíce chráněné půdy (vyznačeny červenou a
béžovou barvou) se vyskytují především v severní části území města, částečně také ve východním
výběžku území města. Půdy těchto dvou tříd jsou kvalitou nejcennější.

Obrázek 10: Ochrana ZPF na území města Žacléř (k říjnu 2020)

Zdroj: Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/

Ohroženost půd vodní erozí na území města Žacléř je znázorněna na obrázku 11. Z tohoto obrázku
vyplývá, že silně erozně ohrožené půdy se nacházejí především v jižní a severozápadní části území
města. Mírně erozně ohrožené půdy jsou zastoupeny souvisleji v centrální a východní části území
města.

57

BPEJ je pětimístný číselný kód charakterizující zemědělské pozemky. Jednotlivé číselné hodnoty vyjadřují hlavní
půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické
ohodnocení (zdroj: https://bpej.vumop.cz/).
58
Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu. Do 2. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce
chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
Do 3. třídy jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají průměrnou produkční schopnost, do 4. třídy zemědělské
půdy, které mají podprůměrnou produkční schopnost a do 5. třídy zemědělské půdy, které jsou velmi málo
produkční (zdroj: ÚAP ORP Náchod, dostupné z: https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uap/default.asp,
Internetové stránky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy https://www.vumop.cz/).
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Obrázek 11: Ohroženost půd vodní erozí na území města Žacléř (k říjnu 2020)

Zdroj: Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/; upraveno

Území města má pouze zanedbatelnou míru rizika ohrožení ZPF větrnou erozí59.
V žádném z k.ú. města nebyly realizovány komplexní pozemkové úpravy60.

Kvalita ovzduší
Znečištění ovzduší představuje problém, jehož důsledky jsou široké. Jedná se např. o přímé negativní
účinky látek znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu či materiály, dále vliv
na strukturu a funkci ekosystémů atd.
Na úvod je nutné vysvětlit dva pojmy – emise a imise. Emise v oblasti ekologie a životního prostředí
vyjadřuje uvolňování znečišťujících látek do ovzduší. Imise jsou emise, které se dostaly do styku
se životním prostředím a jsou nahromaděny např. ve vodě, půdě, organizmech. Imise jsou následkem
emisí61. Jen velmi málo uvolněných znečišťujících látek si zachovává stále svou chemickou identitu
po vstupu do ovzduší. Proto se pro účely hodnocení znečištění ovzduší měří imisní hodnoty.

59

Zdroj: Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo
dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky
pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se
vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se
jimi zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace
hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, ochraně a
zúrodnění půdního fondu, lesního hospodářství a vodního hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých
účinků povodní a sucha, řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky
pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní
plánování. Zdroj a blíže viz: §2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
61
Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/
60
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Látek znečišťujících ovzduší, u kterých se sleduje překročení imisních limitů, je řada, např. oxid siřičitý
(SO2), suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů (PM10), oxid dusičitý (NO2), benzen
atd.62
Následující obrázek 12 znázorňuje, jak na tom bylo město Žacléř z hlediska množství polétavého prachu
o velikosti 10 mikrometrů v ovzduší v roce 2018.

Obrázek 12: Průměrná imisní koncentrace PM10 v ovzduší na území města Žacléř v roce 2018

Vysvětlivky: PM10 = suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů; ug/m3 = mikrogramy na metr
krychlový
Poznámky: Výsledky měření byly prováděny v lokalitách o velikosti 1x1 km. Pro celé území města Žacléř platí
interval „<= 20“.
Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/

Z tohoto obrázku vyplývá, že na celém území města byla v roce 2018 průměrná koncentrace PM10
v ovzduší menší či rovna než 20 ug/m3. Imisní limit za jeden kalendářní rok pro tyto částice v ovzduší
je 40 µg/m3. Z toho vyplývá, že roční limit pro látku PM10 byl v roce 2018 dodržen.

Roční imisní limity byly na území města dodrženy i u výskytu dalších látek znečišťujících ovzduší, u
kterých se překročení či nepřekročení limitů sleduje – oxid siřičitý, oxid dusičitý, benzen atd.63

62

Imisní limity znečišťujících látek a jejich povolený počet překročení za kalendářní rok jsou definovány v příloze
1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
63
Zdroj: Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/
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2.1.6.2 Ochrana životního prostředí
Západní část území města Žacléř spadá do velkoplošného zvláště chráněného území typu národní
park – konkrétně do „Krkonošského národního parku“.
Do západní části území města zasahuje soustava Natura 2000, konkrétně evropsky významná lokalita
„Krkonoše“ a ptačí oblast „Krkonoše“64.
Do jiného velkoplošného zvláště chráněného území (národní park, chráněná krajinná oblast), ani do
maloplošného zvláště chráněného území (národní přírodní rezervace, národní přírodní památka,
přírodní rezervace, přírodní památka) již území města nespadá65.
Zásah Krkonošského národního parku (KRNAP) a soustavy Natura 2000 do území města Žacléř graficky
znázorňuje obrázek 13.

Obrázek 13: Zásah KRNAP a soustavy Natura 2000 do území města Žacléř

Poznámka: Béžovou barvou je znázorněn zásah soustavy Natura 2000 do území města. Tmavě zelenou čárou je
znázorněna hranice KRNAPU.
Zdroj: Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/

64

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny
státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních
stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen
na určitou oblast (zdroj: Internetové stránky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky
https://www.ochranaprirody.cz/).
65
Zdroj: Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/
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Na území města Žacléř se nachází řada prvků územního systému ekologické stability (ÚSES).
Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky 66. Podle biogeografického
významu se dělí na nadregionální, regionální a lokální ÚSES.

Obrázek 14: Zásah územních systémů ekologické stability nadregionálního a regionálního významu
do území města Žacléř (k říjnu 2020)

Vysvětlivky: NRBK = nadregionální biokoridor, RBK = regionální biokoridor, RBC = regionální biocentrum
Zdroj: Mapový portál Královéhradeckého kraje http://gis.kr-kralovehradecky.cz/

66

Biocentrum je biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci
přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak
umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení základních
skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimo to
interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky
(vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.).
(zdroj: Portál Územních systémů ekologické stability http://uses.cz/)
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Z obrázku 14 vyplývá, že do území města zasahují dva prvky ÚSES nadregionálního významu,
konkrétně:
➢ NRBK č. 28, jehož osa prochází centrální a jihovýchodní částí území města. Tento NRBK propojuje
nadregionální biocentrum (NRBC) č. 85 Prameny Úpy s mezofilní bučinnou osou NRBK č. 37.
Cílovými ekosystémy jsou mezofilní bučinné a horské ekosystémy.
➢ NRBK č. 29, jehož osa prochází severozápadní částí území města. Tento NRBK propojuje NRBC č.
85 Prameny Úpy s mezofilní bučinnou a horskou osou NRBK č. 28. Cílovými ekosystémy jsou
mezofilní bučinné a horské ekosystémy.

Do území města zasahují v současné době tři prvky ÚSES regionálního významu, konkrétně:
➢ RBC č. H001 Žacléřské – nachází se v jihovýchodní části území města. Cílovými ekosystémy jsou
mezofilní bučinné ekosystémy.
➢ RBC č. 390 Rýchory – rozkládá se v západní části území města. Cílovými ekosystémy jsou horské
až mezofilní bučinné ekosystémy.
➢ RBC č. 1651 Boberská stráň – nachází se v severní až v severozápadní části území města. Cílovými
ekosystémy jsou mezofilní bučinné ekosystémy67.

Dále se na území města nachází řada lokálních ÚSES. Jedná se o menší ekologicky významné krajinné
celky.

Rovnováhu a vyváženost krajiny lze hodnotit pomocí tzv. koeficientu ekologické stability (KES)68.
Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy vyrovnávat
rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů. V podstatě se systém brání
změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele
k normálnímu stavu69.
Tabulka 24 znázorňuje hodnoty KES ve městě Žacléř a jeho jednotlivých katastrálních územích
k 5. 8. 2020. Z této tabulky vyplývá, že hodnota KES byla pro území města Žacléř k uvedenému datu
2,70. Jedná se tedy o území mírně stabilní, které je charakterizováno jako běžná kulturní krajina
(technické objekty jsou v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků).

67

Zdroj: Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro území
Královéhradeckého kraje, dostupné z:
http://gis.kr-kralovehradecky.cz/assets/GIS/projekty/ziv-prostredi/Plan_USES_KHK.pdf
68
Koeficient ekologické stability je vypočítán jako poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných
prvků ve zkoumaném území. Mezi ekologicky stabilní plochy patří: lesy, louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné
sady, rybníky, ostatní vodní plochy, doprovodná a rozptýlená zeleň, přírodní plochy. Mezi ekologicky nestabilní
ploch se řadí orná půda, chmelnice, zastavěné plochy a ostatní plochy. Klasifikace území podle hodnoty KES:
Krajinný typ A (krajina zcela přeměněná člověkem): KES do 0,39 – území nestabilní, KES 0,4-0,89 – území málo
stabilní. Krajinný typ B (krajina intermediální): KES 0,9-2,99 – území mírně stabilní. Krajinný typ C (krajina relativně
přírodní): KES 3,0-6,29 – území stabilní, KES nad 6,3 – území relativně přírodní. Zdroj: Rozbor udržitelného rozvoje
území Královéhradeckého kraje, dostupné z:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/4--Uplna-aktulizace-UAP-KHK--textova-cast---PRURU-a-RURU.pdf
69
Zdroj: ÚAP ORP Náchod https://www.mestonachod.cz/mestsky-urad/vystavba/uap/default.asp
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Tabulka 24: Hodnoty KES ve městě Žacléř a jeho jednotlivých katastrálních územích (k 5. 8. 2020)
Katastrální
Prkenný
Černá Voda
Město Žacléř
Bobr
Vernířovice
Rýchory
Žacléř
území
Důl
u Žacléře
celkem
hodnota
1,38
11,84
12,58
0,20
38,67
2,74
2,70
KES
Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Jednotlivá k.ú. se hodnotou KES mezi sebou liší. Nejvyšší hodnoty byly zjištěny u k.ú. Rýchory,
Vernířovice a Prkenný Důl. Tato k. ú. představují území relativně přírodní. Území k. ú. Žacléř a k. ú. Bobr
představuje území mírně stabilní. V případě k.ú. Černá Voda u Žacléře byla hodnota KES k uvedenému
datu dokonce pouze jen 0,20, což představuje území nestabilní, které je charakterizováno jako
nadprůměrně využívané území s jasným porušením přírodních struktur, kde základní ekologická funkce
musí být soustavně nahrazována technickými zásahy.

Na území města se k říjnu 2020 nachází 4 památné stromy. Informace k nim jsou uvedeny v tabulce
25.

Tabulka 25: Památné stromy nacházející se na území města Žacléř a informace k nim (k říjnu 2020)
Výška Obvod
Lokalizace
Datum vyhlášení
(v m) (v cm)
Jírovec u Kostela jednotlivý strom 17,5
335
parcela KN st. 1 (k. ú. Žacléř)
1. 12. 1993
Lípa u fary
jednotlivý strom 19,7
360
parcela KN 5 (k. ú. Žacléř)
1. 12. 1993
Lípa u kostela
jednotlivý strom 20
420
parcela KN st. 1 (k. ú. Žacléř)
1. 12. 1993
Magnolia v Žacléři jednotlivý strom 17
276 parcela KN 1349/3 (k. ú. Žacléř)
8. 11. 2003
Zdroj: Informační systém Ústřední seznam ochrany přírody, dostupné z: https://drusop.nature.cz/portal/
Název

Typ

2.1.7 Správa města
2.1.7.1 Městský úřad a kompetence města
V komunálních volbách, které proběhly v roce 2018, bylo zvoleno celkem 17 zastupitelů (z toho 6 žen
a 11 mužů). Zastupitelstvo zvolilo z řad svých členů starostou pana Aleše Vaníčka a místostarostou
pana Bc. Valentina Hermana, DiS. Funkce starosty i místostarosty je ve městě Žacléř dlouhodobě
uvolněna70. Funkce tajemníka je ve městě Žacléř zřízena.
Zastupitelstvo má řadu různorodých pravomocí71. Zastupitelé se schází dle potřeby, nejméně však
jednou za 3 měsíce. Zasedání je vždy veřejné a svolává jej starosta města. Na zasedání zastupitelstva
jsou probírány a diskutovány věci týkající se města a v případě nutnosti dochází také k hlasování.

70

Slovo uvolněný znamená, že dotyčný vykonává pouze svoji funkci starosty, je uvolněn z pracovního poměru,
který před svým zvolením vykonával (http://denik.obce.cz/).
71
Konkrétní pravomoci jsou uvedeny v §84 a §85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
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Ve městě jsou k říjnu 2020 zřízeny dva výbory: finanční a kontrolní. Tyto výbory musí obec/město
zřídit vždy72. Finanční výbor je jednak kontrolním orgánem zastupitelstva města, ale také současně
iniciačním orgánem. Má především za úkol kontrolovat hospodaření s majetkem a finančními
prostředky města, zároveň však může iniciativně navrhovat vhodné čerpání finančních prostředků.
Kontrolní výbor převážně provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města. Oba výbory mají 5
členů.
Výkonná moc v oblasti samostatné působnosti přísluší radě města, v oblasti přenesené působnosti
pouze pokud tak stanoví zákon. Rada města je volena z členů zastupitelstva a má 5 členů. Je tvořena
starostou, místostarostou a dalšími třemi členy. Ze své činnosti se rada města zodpovídá zastupitelstvu.
Schází se podle potřeby a její schůze jsou neveřejné. Ve městě Žacléř se rada schází většinou každých
14 dní. Rada města připravuje např. návrhy pro jednání zastupitelstva města a zabezpečuje plnění jím
přijatých usnesení, vydává nařízení města atd.73 Rada města může zřídit své poradní orgány, tzv.
komise. Rada města Žacléř má zřízeno celkem 5 komisí – stavební (6 členů), sociálně zdravotní (9
členů), komisi pro životní prostředí (9 členů), komisi pro kulturu a sport (12 členů) a komisi pro
dopravu a bezpečnost (5 členů). Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě města. Pokud jim jsou
svěřeny činnosti týkající se výkonu přenesené působnosti, jsou odpovědné starostovi.
Při městě dále funguje a je zřízena povodňová komise, která má celkem 5 členů74.

Městský úřad (MěÚ) Žacléř má zřízeny celkem 4 odbory (sociální odbor, ekonomický odbor,
hospodářsko-správní odbor a odbor výstavby a životního prostředí) a 2 oddělení (majetkové oddělení
a oddělení investic a územního plánování). Každý z odborů a oddělení má na starost řadu činností75.

Město Žacléř je k říjnu 2020 zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací. Základní informace o nich jsou
uvedeny v tabulce 26.
Tabulka 26: Příspěvkové organizace zřizované městem Žacléř (k říjnu 2020)
Název příspěvkové
organizace

Adresa

IČ

B. Němcové 373
542 01 Žacléř

70988030

Oblast činnosti

předškolní
vzdělávání
ambulantní a
Pečovatelská služba
J. E. Purkyně 229
64203450 terénní sociální
Žacléř
542 01 Žacléř
služby
Základní škola Žacléř, J. A. Komenského 339
základní
70988021
okres Trutnov
542 01 Žacléř
vzdělávání
Základní umělecká škola
Hudební 308
základní umělecké
67440843
Žacléř, okres Trutnov
542 01 Žacléř
vzdělávání
Mateřská škola, Žacléř

Internetové stránky
https://www.ms-zacler.cz/
https://www.zacler.cz/mes
to/pecovatelska-sluzbazacler/
https://www.zs-zacler.cz/
https://www.zuszacler.cz/

Poznámky: Název příspěvkových organizací je uveden tak, jak jsou registrovány v ARESU.
Zdroje: ARES https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/

72

§ 117, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Konkrétní pravomoci jsou uvedeny v §102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
74
Zdroj a blíže viz: Povodňový informační systém na území Královéhradeckého kraje
http://kralovehradecky.dppcr.cz/html/index.html
75
Blíže viz: Internetové stránky města Žacléř https://www.zacler.cz/urad/odbory-a-oddeleni/
73
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Tabulka 27 shrnuje ekonomické výsledky daných příspěvkových organizací v letech 2015-2019.

Tabulka 27: Hospodářské výsledky příspěvkových organizací zřizovaných městem Žacléř v letech
2015-2019 (v Kč)
Název příspěvkové organizace
MŠ Žacléř
Pečovatelská služba Žacléř
ZŠ Žacléř
ZUŠ Žacléř

2015

24 447
- 14 523
199 567
9 871

2016

- 22 675
81 001
0
26 435

2017

2018

314 272
18 985
31 199 - 167 647
0
0
103 962
5 935

2019

131 672
13 887
2 505
0

Celkem období
2015-2019

466 701
- 56 083
202 072
146 203

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/

Z tabulky 27 vyplývá, že ve sledovaném období byly ziskové všechny příspěvkové organizace vyjma
Pečovatelské služby Žacléř. Ta mezi lety 2015 až 2019 skončila ve ztrátě 56 083,- Kč. Ve sledovaném
období byla nejvíce zisková MŠ Žacléř, konkrétně 466 701,- Kč.

Oblast eGovernmentu
Myšlenkou tzv. eGovernmentu je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů,
díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější76.
Město Žacléř již určité služby, které by šly zařadit pod eGovernment, poskytuje, např. aplikaci hlášení
závad na majetku města či občané se mohou přihlásit do obecního informačního systému SOJKA.
Vzhledem k tomu, aby město šlo stále tzv. „s dobou“, je důležité pokračovat v tomto trendu a posilovat
jej, např. formou publikování dat veřejné správy jako OpenData, rozšiřovat propojený datový fond a
všeobecně zvyšovat kvalitu, dostupnost a transparentnost veřejné správy.

2.1.7.2 Hospodaření a majetek města
Rozpočet města je podrobný finanční plán na jeden kalendářní rok. Sestavený rozpočet musí být
předložen zastupitelstvu města, které jej schvaluje. Rozpočet tvoří příjmová a výdajová část. Sestavený
rozpočet musí být dlouhodobě vyrovnaný, to znamená příjmy = výdaje. Když se následně hodnotí
rozpočet za uplynulý rok, skutečnost může být odlišná, tedy že příjmy byly větší než výdaje nebo
naopak. Příjmovou a výdajovou stranu rozpočtu tvoří celá řada kapitol77.
Rozpočet města Žacléř na rok 2020 je plánovaný jako přebytkový, kde předpokládané příjmy jsou
76 832 580,- Kč a předpokládané výdaje jsou 75 096 750,- Kč. Tabulka 28 znázorňuje informace o tom,
jak se plánovaný rozpočet liší se skutečností. Uvedeny jsou dále informace o struktuře příjmů a výdajů
v procentuálním vyjádření.

76

Zdroj: Internetové stránky Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/egovernment.aspx
Příjmy a výdaje rozpočtu obce tvoří zejména: příjmy viz §7 zákona č. 250/2000 Sb., výdaje viz §9 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
77
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Tabulka 28: Vývoj plánovaného a skutečného rozpočtu města Žacléř v období 2015 až 2019
rok
plán-příjmy (v mil. Kč)
plán-výdaje (v mil. Kč)
skutečnost-příjmy (v mil. Kč)
daňové příjmy
nedaňové příjmy
z toho (v %)
dotace
kapitálové příjmy
skutečnost-výdaje (v mil. Kč)
výdaje na činnost a provoz
z toho (v %)
investiční výdaje

2015
63,591
42,232
77,828
48,7
8,8
37,8
4,8
61,086
74,8
25,2

2016
56,349
45,791
62,635
64,1
10,8
14,7
10,5
56,309
74,3
25,7

2017
62,446
68,039
70,272
62,5
8,5
24,9
4,2
76,979
59,7
40,3

2018
69,756
68,075
80,382
60,2
7,5
26,8
5,5
81,247
68,2
31,8

2019
68,320
66,542
86,320
60,3
6,8
22,8
10,1
77,409
78,8
21,2

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/

Z tabulky 28 vyplývá, že převážnou část příjmů ve všech sledovaných letech představovaly daňové
příjmy. Následovaly příjmy z dotací. Z pohledu investiční činnosti značné množství investic směřovalo
do oprav a rozvoje dopravní infrastruktury, do oprav a modernizace veřejného osvětlení či do
modernizace budov občanské vybavenosti.
Následující graf 13 pro přehled demonstruje, jak se plánovaný rozpočet na daný rok může lišit
se skutečností. Že se plán a skutečnost liší, je logické, neboť v průběhu roku dochází k aktualizaci
rozpočtu vlivem rozpočtových opatření. Souvisí to jednak s investiční aktivitou ve městě v daných
letech, případně se mohou objevit neočekávané situace, které je potřeba okamžitě vyřešit.

Miliony

Graf 13: Srovnání plánovaného a skutečného rozpočtu na příjmové a výdajové stránce ve městě
Žacléř v období 2015-2019 (v milionech Kč)
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Zdroj: Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/
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Zdroje financování a investiční aktivita
Co se týče financování investičních aktivit týkajících se rozvoje města, lze využít řadu zdrojů
financování. Tyto zdroje lze rozdělit do tří základních skupin78:
1) vlastní prostředky městského rozpočtu – jedná se o část rozpočtu města, která zbude po odečtení
těch výdajů městského rozpočtu, které musí město vynaložit pro splnění svých základních funkcí
2) prostředky partnerů rozvoje ve městě
a) prostředky podnikatelských subjektů – podnikatelský subjekt se podílí na spolufinancování
některých aktivit, činností (jak podnikatel, tak město má ze vzájemného spolufinancování
v konečném důsledku užitek)
b) prostředky spolků, občanských sdružení a dalších neziskových organizací ve městě – tyto
subjekty zajišťují a pořádají řadu aktivit ve městě, přičemž financování těchto aktivit lze někdy
zajišťovat pouze za pomoci zdrojů, které jsou určené právě jen pro neziskové organizace
c) prostředky občanů – jedná se o formu příspěvku občanů na nějakou konkrétní aktivitu (např.
sbírka na ohňostroj)
d) příjmy ze sdružování prostředků – např. obce sdružují své prostředky na společné zajišťování
a financování dohodnutých aktivit, na které by jedna obec neměla dostatečné zdroje, resp.
financování samostatně by bylo neefektivní
3) cizí zdroje
a) účelové dotace – mají přesně vymezený účel použití, jedná se zejména o dotace státní, krajské,
dotace ze Strukturálních fondů EU – dotační zdroje představují většinou určitý podíl
financování konkrétní aktivity, část dané aktivity musí obce/města financovat sami z vlastního
rozpočtu
b) úvěr od banky, půjčky a finanční výpomoc od jiných subjektů, příjmy z vydání dluhopisů
a dalších cenných papírů – u těchto příjmů vzniká městu dluh, se kterým musí do budoucna
počítat (včetně úroků)
Následující tabulka 29 uvádí některé investiční akce, které proběhly ve městě Žacléř v nedávných
letech.

78

Zdroj: Portál na podporu rozvoje obcí ČR https://www.rozvojobci.cz/news/financovani-rozvoje-obce-souhrn/
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Tabulka 29: Příklady investičních akcí, které proběhly ve městě Žacléř v období let 2017-2020
Investiční akce
Úpravy veřejného prostranství na
Rýchorském náměstí v Žacléři —
Etapa 1
Úpravy veřejného prostranství na
Rýchorském náměstí, Žacléř – 2.
etapa

Období
realizace

Celková cena
díla včetně
DPH (v Kč)

Hrazeno z dotace
(v %, v Kč)

Poskytovatel
dotace

85 % z uznatelných
nákladů
MŽP – SFŽP
(1 972 433)
85 % z uznatelných
2020
3 601 396
nákladů
MŽP – SFŽP
(2 049 960,79)
85 % z uznatelných
Žacléř – chodníky a opěrné zdi
2020
2 177 347
nákladů
MD – SFDI
(1 527 538)
85 % z uznatelných
Modernizace a rozšíření turistického
20181 638 692
nákladů
MŽP – SFŽP
informačního centra Žacléř
2020
(630 883)
90 % z uznatelných
Modernizace městského úřadu v
20171 476 214
nákladů
EU – IROP
Žacléři
2018
(1 083 066)
78 % z uznatelných
Společná stezka pro pěší a cyklisty v
20169 788 707
nákladů
MD – SFDI
Žacléři
2017
(6 656 998)
Vysvětlivky: MŽP = Ministerstvo životního prostředí, SFŽP = Státní fond životního prostředí, MD = Ministerstvo
dopravy, SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury, EU = Evropská unie, IROP = Integrovaný regionální operační
program
Zdroje: Jednotlivá čísla Žacléřského zpravodaje
Údaje poskytnuté Městským úřadem v Žacléři
Internetové stránky města Žacléř https://www.zacler.cz/
Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/
2020

3 746 332

Největší investiční akcí, která proběhla ve městě v nedávném období, byla rekonstrukce chodníků a
opěrných zdí. Výčet investičních akcí uvedených v tabulce 29 není konečný a v daném období proběhly
i některé další investiční akce (např. výstavba volnočasového centra v místní části Bobr, demolice
bytových domů č. p. 221, 222 a 223 v ulici Havířská atd.).
V dalších letech je ve městě plánována také řada investičních akcí, z nichž největší bude výstavba
vodovodu a kanalizace v Prkenném Dole.
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Majetek města
Majetek ve vlastnictví obce/města můžeme podle povahy rozdělit na movitý a nemovitý. Do movitého
majetku patří různé předměty, např. dopravní prostředky, zařízení, materiál apod. Nemovitý majetek
představují pozemky, budovy a další vlastněné prostory79.
Ke květnu 2021 město vlastnilo řadu movitých věcí, např. dva osobní služební automobily pro potřeby
městského úřadu. Ostatní komunální techniku vlastní Technické služby Žacléř, spol. s r.o., které jsou ze
100 % vlastněné městem. Jedná se o nákladní vozy, traktory, bagr, multikáry, tlakosací vůz,
vysokozdvižnou plošinu a osobní vozidla.
Ke květnu 2021 vlastnilo město Žacléř celkem 88 staveb. Dále město spoluvlastní společně s Bytovým
družstvem Žacléř dalších 6 staveb-bytových domů. Informace k těmto stavbám jsou uvedeny v příloze
2. Způsob využití jednotlivých staveb dokumentuje graf 14.

Graf 14: Stavby ve vlastnictví města Žacléř podle způsobu jejich využití (ke květnu 2021)

Poznámka: Do staveb byly zařazeny i stavby, které město spoluvlastní společně s Bytovým družstvem Žacléř.
Zdroj: Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Z grafu 14 vyplývá, že město ke květnu 2021 vlastnilo nejvíce staveb se způsobem využití „objekt k
bydlení“ (celkem 32 staveb, což představuje podíl 34 % ze všech staveb ve vlastnictví města).
Následovaly stavby technického vybavení (19 staveb, 20 %), mezi které patří např. vodojem, budovy

79

Zdroj: Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/
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v areálu ČOV atd. a objekty občanské vybavenosti (13 staveb, podíl 14 %), mezi které patří např. budova
ZŠ, budova městského úřadu (obrázek 15), budova MŠ atd. Dohromady stavby s těmito třemi způsoby
využití představovaly okolo 70 % staveb ve vlastnictví města (viz křivka v grafu 14). Objekty s dalšími
způsoby využití byly četností i podílem zastoupeny již méně.
Město dále vlastní i řadu stavebních parcel vedených jako zbořeniště. Opomenout nelze ani vlastnictví
řady stavebních parcel, na kterých je lokalizována stavba, kterou vlastní soukromá osoba.

Obrázek 15: Budova městského úřadu – stav k srpnu 2020

Zdroj: vlastní průzkum

2.1.7.3 Bezpečnost
Území města Žacléř spadá z hlediska zajišťování bezpečnosti pod obvodní oddělení Žacléř Policie
České republiky80. Tj. strážníci, kteří pracují na tomto obvodním oddělení, mají dohlížet na bezpečnost
a pořádek ve městě.
Městská policie není ve městě Žacléř zřízena.
V rámci bezpečnosti je důležitým prvkem i protipožární ochrana. Ve městě Žacléř funguje jednotka
sboru dobrovolných hasičů. Sdružení je zahrnuto do jednotek požární ochrany kategorie II81. Jednotka
nezasahuje pouze u událostí týkajících se požárů, ale i u řady dalších událostí – např. zajištění
protipožární ochrany při akcích konaných ve městě, udržování požární techniky v dobrém stavu atd.
Město Žacléř má zpracovaný Požární řád formou obecně závazné vyhlášky 82.
V okrese Trutnov se nachází celkem tři stanice Hasičského záchranného sboru České republiky, přičemž
nejbližší k městu Žacléř je stanice v Trutnově, kde se nachází i ředitelství územního odboru okresu
Trutnov (Náchodská ulice č. p. 475)83.

80

Zdroj: Internetové stránky Policie České republiky https://www.policie.cz/
Zdroj: Internetové stránky Sboru dobrovolných hasičů v Žacléři https://www.hasicizacler.cz/
82
Jedná se o povinnost obce, která pro ni vyplývá z § 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně
83
Zdroj: Internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky https://www.hzscr.cz/
81
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Město Žacléř má zpracovaný Povodňový plán. Vzhledem k tomu, že se na území města nenachází
žádný větší či významný vodní tok, nedošlo tu prozatím k záplavám a povodňový plán nemusel být
doposud využit.
Výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby ve městě není, nejbližší je v Trutnově (ulice
Česká č. p. 388)84.
Varovný informační systém ve městě je zajišťován prostřednictvím sirény.
Co se týče bezpečnosti spojené s automobilovou dopravou, ve městě je nainstalován jeden radar
na měření rychlosti automobilů. Zmínit lze i horší stav některých místních komunikací, což se může
také podepsat na nižší bezpečnosti provozu.

2.1.7.4 Partnerství města
Partnerstvím je myšleno jednak zapojení města Žacléř do organizací, sdružení, svazků obcí apod., dále
spolupráce se subjekty v rámci města i mimo území města.

Spolupráce se subjekty v rámci města
Město spolupracuje s řadou organizací působících ve městě. Zmínit lze např. dlouhodobou a úspěšnou
spolupráci s TJ Baník Žacléř, Cyklo Ski Teamem Žacléř, Klubem žen i aktivními jednotlivci, kteří na území
města pořádají společenské, sportovní i kulturní akce.

Spolupráce se subjekty mimo město
Město Žacléř má dvě partnerská města. Jedná se o město Lubawku, se kterým se jedná o velmi
intenzivní kontakt. Za téměř tři desetiletí spolupráce byly společně realizovány desítky projektů.
Druhým partnerským městem je německý Goldkronach.
Dále lze zmínit ještě četnou spolupráci s polskou Kamiennou Górou a Lwówkem Śląskim.

Město Žacléř bylo po roce 1990 iniciátorem založení Svazku obcí regionu Žacléřsko. Ten však po
necelých dvou desetiletích činnost kvůli nezájmu obcí ukončil. V současné době město Žacléř
spolupráci s okolními obcemi (Královec, Lampertice, Bernartice, Zlatá Olešnice) úspěšně obnovuje,
ovšem na neformální bázi. Zakládat oficiální svazek obcí není v plánu.

Členství v zájmových sdruženích a organizacích
Město Žacléř je členem dobrovolného svazku obcí (DSO) „Svazek obcí Východní Krkonoše“. Cílem
svazku je ochrana společných zájmů a veškerých aktivit, které povedou k ekonomickému, kulturnímu
a sociálnímu rozvoji členských obcí85.

84

Zdroj: Internetové stránky Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje https://www.zzskhk.cz/
Zdroj: Stanovy Svazku obcí Východní Krkonoše; bližší informace o svazku lze dále nalézt na internetových
stránkách svazku https://vychodnikrkonose.cz/
85
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Město Žacléř je dále členem DSO " Krkonoše - svazek měst a obcí". Předmětem činnosti svazku je
řešení specifických problémů Krkonoš, zejména těch problémů, které není možné ani účelné řešit na
úrovni jednotlivých obcí a mikroregionů. Věcným obsahem předmětu činnosti je především ochrana
celého území, tvorba a naplňování koncepce cestovního ruchu a vytváření podmínek pro plnohodnotný
život obyvatel celého regionu 86.
Město je dále členem Svazu měst a obcí České republiky. Svaz má několik hlavních cílů, mezi které
patří např. obhajoba společných zájmů a práv měst a obcí a vytváření tak příznivých podmínek
k jejich rozvoji, podílení se na přípravě zákonů a dalších opatření, které mají dopad na místní
samosprávu, a posilovat tak vliv obcí v legislativní oblasti, vzdělávání zastupitelů i pracovníků místních
samospráv atd.87
Od roku 1997 je město členem Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis.
Hlavním cílem euroregionu je rozvoj spolupráce české a polské části euroregionu, např. spolupráce
v oblasti hospodářství a obchodu, spolupráce v oblasti školství, kultury a sportu, spolupráce v sociální
oblasti atd.88
Město sice není členem Místní akční skupiny (MAS) Krkonoše, z. s., nicméně územní působnost MAS
území města Žacléř pokrývá. Hlavním cílem spolku je všestranná podpora rozvoje území v hranicích
turistického regionu Krkonoše činnostmi uskutečňovanými ve prospěch obyvatel, návštěvníků, obcí,
neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů, které
působí v regionu. Z pohledu činností se jedná o komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na
základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, udělování značky pro místní produkty a
služby (certifikace), rozvíjení systému certifikace a propagací místních produktů a služeb na území
turistického regionu Krkonoše, včetně podpory jejich odbytu, realizace projektů na podporu rozvoje
regionu89.

86

Zdroj: Stanovy svazku „Krkonoše – svazek měst a obcí“; bližší informace o svazku lze dále nalézt na
internetových stránkách svazku https://svazek.krkonose.eu/
87
Zdroj a blíže viz: Internetové stránky Svazu měst a obcí České republiky https://www.smocr.cz/
88
Zdroj a více informací: Internetové stránky Euroregionu Glacensis https://www.euro-glacensis.cz/
89
Zdroj: Stanovy Místní akční skupiny Krkonoše, z. s.; bližší informace o MAS lze nalézt na jejích internetových
stránkách https://www.maskrkonose.cz/
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2.2 Zhodnocení dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření bylo realizováno v průběhu září a října 2020. Občané a subjekty působící ve městě
měli k dispozici dvě varianty, jak dotazník vyplnit – dotazník byl v papírové podobě přílohou
Žacléřského zpravodaje a dotazník bylo možné vyplnit on-line přímo na internetových stránkách.
Dotazník obsahoval celkem 20 otázek:
1) Jak se Vám ve městě žije?
2) Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí?
3) Co se Vám na Vašem městě nelíbí?
4) Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí?
5) Pokuste se zhodnotit město z hlediska uvedených podmínek (v každém řádku zakroužkujte číslici,
která odpovídá míře Vaší spokojenosti)
6) Mezilidské vztahy ve městě považujete za:
7) Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
8) Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
9) Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách?
10) Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města?
11) Pokud ano, jak se můžete zapojit?
12) Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a?
13) Obecné informace o respondentovi
14) Věk
15) Vaše vzdělání
16) Jak dlouho ve městě žijete/působíte?
17) Název lokality, ve které bydlím/působím
18) Jsem trvale bydlící osoba/chatař či chalupář
19) Typ Vaší domácnosti
20) Vaše další náměty, připomínky, komentáře

Kompletní znění dotazníku je náplní přílohy 3.
Celkem bylo odevzdáno 179 vyplněných dotazníků. Za zmínku stojí, že dalších pět dotazníků
v elektronické podobě zůstalo nedokončených a 340 dotazníků bylo v elektronické verzi pouze
zobrazeno. Ve městě Žacléř žilo k 31. 12. 2019 celkem 3 136 obyvatel. Ze sčítání lidu, domů a bytů 2011
plyne, že město mělo k 26. 3. 2011 celkem 1 454 bytových domácností. Z výše uvedených skutečností
vyplývá, že návratnost dotazníku vztažená na jednoho obyvatele byla přibližně 5,7 % a návratnost
vztažená na jednu domácnost se pohybovala přibližně na úrovni 12,3 %.
Není reálné, aby dotazník vyplnil každý, přesto je uvedená návratnost na poměrně dobré úrovni.
Výsledky z dotazníkového šetření mohou být považovány jako názor reprezentativního vzorku či jako
názor poměrně významného počtu lidí.
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Otázka č. 1: Jak se Vám ve městě žije?
Graf 15: Výsledky odpovědí u otázky č. 1
velmi špatně; 2;
1,1%

spíše špatně;
4; 2,3%

ani dobře
ani špatně;
43; 24,3%

velmi dobře;
30; 16,9%

spíše dobře;
98; 55,4%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 177 krát, nezodpovězena
2 krát.

Více jak polovina respondentů v dotazníku uvedla, že se jim ve městě žije spíše dobře. Přibližně ¼
respondentů se ve městě nežije ani dobře, ani špatně. Necelá jedna pětina respondentů (17 %) uvedla,
že se jim ve městě žije velmi dobře. Možnosti „spíše špatně“ a „velmi špatně“ byly označeny pouze
několika málo respondenty.

Otázka č. 2: Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí?
Tabulka 30: Výsledky odpovědí u otázky č. 2
Odpověď
klidný život
dobré mezilidské vztahy
příznivé životní prostředí
blízkost přírody
dostupnost pracovních příležitostí
dostupnost základních služeb typu potraviny apod.
dostupnost zdravotních služeb
dostupnost pečovatelské služby
existence, dostupnost a kvalita škol (mateřská, základní, základní
umělecká)
kvalita dopravní infrastruktury (místní komunikace, chodníky apod.)
dobrá dopravní dostupnost
kulturní a společenský život
sportovní vyžití
vzhled města

Responzí
129
17
81
161
3
45
8
16

Podíl
73,0 %
9,6 %
45,5 %
90,4 %
1,7 %
25,8 %
4,5 %
9,0 %

59

33,1 %

13
29
13
21
19

7,3 %
16,3 %
7,3 %
11,8 %
10,7 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 178 krát, nezodpovězena
1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.
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Nejvíce respondentům se na jejich městě líbí blízkost přírody (90 % respondentů). Dále byl vyzdvihován
klidný život (73 %) příznivé životní prostředí (46 %) či existence, dostupnost a kvalita škol (33 %).
Šestkrát byla označena možnost „Jiné“. Konkrétně bylo uvedeno:
➢ geografické umístění
➢ místostarosta
➢ perfektní pečovatelská služba, milí lidé, vstřícní, laskaví. Dotyčná osoba chválí všechny dámy
včetně vedoucích
➢ je nutné vzhled města stále zdokonalovat
➢ jedna osoba konstatovala, že jinak je to bída
➢ odvedená práce místostarosty, odvedená práce hasičů

Otázka č. 3: Co se Vám na Vašem městě nelíbí?
Tabulka 31: Výsledky odpovědí u otázky č. 3
Odpověď

Responzí

špatné vztahy mezi lidmi
nezájem lidí o město
málo kvalitní životní prostředí
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
nedostatečný kulturní a společenský život
kvalita škol
kvalita dopravní infrastruktury (místní komunikace, chodníky apod.)
kvalita zdravotní péče
kvalita sociálních služeb
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek ve městě
špatné podmínky pro podnikání

42
55
2
109
68
56
23
37
67
7
14
20
34
15

Podíl
24,3 %
32,4 %
1,2 %
63,6 %
39,3 %
32,4 %
13,9 %
21,4 %
38,7 %
4,0 %
8,1 %
11,6 %
19,7 %
8,7 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 173 krát, nezodpovězena
6 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Na otázku, co se obyvatelům na jejich městě nelíbí, byl nejčastěji zmiňován nedostatek pracovních
příležitostí (64 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). Dále byl často zmiňován
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb (39 %), kvalita zdravotní péče (39 %), nedostatečný
kulturní a společenský život (32 %) a nezájem lidí o město (32 %).
Možnost „Jiné“ byla zaškrtnuta celkem 26x. Zmiňováno bylo následující (co odrážka, to jeden názor):
➢ komunikace horní Bobr, nejhůře komunikace pension Dagmara směrem ke Kulichům
➢ hluk a nepříjemné prostředí v parčíku vedle masny (u náměstí Josefa Čapka)
➢ nedostatek parkovacích míst a garáží
➢ přílišná urbanizace města, zastavování Bobru, likvidace zeleně, vydláždění náměstí, nárůst
dopravy
➢ mrtvé náměstí, v okolí nikdo nebydlí, tím pádem odtud mizí i služby
➢ špatné připojení k internetu
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➢ územně špatná a na pohled ne příliš reprezentativní výstavba rodinných domů Pod Zahradami
➢ práce policie – vesměs žádná
➢ nedostatečně vybavené či upravené klidové zóny – parky, stávající dětská hřiště
➢ dotyčné osobě se nelíbí nové náměstí – bez zeleně, jen kámen; krásná alej je pryč, byla uvítacím
prvkem při vjezdu do města
➢ nová výstavba domů, kácení stromů, hluk, málo zeleně
➢ málo hřišť pro děti a maminky
➢ vandalismus a ničení veřejných prostor ve městě (pravděpodobně mládeží)
➢ nedostatečné sportovní vyžití
➢ chybí Penny market
➢ neopravený dům – budova bývalé zeleniny
➢
➢
➢
➢
➢
➢

chybí zubař, ostatní jsou daleko a neberou, mají plno
zabírání pozemků městem podle cesty – kameny, patníky, keře apod. – jsou úzké cesty
nepořádek okolo kontejnerů, hlavně okolo kontejnerů na oblečení
technické služby – údržba silnic a chodníků v zimních měsících
špatná sociální politika = zhoršování skladby obyvatelstva
udělat něco za Kulturním klubem – s mládeží je tu hrůza bydlet, dát zákaz reprodukované hudby,
hluk celý den
➢ odvedená práce starosty, odvedená práce ředitele ZŠ a přístup k rodičům
Dále jedna osoba konstatovala, že ji nic ve městě nechybí a je spokojená. Jedna osoba se vyjádřila, že
ve městě žije rok a zatím nevnímá zásadní zápory.
Jedna osoba konstatovala, že 5 možností je málo (vázáno pravděpodobně na předcházející otázku).

Otázka č. 4: Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí?
(zodpovězena 126 krát, nezodpovězena 53 krát)

Na otázku, jaké služby obyvatelům ve městě chybí, odpověděli respondenti následovně (číslo
vyjadřuje, kolikrát byla daná služba zmíněna):
➢ kino – 34x
➢ zubař – 32x
➢ služby související s potravinami – 27x, z toho:
o obchod s potravinami – 13x (z toho: 1x prodejna ovoce a zeleniny, 1x prodejna zeleniny, 2x
Penny market, 2x malý supermarket (např. Penny, Lidl), 1x potravinový supermarket, 1x Lidl,
1x normální obchod, 1x supermarket, 1x normální obchod s potravinami (např. v Úpici je
Penny), 1x pořádný obchod, market, všude jen Vietnamec, 1x prodejna zdravých potravin
(např. bezobalu))
o nějaký fast food – 3x
o
o

pekárna – 3x (z toho: 2x obecně pekárna, 1x pekárna, kde by se peklo z bio mouky)
pizzerie – 2x

o
o
o

masna – 2x (z toho: 1x obecně masna, 1x masna je tu jen jedna a pro starší lidi nevyhovující)
kebab – 1x
lokální/sezonní potraviny – 1x
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o
o

zelenina – prodávání přebytků ze zahrádek, vše v bio – 1x
sushi bar – 1x

➢ koupaliště – 20x
➢ souvislost se sportem – 20x, z toho:
o souvislost s tělocvičnou/halou – 4x (z toho: 1x větší tělocvična, 1x krytá hala s možností sportu
přístupná veřejnosti, 1x pořádná tělocvična, která by sloužila nejen pro potřeby školy, 1x
špatná dohoda s ředitelem ZŠ o možnost trávení času v tělocvičně i mimo školní rok)
o sportovní areál – 3x (z toho: 1x zastaralý sportovní areál (fotbalové hřiště a tenisové kurty),
1x vybavení a rekonstrukce stávajícího sportovního areálu, který je zastaralý a potřebuje
nutně investice, 1x moderní sportovní areál)
o bruslení – 2x (z toho: 1x v zimě možnost bruslení, 1x v zimě oživit možnost zabruslit si buď
dole v Prkenném Dole nebo na bývalém koupališti vedle fotbalového hřiště)
o golf (minigolf) – 1x
o adrenalinové sporty – pumptrack, bikepark, traily – 1x
o hodiny jógy, které bohužel skončily – 1x
o nabídka sportu ženy (aerobic, zumba, trampolíny apod.) – 1x
o různé společenské cvičení – 1x
o střelnice pro kulové zbraně – 1x
o propojené a upravené cyklostezky (i na polskou stranu) – 1x
o sportovní park – 1x
o jakékoliv sportovní vyžití kromě cyklistiky a fotbalu (např. fitness či spinning) – 1x
o víceúčelové hřiště pro malé i velké v Žacléři – 1x
o středisko volnočasových aktivit – 1x
➢ různé komerční služby – 17x, z toho:
o kosmetika – 1x
o solárium – 1x
o bankomat na opačné straně města – 1x
o zlatnictví – 1x
o čajovna – 1x
o wellness – 1x
o
o
o
o
o

půjčovna nářadí – 1x
stavebniny – 1x
kvalitnější bowling – 1x
fotograf (možnost vyfocení průkazové fotky) – 1x
opravna obuvi – 1x

o
o
o
o
o
o

zoo farma, nebo mini zoo – 1x
různé obchody – 1x
obchodní centrum – 1x
kvalitní kavárna a restaurace – 1x
více obchodů – 1x
market na všechno – ale zničil by drobné podnikání? pro starší lidi bez aut je to problém – 1x
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➢ různé vyžití pro děti – 16x, z toho:
o hřiště pro děti – 8x (z toho: 2x obecně hřiště pro děti, 1x obecně dětské hřiště, 1x lepší dětské
hřiště pro menší děti s maminkami, 1x víceúčelové sportovní hřiště pro děti za školou, 1x více
hřišť pro děti, 1x více hřišť a parků pro děti a rodiče, 1x dotyčné osobě chybí hlavně v části
mezi bytovými domy hřiště pro děti)
o kroužky pro děti – 3x (z toho: 1x kreativní kroužky pro předškolní děti, 1x volnočasové kroužky
pro děti, 1x málo zájmových kroužků pro děti)
o volnočasové centrum pro mládež – nemají kromě workoutového hřiště kam chodit, případně
pumtrack a skatepark – v jiných městech jsou hojně navštěvované – 1x
o
o

školní tábor pro děti o prázdninách – 1x
vyžití pro teenagery, např. trampolína typu bublina co mají v Bernarticích – 1x

o
o

sportovní vyžití pro menší děti poblíž Pilíře či bývalého popraviště – 1x
nějaké akce pro děti, karneval, běžecké soutěže atd. – 1x

➢ prodejna oblečení – 13x
➢ oblast zdravotnictví – 12x, z toho:
o více hodin ordinace praktického lékaře – 2x
o souvislost s lékárnou – 2x (z toho: 1x lepší lékárna, 1x dotyčná osoba je celkově spíše
spokojená, ale vadí jí provoz lékárny – její špatné zásobování a styl obsluhy, s jakou je
provozována)
o více hodin ordinace veterináře – 1x
o
o
o
o
o

lékařské zajištění – 1x
zdravotní péče – 1x
lékař – 1x
stálý obvodní lékař – 1x
kvalitní lékaři – 1x

o
o

zdravotnické služby – 1x
kvalitní praktický lékař – 1x

➢ prodejna obuvi – 10x
➢ prodejna elektroniky – 10x
➢ souvislost s kulturou a společenskými akcemi – 9x, z toho:
o
o
o
o
o

společenské akce – 1x
kulturní akce – 1x
společenské a kulturní využití – 1x
menší, ale pravidelné kulturní akce – 1x
koncert – 1x

o
o
o
o

kulturní vyžití pro mládež (diskotéka, klub mladých...) – 1x
kulturní vyžití – 1x
dostupnost kulturní činnosti, koncertů, hudebních vystoupení – 1x
akce pro veřejnost – 1x

➢ krytý bazén – 8x
➢ kavárna – 6x
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➢ restaurace obecně – 6x, z toho:
o obecně restaurace – 2x
o ještě jedna lepší restaurace – 1x
o
o
o

restaurace s dětským koutkem – 1x
pomalu mizí restaurace, kde se vaří – 1x
větší počet restaurací s možností stravování (oběd, večeře) – 1x

➢ posilovna/fitness centrum – 6x, z toho:
o
o

obecně posilovna/fitness centrum – 5x
kvalitně vybavená posilovna – 1x

➢ divadlo – 6x, z toho:
o obecně divadlo – 5x
o divadelní představení v kulturním domě – 1x
➢ restaurace/kavárna na Rýchorském náměstí – 4x, z toho:
o
o

obecně restaurace/kavárna na Rýchorském náměstí – 3x
kavárny a obchůdky na náměstí, takové bijící srdce města – 1x

➢ oblast odpadového hospodářství – 4x, z toho:
o sběrna/výkupna šrotu – 1x
o možnost svozu starého stavebního odpadu – 1x
o kontejnery na bioodpad ze zahrádkářských oblastí – 1x
o sběrné suroviny, sběrný dvůr – 1x
➢ souvislost s dopravou – 4x, z toho:
o Železniční dostupnost. Do města je dovedena plně provozuschopná trať, pravidelný provoz
bohužel končí ve vesnicích 5 km daleko. Autobusy dopravu sice celkem zvládají, ale i běžné
motoráky stojí z hlediska pohodlí nad nimi + u železniční dopravy lze zajistit přímou návaznost
na další spoje. Značný potenciál také trať nese z hlediska turistického. Dotyčná osoba si je
vědoma, že tato záležitost je v kompetencích kraje, na druhou stranu by se pravděpodobně
při obnovení nějakého základního provozu nejednalo o nijak nepřiměřeně finančně náročný
krok, přičemž by možná stálo za to na tuto věc aspoň upozornit. Jízdní časy sice jsou oproti
autobusu lehce zaostávající, ale při vhodné návaznosti na další spoje v Trutnově by dotyčná
osoba považovala vlak v této trase za velice konkurenceschopný z hlediska celkových časů i
pohodlí, a to obzvlášť pro stále více se rozvíjející turismus. – 1x
o možnost cestovat veřejnou dopravou s kolem – 1x
o vlakové spojení s možností přepravy kola – 1x
o častější autobusové spoje – 1x
➢ souvislost se zelení – 3x, z toho:
o městský park – 1x
o
o

parky pro starší občany – 1x
obecně park – 1x

➢ obecně cukrárna – 3x, z toho:
o cukrárna obecně – 2x
o kvalitní cukrárna s kavárnou – 1x
➢ pedikúra – 3x
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➢ kadeřnictví – 3x
➢ banka – 3x, z toho:
o
o

spořitelna – 2x
obecně banka – 1x

➢ masáže – 2x
➢ diskotéka – 2x
➢ souvislost s poštou – 2x, z toho:
o kvalitní poštovní služby a pošta v části města u nádraží
o

druhá pobočka České pošty

➢ veřejné WC – 1x
➢ kroužek pro batolata (prostor pro scházení maminek s malými dětmi v období chladnějších dnů)
– 1x
➢ málo parkovacích míst (již teď, když ještě není sníh, parkují např. v ulici Na Pilíři lidé na trávě); až
napadne sníh, bude zákaz parkovat v ulici Mírová, kam se ty auta mají vejít? – 1x
➢ kulturní zázemí s bezbariérovým vstupem – 1x
➢ více policie v ulicích – např. kontrola parkování na zakázaných místech, kontrola pejskařů, kteří si
po svých psech neuklízejí apod. – 1x
➢ služeb ve městě chybí spousta, avšak když by tu nějaké takové podniky byly, nemělo by to smysl
a brzy by krachly už jen kvůli malému počtu lidí – 1x
➢ Abychom byli tzv. soběstační, v rámci možností, abychom se podpořili navzájem. Tímto, by i
finance zůstávali v obci. A mnozí by nemuseli za prací dojíždět. Vznikla by i místa pro brigádníky z
řad seniorů, maminek → zapojení osamocených do života. – 1x
➢ Dohled nad seniory bez rodinných příslušníků – vznikající poruchy paměti a další indispozice jsou
ohrožují pro všechny, kteří bydlí v okolí, ale zejména pro ně samotné. Osobně dotyčná osoba klade
odpovědnost za závislé na druhých, jakéhokoliv věku. Tak se pozná dobrá a laskavá společnost.
Tvorba města, které by směřovalo k soběstačnosti, podpora závislých na druhé osobě, dohled nad
osamocenými, pomoc lidem bez domova → dát šanci, nenechat člověka padnout. – 1x
➢ Výstavba, oprava i velmi skrovných sociálních bytů i svépomocí, zapojení občanů do práce ve
smyslu dobrovolnictví, jakožto pomoc druhému. Spolupracovat, nesoutěžit, a mít vzájemné cíle.
A tyto cíle by bylo dobré stanovit. Proč? Pro zdravější společnost, pro radost, která je smyslem
života, a svobodu. – 1x
➢ všeobecný odliv veškerých služeb městu chybí – 1x

Dále jedna osoba uvedla, že jí žádné služby prakticky ve městě nechybí, že je vše dostupné. Jedna osoba
uvedla, že jí chybí téměř vše.
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Otázka č. 5: Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek
Tabulka 32: Výsledky odpovědí u otázky č. 5
Odpověď
Bydlení
Školství
Zdravotnictví
Sociální služby
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče města o své prostředí
Kvalita dopravní infrastruktury
Podmínky pro podnikání
Rozvoj města
Informovanost o dění ve městě

Velmi
spokojen
52
(29,4 %)
26
(14,7 %)
9
(5,1 %)
23
(13,0 %)
32
(18,1 %)
15
(8,5 %)
23
(13,0 %)
104
(58,8 %)
37
(20,9 %)
16
(9,0 %)
3
(1,7 %)
18
(10,2 %)
51
(28,8 %)

Spíše
Spíše
Velmi
Je mi to
spokojen nespokojen nespokojen lhostejné
83
27
7
6
(46,9 %)
(15,3 %)
(4,0 %)
(3,4 %)
73
33
16
15
(41,2 %)
(18,6 %)
9,0 %)
(8,5 %)
42
64
46
12
(23,7 %)
(36,2 %)
(26,0 %)
(6,8 %)
71
46
9
14
(40,1 %)
(26,0 %)
(5,1 %)
(7,9 %)
77
37
15
8
(43,5 %)
(20,9 %)
(8,5 %)
(4,5 %)
53
49
41
11
(29,9 %)
(27,7 %)
(23,2 %)
(6,2 %)
67
44
17
16
(37,9 %)
(24,9 %)
(9,6 %)
(9,0 %)
52
13
5
0
(29,4 %)
(7,3 %)
(2,8 %)
89
31
15
1
(50,3 %)
(17,5 %)
(8,5 %)
(0,6 %)
84
45
17
7
(47,5 %)
(25,4 %)
(9,6 %)
(4,0 %)
31
57
27
38
(17,5 %)
(32,2 %)
(15,3 %)
(21,5 %)
96
29
23
7
(54,2 %)
(16,4 %)
(13,0 %)
(4,0 %)
72
29
17
5
(40,7 %)
(16,4 %)
(9,6 %)
(2,8 %)

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 177 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Spokojenost nebo spíše spokojenost byla vyjádřena především u oblastí: životní prostředí, bydlení,
informovanost o dění ve městě, rozvoj města, péče města o své prostředí, školství, kvalita dopravní
infrastruktury, veřejná doprava, sociální služby, sportovní vyžití
Nespokojenost nebo spíše nespokojenost byla vyjádřena především u oblastí: zdravotnictví, kultura a
společenský život, podmínky pro podnikání
Co se týče odpovědi číslo 5 „Je mi to lhostejné“, nejčastěji byla zaškrtnuta u oblastí podmínky pro
podnikání, sportovní vyžití, školství a sociální služby.
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Otázka č. 6: Mezilidské vztahy ve městě považujete za:
Graf 16: Výsledky odpovědí u otázky č. 6

velmi
dobré;
6; 3%

nedovedu
posoudit; 15; 9%
špatné;
11; 6%

ne moc
dobré;
52; 29%

docela
dobré;
94; 53%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 178 krát, nezodpovězena
1 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Více jak polovina respondentů považuje mezilidské vztahy ve městě za docela dobré. Významná část
respondentů (29 %) však uvedla, že mezilidské vztahy ve městě považují za ne moc dobré. Přibližně
desetina respondentů konstatovala, že nedokáže posoudit mezilidské vztahy ve městě.

Otázka č. 7: Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
Graf 17: Výsledky odpovědí u otázky č. 7
rozhodně ano;
10; 6%

nedovedu
posoudit; 16; 9%
rozhodně
ne; 13; 7%

spíše ne;
66; 38%

spíše ano;
71; 40%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 176 krát, nezodpovězena
3 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.
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40 % respondentů si myslí, že obyvatelé města spíše mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům, 38 % respondentů si naopak myslí, že těchto příležitostí je spíše nedostatek.
Šestnáct respondentů uvedlo, že nedovede posoudit, jestli je těchto příležitostí dostatek či nedostatek.

Otázka č. 8: Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují?
Graf 18: Výsledky odpovědí u otázky č. 8

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 177 krát, nezodpovězena
2 krát.

Co se týče komunikačních kanálů, nejčastěji respondentům vyhovuje informování skrze internetové
stránky města (57 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). 53 % respondentů zaškrtnulo
možnost zpravodaj města, 50 % respondentů označilo možnost SMS, 43 % respondentů možnost
Facebook a 31 % respondentů možnost výlepové plochy. Dohromady těchto pět odpovědí představuje
okolo 90 % odpovědí na tuto otázku (viz křivka v grafu). Další možnosti měly již zastoupení nižší.
Možnost „jiné“ byla zaškrtnuta celkem sedmkrát. Konkrétně bylo zmiňováno:
➢ Instagram – 3x
➢ mobilní aplikace "Mobilní Rozhlas" – 1x
➢ nedostatečně, a hlavně pozdě zadání jednání rady a zastupitelů – 1x
➢ informovaní by měli být všichni, i ti, kteří nemají PC, telefon – 1x
➢ zatržené možnosti jsou hlavně pro starší a těch je dost – 1x
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Otázka č. 9: Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách?
Graf 19: Výsledky odpovědí u otázky č. 9
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0
pravidelně (min. 1x občas (cca 1x za měsíc)
týdně)
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9
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Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 178 krát, nezodpovězena
1 krát.

Přibližně 44 % respondentů v dotazníku uvedlo, že informace o dění ve městě na internetových
stránkách sleduje občas. 41 % respondentů sleduje informace o dění skrze webové stránky pravidelně.
10 % respondentů uvedlo, že informace o dění ve městě na internetových stránkách nesleduje vůbec.
Devět respondentů uvedlo, že nemají internet.

Otázka č. 10: Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města?
Graf 20: Výsledky odpovědí u otázky č. 10

nedovedu
posoudit; 66;
37%

rozhodně ano;
29; 16%

spíše ano; 64;
36%
rozhodně ne;
3; 2%
spíše ne; 15;
9%
Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 177 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.
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Více jak třetina respondentů v dotazníku uvedla, že je spíše ochotna udělat něco pro rozvoj města.
Rozhodně ano je ochotno 16 % respondentů, 9 % respondentů naopak spíše ne. Možnost rozhodně ne
byla zaškrtnuta pouze třikrát. Více než jedna třetina respondentů uvedla, že nedovede posoudit, zda
je ochotna udělat něco pro rozvoj svého města.

Otázka č. 11: Pokud ano, jak se můžete zapojit?
(zodpovězena 51 krát, nezodpovězena 128 krát)

Pokud respondenti v předcházející otázce uvedli, že jsou ochotni udělat něco pro rozvoj svého města,
mohli v této otázce uvést, jak konkrétně se můžou do rozvoje města zapojit. Respondenti odpovídali
následovně:
➢ pomoc při pořádání různých akcí – 14x:
o sportovní akce
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

zapojit se do sportovních akcí, není toho málo, ale mohlo by ještě něco přibýt; dotyčná osoba
sice nemá zkušenosti s organizací akce nad 50 lidí, ale něco málo ano
společenské a kulturní akce v rámci města
nějaké akce pro děti
dotyčná osoba se ráda zapojí do všech akcí pořádaných městem
sportovní soutěže pro seniory
pořádání sportovních akcí
například s organizací kulturních akcích. Jinak by se dotyčná osoba spíše zapojila podle
příležitosti, co bude potřeba; dotyčná osoba má vysokou školu zaměřenou na ekonomii v
cestovním ruchu, zkušenosti z pobytu v zahraničí, jazykovou vybavenost (angličtina) a
organizační schopnosti
podílet se na organizaci akcí pro děti, organizaci výletů
navrhnout možné úpravy, zapojit se při organizaci společenských akcí
dotyčná osoba pomůže v rámci svého zdraví i s některými akcemi pro děti
pomoc při organizovaných akcích městem
dotyčná osoba aktivně podpoří kulturní nebo společenské akce ve městě jako dobrovolná
síla; tím je myšleno, pokud by např. škola nebo město měly projekt (nejen) s KRNAPem jako
sázení stromů nebo keřů, společný úklid, budování remízek apod., ráda se dotyčná osoba
zapojí i organizačně; obecně je dotyčná osoba pro jakékoliv konání (nejen) výchovných aktivit
v přírodě, ze kterých pak následně může vyplynout i nějaký každoroční projekt, který by
zatraktivnil město turistům, a to nejen těm cyklistickým
pomoc při realizaci nějaké akce

➢ pomoc s úklidem, údržbou – 5x:
o pomoc při úklidu
o minimálně nebýt lhostejný na okolí svého bydliště
o údržba čistoty před domem a okolí
o úklid města a okolí
o dotyčná osoba udržuje pořádek v okolí svého bydliště
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➢ účast v poradních orgánech města – 4x:
o účast v komisích rady města – 2x
o prací v komisích rady města případně výborech zastupitelstva – 1x
o

kdyby bylo třeba, dotyčná osoba se ráda například zapojí do budoucích voleb jako členka
volební komise (bez ohledu na výši odměny)

➢ dobrovolnická činnost – 3x
➢ dotyčná osoba pracuje jako funkcionář sportovního oddílu, samozřejmě zdarma ve volnu – 1x
➢ výtvarné dílny muzea – 1x
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

správa instagramu, správa webových stránek atd. (propagace na internetu) – 1x
dotyčná osoba zaznamenává dění ve městě pomocí fotografií – 1x
ruční práce a výzdoby – 1x
práce s těhotnými ženami, ženami po porodu a v šestinedělí, kojení, péče o nejmenší děti i
předškoláky, případně soukromé hlídání dětí – 1x
rodinné fotografie – 1x
založit půjčovnu stavebních strojů a zahradní techniky – 1x
dotyčná osoba je sociální pracovník, tj. z tohoto vyplývající pomoc, dále zapojením se do dialogů,
podporou všech místních podnikajících odebíráním služeb – 1x
organizační činnost – 1x
vzhledem ke studiu ČVUT v Praze dotyčnou osobu trvalejší přesun do Žacléře čeká pravděpodobně
až v roce 2026, do té doby má možnosti zapojení bohužel značně omezené – 1x
Akce zet – 1x
Dotyčné osobě by nejvhodnější forma přišla taková, kdyby "město" vyhlásilo, že potřebuje pomoci
s konkrétním projektem a hlásili by se dobrovolníci, kteří jsou ochotni se zapojit – 1x
pomoc při budování parkoviště u Tipbaru a následné udržování pořádku – 1x
brigáda, dotazníky – zpětná vazba – 1x
spíše dodat zkušenosti a přiložit ruku k dílu podle svých možností – 1x

Dále někteří respondenti konstatovali obecná vyjádření (četnost vždy 1x):
➢ normálně jen chtít
➢ dotyčná osoba ráda pomůže, ráda se zapojí, je to přece její domov
➢
➢
➢
➢

dotyčná osoba ráda poradí
dotyčná osoba se již zapojila
podle toho, co je potřeba
dle potřeby osobně

➢ dotyčná osoba je ochotna se podílet na rozvoji města na základě dostupných možností z veřejné
sféry, tedy z pohledu obyvatele
➢ podle situace a možností
➢ záleží na situaci a formě pomoci
➢ osobně
➢ uvidíme po volbách
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Dále tři osoby uvedly, že je nyní nenapadá, jakým konkrétním způsobem by se mohly zapojit. Jedna
osoba dále konstatovala, že momentálně neví, jak se zapojit, ale bude-li mít čas a podmínky, je ochotná
pomoci.

Otázka č. 12: Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
Tabulka 33: Výsledky odpovědí u otázky č. 12
Odpověď
zlepšení podmínek pro podnikání
podpora bytové výstavby
častější spoje veřejné dopravy
zřízení dalších provozoven obchodu a služeb ve městě
rekonstrukce místních komunikací
vybudování či rekonstrukce chodníků
podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě
opravy památek ve městě
větší podpora cestovního ruchu
jiné

Responzí
26
28
22
79
60
45
86
56
44
37
23

Podíl
14,9 %
16,1 %
12,6 %
45,4 %
34,5 %
25,9 %
49,4 %
32,2 %
25,3 %
21,3 %
13,2 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 174 krát, nezodpovězena
5 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Na otázku týkající se možnosti rozhodnout o využití městských prostředků, by je většina respondentů
přednostně využila na podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit (49 % všech
respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli), na zřízení dalších provozoven obchodu a služeb ve městě
(45 %), na rekonstrukci místních komunikací (35 %) či na péči o veřejnou zeleň a prostředí ve městě (32
%).
Možnost „Jiné“ byla uvedena dvaadvacetkrát. Konkrétně bylo zmíněno (co odrážka, to jeden názor):
➢ vybudování optické sítě
➢ více akcí pro děti, nějaký kroužek pro mrňata
➢ zachování biodiverzity prostředí, konec likvidace luk, omezení hluku
➢ rekonstrukce bytů a bytových domů v okolí náměstí, podpořit tam trvalé osídlení, oživit centrum
➢ zubař (uvedly 2 osoby)
➢ chodníky se opravují stále dokola již několik desítek let
➢ hlavní silnice Žacléř – Babí – Trutnov dezolátní stav
➢ je zde jediná hospoda, kde se dá slušně najíst (Medvěd), chybí kavárna (cukrárna) s dětským
koutkem
➢ koupě a celková rekonstrukce zámku
➢ věnovat pozornost zámku a červené kolonii
➢ podpora majitelů památkových nemovitostí
➢ dětská hřiště a parky
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➢ konečně důstojnou podobu kostela a jeho okolí jakožto dominantu města
➢ podpora potravinového supermarketu
➢ likvidace dlažebních kostek na náměstí
➢
➢
➢
➢
➢

na dopravní značení ve městě (je neúplné, někde nevyhovující, úprava rychlosti jízdy, retardéry)
cesta kolem kostela k hřbitovu
zřízení volnočasového centra (DDM), příměstské tábory, dětský lyžařský oddíl, skautský oddíl
tyto možnosti vyplívají ze zkušeností, žiju zde 55 let, i když jsem z Chrudimska (fandím muzeu)
opravy budov v "Kolonii"

➢ vznik ještě jedné masny
➢ vybudovat multifunkční hřiště pro ZŠ, vybudovat více odstavných ploch pro auta (např. na
parkovací karty – rezidenti)

Otázka č. 13: Obecné informace o respondentovi
Tabulka 34: Výsledky odpovědí u otázky č. 13
Odpověď
žena
muž
název subjektu/instituce

Responzí
97
78
2

Podíl
54,8 %
44,1 %
1,1 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 177 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Poměr počtu žen a mužů byl ve prospěch žen (55 % žen ku 44 % mužů). Dotazník nevyplnila žádná
instituce, nicméně dvakrát tato možnost byla zaškrtnuta (zbývající 1 %). Jednou bylo uvedeno „manželé
důchodci“, jednou nebyla uvedena smysluplná odpověď.
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Otázka č. 14: Věk
Graf 21: Výsledky odpovědí u otázky č. 14
do 18 let;
4; 2%
65 a více
let; 34; 19%

50 - 64 let;
44; 25%

19 - 29 let;
34; 19%

30 - 49 let;
61; 35%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 177 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Četnost respondentů podle věku byla poměrně vyrovnaná až na kategorii do 18ti let. Nejvíce
odpovídajících bylo ve věku 30-49 let (35 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli).
Následovali respondenti ve věku 50-64 let (25 %) a ve věku 19-29 let a 65 a více let (oboje 19 %).

Otázka č. 15: Vaše vzdělání
Graf 22: Výsledky odpovědí u otázky č. 15
základní;
10; 6%
vyšší odborné;
vysokoškolské;
5; 3%
34; 19%

střední
odborné;
55; 31%

střední
odborné s
maturitou;
73; 41%

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 177 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.
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Nejčastěji dotazník vyplnili respondenti s dokončeným středním odborným vzděláním s maturitou
(41 % všech respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). Druhou nejčastější skupinou byli respondenti
s dokončeným středním odborným vzděláním bez maturity (31 %), třetí skupinou respondenti
s dokončeným vysokoškolským vzděláním (19 %).

Otázka č. 16: Jak dlouho ve městě žijete/působíte?
Tabulka 35: Výsledky odpovědí u otázky č. 16
Odpověď
do 1 roku
1 až 5 let
6 až 10 let
11 až 20 let
21 až 30 let
31 a více let

Responzí
3
7
9
25
30
103

Podíl
1,7 %
4,0 %
5,1 %
14,1 %
16,9 %
58,2 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 177 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Většina odpovídajících (58,2 %) žije či působí ve městě 31 a více let. 16,9 % respondentů ve městě žije
či působí 21 až 30 let, 14,1 % respondentů 11 až 20 let. Zbývající možnosti již měly zastoupení výrazně
nižší.

Otázka č. 17: Název lokality, ve které bydlím/působím
Tabulka 36: Výsledky odpovědí u otázky č. 17
Odpověď
Žacléř
Prkenný Důl
Rýchory
Bobr
Vernířovice
Černá Voda

Responzí
155
3
0
19
0
0

Podíl
87,6 %
1,7 %
0,0 %
10,7 %
0,0 %
0,0 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 177 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Naprostá většina respondentů bydlí či působí v lokalitě Žacléř (87,6 % všech respondentů, kteří
dotazník vyplnili). Celkem 19 respondentů uvedlo, že bydlí či působí v lokalitě Bobr (11 %). Dotazník
vyplnili tři respondenti, kteří bydlí či působí v lokalitě Prkenný Důl. Dotazník nevyplnila žádná osoba,
která bydlí či působí v lokalitách Rýchory, Vernířovice a Černá Voda.
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Otázka č. 18: Jsem trvale bydlící osoba nebo chatař či chalupář
Tabulka 37: Výsledky odpovědí u otázky č. 18
Odpověď
trvale bydlící osoba
chatař či chalupář

Responzí
166
11

Podíl
93,8 %
6,2 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 177 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Naprostá většina respondentů (94 %) konstatovala, že jsou trvale bydlícími osobami ve městě. Jedenáct
respondentů uvedlo, že jsou chatařem či chalupářem na území města.

Otázka č. 19: Typ Vaší domácnosti
Tabulka 38: Výsledky odpovědí u otázky č. 19
Odpověď
domácnost bez dětí
domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
jiné

Responzí
94
74
9

Podíl
53,1 %
41,8 %
5,1 %

Poznámky: Otázka byla zodpovězena v odevzdaných vyplněných dotaznících celkem 177 krát, nezodpovězena
2 krát. Procentuální hodnota představuje podíl dané odpovědi z celkového počtu lidí/subjektů, kteří danou
otázku zodpověděli.

Největší procento respondentů uvedlo, že typ jejich domácnosti je domácnost bez dětí (53,1 % všech
respondentů, kteří tuto otázku zodpověděli). 42 % respondentů uvedlo, že se v jejich případě jedná o
domácnost s nezaopatřenými dětmi do 18 let.
Celkem devětkrát (podíl 5 %) byla uvedena možnost „Jiné“. Konkrétně bylo zmíněno: „domácnost
s jedním dítětem“, „dítě studuje, je starší 18 let“, „2 děti“, „3 dospělí“, „domácnost se studujícími
dětmi“ a „domácnost s nezaopatřenými dětmi do 25 let“. Zbývající tři možnosti neměly konkrétní
vyjádření („konkrétně nespecifikováno“, „x“ a „???????“).
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Otázka č. 20: Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
(zodpovězena 106 krát, nezodpovězena 73 krát)

V poslední otázce dotazníku mohli respondenti vypsat jejich další náměty, připomínky či komentáře.
Tyto komentáře byly v rámci možností shrnuty do tematických celků, nicméně důraz byl kladen
na to ponechat co největší autentičnost těchto komentářů. Konstatováno bylo následující (číslo
vyjadřuje, kolikrát byl daný námět/názor/komentář zmíněn):
➢ Oblast dopravní infrastruktury – 63x
Místní komunikace a silnice:
o opravit/vyasfaltovat Střízlivák – 8x
o oprava komunikace v Bobru vedoucí okolo chalupy Olivín – 6x
o oprava silnice Žacléř-Babí-Trutnov – 4x
o
o
o
o

o

oprava komunikace vedoucí do lokality Pod Zahradami – 3x
oprava Komunikace mezi garážemi "Smetiště" – 2x
oprava komunikace v ulici J. E. Purkyně – 2x
oprava komunikací v Bobru obecně – 2x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ rekonstrukce komunikací v Bobru včetně přidání míst pro možné vyhýbání
protijedoucích aut
▪ renovace páteřní komunikace vedoucí přes Bobr
oprava komunikací a silnic v Žacléři obecně – 3x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪
▪
▪

o

opravit silnice ve špatném stavu po celém Žacléři
opravit komunikace v ulicích
nenavyšovat kapacitu silnic a starat se jen o jejich kvalitu, západní země jsou ukázkou
toho, ze silnice dopravu generují, není tomu naopak)
oprava dalších komunikací na území města – 6x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ oprava komunikace (kostky) podél Keramtechu v ulici Horská
▪ oprava povrchu komunikace Mladých horníků
▪ okolo náměstí opravit dlážděnou silnici
▪ opravit dlážděnou silnici vedoucí k vlakovému nádraží
▪ opravit komunikaci v ulici Boženy Němcové až k areálu Keramtechu
▪ opravit cestu vedoucí k urnovému háji + zpevnění plochy pro parkování

Chodníky:
o oprava chodníků v ulici Boženy Němcové – 3x
o opravit chodníky v okolí budovy školy – 3x
o výstavba chodníku na náměstí podél hlavní silnice – 1x
o
o
o
o
o

oprava chodníku v ulici Mladých horníků – 1x
oprava chodníku směrem k ulici Na Pilíři – 1x
asfalt (chodník) v ulici Pod Zahradami – 1x
oprava chodníku v ulici Mírová – 1x
opravit některé chodníky obecně – 1x

Parkovací kapacity:
o parkovací plochy obecně – 1x
o parkoviště u domů na sídlišti Boženy Němcové – 1x
o

parkoviště u domů obecně – 1x
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o
o

úprava parkovacích míst (sídliště B. Němcové) – 1x
sídliště "Na Pilíři" má dle dotyčné osoby silně poddimenzovanou dopravu v klidu; stávající
parkovací a odstavná stání velmi často v ulici Na Pilíři nedostačují v období mimo sněhovou
pokrývku; již dnes stojí dle dotyčné osoby auta před domem č. p. 356 až 358 na trávě, protože
není ochota zaparkovat dál od domu a zbytek dojít; dle dotyčné osoby se situace významně
zhorší při zákazu parkování v ulici Mírová v období sněhové pokrývky, neboť v tu chvíli začíná
pravidelný boj o možnost aspoň někde zaparkovat; dle dotyčné osoby byl v nedávné době
zrekonstruovaný chodník v ulici Mírová, kde byly vymezeny plochy pro odstavení automobilu,
ale k označení parkování nikdy nedošlo; stále tedy platí dle dotyčné osoby nevyhovující stav
– 1x

o
o

parkoviště na sídlišti Boženy Němcové – 1x
komunikace Mírová, aby se dalo parkovat částečně na chodníku a vzniklo více místa (dalo se
zde např. stát i přes zimu – 1x

Cyklotrasy/cyklostezky:
o dle dotyčné osoby by cyklotrasa mohla vést až k lokalitě u "Nároďáku" – 1x
o

o

dle dotyčné osoby je potřeba pamatovat na pěší a cyklisty aspoň v územním plánu – cesta
pro pěší, případně cyklisty a lyžaře z náměstí k Arrakisu, totéž Prkenným Dolem od Arrakisu
ke kapličce a Bretu (kdysi v zimě fungovala neoficiální lyžařská cesta pod vedením vysokého
napětí od Zeleného mlýna ke kapličce) – 1x
okolo ČOV směrem k restauraci Žacléřský Medvěd = zokruhování cyklostezky – 1x

Přechody pro chodce:
o chybí přechody pro chodce: u staré autobusové zastávky „masna Šrol“, u nové autobusové
zastávky „masna Šrol“, u restaurace Žacléřský Medvěd – 1x
o U ZŠ je potřeba znovu nástřik přechodu pro chodce – 1x
Ostatní:
o možnost pohybu mezi městem a Prkenným Dolem, která aktuálně spočívá v podstatě jen v
rozmláceném Střízliváku; dotyčná osoba chápe, že vzhledem k terénu bude například těžko
vybudován přístup podél hlavní silnice, takže samozřejmě nečeká rychlé řešení, spíše námět
do budoucna – 1x
o dokončit úpravu sídliště – vozovky – 1x
o dotyčné osobě se nelíbí položení asfaltu na příjezdovou komunikaci k domu č. p. 255
(frekvence dvě auta za den), stačila položit frézovaná, použitý asfalt se mohl využít k opravě
ulice např. Mírová, Obránců míru atd. – 1x
➢ Řešení stavu budov, které nejsou ve vlastnictví města – 47x
o zlepšit stav některých budov na Rýchorském náměstí – 14x, z toho:
▪ usilovat o zlepšení stavu budovy s č. p. 85 – 5x
▪ usilovat o zlepšení stavu budovy s č. p. 7 – 5x
▪

usilovat o zlepšení stavu budov na Rýchorském náměstí všeobecně – 4x (z toho: 1x
jednat s majiteli hyzdících domů na náměstí o jejich rekonstrukci – vstupní brána Žacléře;
1x donutit majitele domů v havarijním stavu na náměstí k nápravě; 1x vyvinout větší tlak
na opravy zchátralých budov na náměstí; 1x pokud možno působit na majitele
nemovitostí na hlavní ulici, počínaje náměstím, aby si dali svoje budovy (alespoň) zvenčí
do pořádku)
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o

řešit budovu zámku – 7x, z toho:
▪ řešit zámek obecně – 2x
▪ koupit zámek a zrekonstruovat ho – 1x
▪
▪
▪
▪

o

Žacléřský zámek – opět chlouba města? Nádherné prostředí, co s tím? – 1x
zámek by nemusela být dle dotyčné osoby investice do prázdna, neboť přiláká další
turisty a celkově to zkrášlí celé město s takovouto dominantou – 1x
dle dotyčné osoby je zbožným přáním zlepšení stavu zámku, to už je ale prý úplně ve
hvězdách – 1x
opravu by zasloužil i zámek, ale dotyčná osoba ví, že je v soukromém vlastnictví, proto
tady město příliš nezmůže – 1x

řešit – 6x, z toho:
▪ řešit budovu pensionu U Zeleného stromu obecně – 3x
▪
▪
▪

opravit budovu pensionu U Zeleného stromu – 1x
budova bývalého pensionu U Zeleného stromu dle dotyčné osoby zbytečně hyzdí město,
nejlépe strhnout, pokud má město možnost to nějak ovlivnit – 1x
něco udělat s budovou bývalého pensionu U Zeleného stromu, který dle dotyčné osoby
jen chátrá a postrádá jakékoliv využití, dle dotyčné osoby buď rekonstrukce budovy a
následné navrácení jejího účelu nebo demolice a nabízet pozemek jako stavební parcelu
– 1x

o

řešit nádražní budovu – 5x, z toho:
▪ řešit obecně nádražní budovu – 2x
▪ opravit či zbourat nádražní budovu? – 1x
▪ řešit stav nádražní budovy a jejího okolí, i když dle dotyčné osoby minimálně budově
samotné lze samozřejmě těžko přiřadit prioritu bez provozu na trati – 1x
▪ bezúplatně převést do majetku města a zrekonstruovat nádražní budovu – 1x

o

řešit areál bývalého Texlenu – 4x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ řešit areál bývalého Texlenu obecně
▪
▪
▪

vytvářet tlak na využití bývalého areálu Texlenu, případně odkoupit a zbourat
koupit areál bývalého Texlenu a vybudovat v něm bydlení nebo objekt pro podnikání
najít způsob, jak donutit majitele areálu bývalého Texlenu k jeho údržbě a užívání

o

řešit areál bývalé věznice – 3x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ řešit areál bývalé věznice obecně
▪ areál bývalé věznice – nevyužitý zdevastovaný prostor, využití k znovuotevření věznice?
▪ vytvářet tlak na využití bývalého areálu věznice, případně odkoupit a zbourat

o

usilovat o opravu Kostela Nejsvětější Trojice – 3x

o

ostatní budovy – 5x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ dotyčné osobě jakožto člověku se starou chalupou po pradědovi velice vadí probíhající
výstavba nevzhledných, pražsky vypadajících novostaveb obložených betonem, i když
chápe, že z tohoto hlediska jsou možnosti města omezené
▪ rekonstrukce domu bývalý „kovomat“, budovu s č. p. 165
▪ opravy nebo estetické úpravy některých výloh – Solničkovi-bývalé potraviny apod.
▪
▪

řešit budovu s č. p. 125 – herna na křižovatce u Penzionu Sport
léta nevyužité a chátrající objekty č. p. 228 a 239 v majetku města
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➢ Oblast zeleně a životního prostředí, veřejná prostranství – 31x
o více zeleně – 6x, z toho:
▪ více zeleně na Rýchorské náměstí – 4x
▪

více zeleně obecně – 2x

o

revitalizace parku poblíž náměstí Josefa Čapka – 4x

o

zeleň v místech za Kulturním klubem (staré oschlé pravděpodobně túje odstranit, místo nich
případně vysadit něco jiného) – 1x

o

podporovat kvetoucí louky, a to jak ve městě, tak na vesnici, jako to třeba dělají prakticky
všechny české metropole, protože tím bude zadržována voda, je to esteticky hezčí, než
anglický trávník a snižuje hlukovou zátěž způsobenou každotýdenním sekáním; dle dotyčné
osoby, kdyby se část trávníku mohla takto změnit, bylo by to plus pro všechny – 1x
zlepšení zeleně a zákaz parkování na dvoře domu Komenského č. p. 25 až 30, dle dotyčné
osoby je to čím dál horší – 1x
omezit výstavbu rekreačních objektů v Prkenném Dole (zátěž pro životní prostředí, v sezóně
přelidněno, jinak mrtvo) i jinde ve městě, podpořit spíše trvalé bydlení – 1x
neodstraňovat prorůstající plevel z chodníku chemií, dle dotyčné osoby stačí pára – 1x
dotyčná osoba si myslí, že je vše v normě, ale zamyslela by se nad sekáním, neboť podle ní se
zbytečně všechny plochy sekají, přitom je na území města spousta prostoru na to udělat
květnaté louky – 1x
zasazení vzrůstově nižších druhů rostlin a dřevin na sídliště – 1x
urychlit rekonstrukci Rýchorského náměstí – 1x
dotyčnou osobu trápí práce technických služeb – úprava zeleně, sekání – 1x
větší zájem o ráz krajiny, lidé si zde cení (aspoň v Bobru dotyčná osoba předpokládá) přírody
a klidu; dotyčná osoba by velmi ocenila větší zájem města o správnou správu travnatých ploch
a zachování biodiverzity, lepší hospodaření s vodou (budovat přírodní tůně, omezit
rozparcelování luk, výsadbu původních porostů, ne okrasných), atd. – 1x
vyčistit koryto potoku Bobru od pramene (od studánky u Pohlů) k chalupě Olivín – 1x

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

lepší údržba komunikací v zimním období, především v ranních hodinách – 1x
odstraňování suchých nebezpečných větví na vzrostlých stromech podél komunikací, u
dětských hřišť (Bobr) – 1x

o
o
o
o
o
o

nepořádek ve městě kolem obchodů, kde podnikají Vietnamci – 1x
co nejméně povolovat kácení zeleně – 1x
maximálně zlepšit hospodaření v městských lesích – 1x
revitalizace sídliště Boženy Němcové byla schválena už v roce 2005 – 1x
úprava zeleně kolem domu s č. p. 389 včetně usedlosti pana Marka – 1x
vybudování většího parku – odpočinková a zábavní lokalita se spoustou květin, růžová
zahrada, alpinium, nějaké sochy – 1x
zajistit pravidelnou kontrolu cyklostezky Pod Zahradami za účelem udržování čistoty – 1x

o
o

u cyklostezky Pod zahradami odstranit staré a nemocné stromy, odstranit nálety, vysadit
např. okrasné keře a stromy, třeba s barevným listem – 1x

➢ Řešení stavu budov ve vlastnictví města – 23x
o řešit stav budovy s č. p. 165 v ulici J. A. Komenského – 4x
o opravit budovu ZUŠ – 3x (z toho: 1x oprava vily a parčíku se sídlem ZUŠ aspoň částečně v
původní historické podobě)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o

oprava budovy zdravotního střediska – 2x
řešit stav budovy městského úřadu – 2x (z toho: 1x oprava budovy městského úřadu (šikmá
věžička, omítka), 1x vzhled budovy městského úřadu)
opravit bývalý pečovatelský dům, budovu s č. p. 228 – 2x
zázemí šaten a tělocvičny ve škole – 1x
veřejné budovy jsou dle dotyčné osoby vcelku pěkné, na budově ZUŠ a fotbalovém areálu už
se pracuje – 1x
oprava budovy s č. p. 90 – 1x
opravit bytové domy ve vlastnictví města a starat se o ně – 1x
oprava kulturního domu, kde by se mohlo znovu zprovoznit kino a pořádat další veřejné
zábavy – 1x
dotyčná osoba se domnívá, že fakt, že nějaká stavba není označena jako památka, přeci
neznamená, že je nutné k ní přistupovat pouze z pohledu největších finančních úspor a bylo
by na místě najít kompromis a co možná nejcitlivěji rekonstruovat budovy (konkrétně
dotyčná osoba myslí velmi nešťastný způsob zateplování domů, zvláště pak staré školy, jejíž
jedinečné štuky byly nenávratně zničeny); s tímto přístupem má dotyčná osoba obavy, že
plánované a probíhající opravy budov muzea nebo ZUŠ jsou a budou možná z finančního
hlediska výhodné, ale z hlediska historického, estetického a kulturního půjde o necitlivé,
nenávratně poškozené objekty – 1x
léta nevyužité a chátrající objekty č. p. 228 a 239 v majetku města – 1x
Červená kolonie, která by dle dotyčné osoby už mohla podstoupit buď demolici nebo
rekonstrukci nebo demolici a následnou renovaci jejího okolí, např. nějaký větší park apod.
(dle dotyčné osoby to navýší i ceny pozemků a bytů v těch "novějších" bytovkách) – 1x
ostuda města je demolice kolonie č. p. 220 (prováděné demoliční práce, nezabezpečeno,
délka prací více jak 6 měsíců atd.) – 1x
oprava budov v Kolonii – 1x
nevyužití městských bytů (některé již několik let neobydlené) – 1x

➢ Aktivity pro děti – 18x, z toho:
o rozšířit počet dětských hřišť – 11x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ vybudovat další dětské hřiště ve městě – omezil by se přílišný hluk v okolí hřiště Na Pilíři
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

více dětských hřišť – lépe vybavené
více dětských hřišť
vybudování nového hřiště na sídlišti a pod zahradami
pořádné dětské hřiště poblíž náměstí s vyžitím pro nejmenší děti
vybudování nového funkčního dětského hřiště v lokalitě Mírová – Na Pilíři
hřiště s prvky pro nejmenší, pískoviště
dotyčná osoba by uvítala zlepšení dětského hřiště u školy nebo vybudovat nové někde
poblíž barevné školky

▪

lesní dětské hřiště inspirace: http://www.praha-priroda.cz/lesy/kamyk/, případně by
bylo možné rozšířit dětské hřiště u školy nebo v Bobru o dřevěné prvky pro menší děti
sportovně oddychová centra pro děti od 2 let – dětská hřiště

▪
o

▪ v sídlišti Boženy Němcové udělat více laviček na sezení, s hřištěm pro děti
pořídit další prvky na dětská hřiště – 4x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ více prvků na dětské hřiště, ale ne za a mezi domy
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▪
▪
▪
o

pořídit houpačky na dětská hřiště
přidat na hřiště u Národního domu další průlezky apod. jako jsou na hřišti v Bobru, které
je dle dotyčné osoby velmi pěkné
více prvků na dětské hřiště za Národním domem

ostatní aktivity pro děti – 3x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ pohádkové a naučné stezky pro děti; permoníci (hornické město) atd.
▪ obecně dětské hřiště
▪

dětské hřiště u Národního domu – vylepšit vzhled, oplocení, zrenovovat původní
„škvárovou část“ hřiště

➢ Oblast komerčních služeb – 15x, z toho:
o zubař – 6x, z toho:
▪
▪
▪
o

o

obecně zubař – 3x
zajištění ordinace zubního lékaře – 2x
chybí zubní lékař – 1x

souvislost s obchody – 5x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ více obchodů na Rýchorském náměstí či kavárna, restaurace
▪ lepší, pestřejší zásobování potravin
▪ obchod se spotřebním zbožím – oděvy, obuv
▪ kavárna s denním provozem např. 9-12 hodin a 16-20 hodin a vnitřním dětským koutkem
pro setkávání dětí v případě špatného počasí
▪ zřídit ve městě alespoň malé fitness centrum; ve městě je sice pár soukromých
posiloven, ale spoustě lidí, kteří si chtějí zlepšit fyzickou kondici nebo chtějí začít cvičit,
nezbyde nic jiného, než dojíždět do Trutnova
služby dalších lékařů – 4x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ lékař
▪ další schopný lékař
▪ všeobecný lékař
▪ dětský lékař

➢ Oblast sportu – 12x
o rekonstrukce sportovního areálu – 4x
o rekonstrukce hřišť u ZŠ – 3x
o víceúčelové sportovní hřiště pro seniory – 2x
o cvičení – pohybová/sportovní výchova pro děti ve věku 2 až 5 let – 1x
o hřiště u Národního domu by se mohlo více nebo lépe využít – dle dotyčné osoby je takové
smutné, a přitom to je krásná plocha ve městě, a přitom mimo hlavní komunikace – 1x
o uzavřené hřiště pro fotbal, basketbal – 1x
➢ Oblast bezpečnosti – 11x (co odrážka níže, to jeden názor):
o dotyčná osoba by uvítala trochu pořádku a více policie, než aby si každý dělal, co chce, jinak
že je policie k ničemu
o dotyčná osoba konstatovala, že směrem k nim podél lesíka by uvítali alespoň jednu či dvě
lampy k jejich novostavbám (Popelkovi, Gondek); dotyčná sama nemá dobrý pocit zde chodit
po tmě, poté pouštět děti, a ne vždy je po ruce baterka
o dotyčná osoba by přidala kameru k workoutovému hřišti
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o

posunutí značky zákaz parkování (špatné výhledové podmínky při výjezdu z ulice Na Pilíři do
ulice J. A. Komenského

o
o
o

zlepšené a více hlídané dětské hřiště Na Pilíři
zaměřit se na snížení výroby a distribuce tvrdých drog ve městě
umístění zrcadla na křižovatku ulic Na Pilíři a J. A. Komenského, při výjezdu na hlavní silnici
blokují zaparkovaná auta výhled až po budovu bývalé Spořitelny
umístění retardérů u Národního domu a za hřiště
na dětská hřiště a na cyklostezku kamery, aby se zjistilo, kdo jsou místní vandalové a mohlo
se to řešit; poměrně často je tam velký nepořádek

o
o
o
o

opravit rozpadající se opěrnou zeď pod domem č. p. 49
na kritická místa, kde se schází mládež, nainstalovat kamerový systém (omezení projevů
vandalismu)

➢ Oblast dopravní obslužnosti – 7x
o oživit železniční trať do Žacléře – 4x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ oživit železniční trať do Královce
▪ domluvit se Správou železnic revizi kolejiště – trati a obnovení, alespoň víkendového, či
prázdninového provozu pobídkou u alternativních dopravců (např. švestková dráha
nebo nostalgické jízdy s párou)
▪ pro oživení cyklostezek by bylo dobré obnovit vlakové spojení Trutnov – Žacléř alespoň
o sobotách, nedělích a svátcích, mohlo by to podpořit i pěší turistiku
▪ znovuobnovení vlakového spojení do Trutnova
o zastřešení zastávek – 2x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ obecně zastřešení zastávek autobusové dopravy
▪ zastřešení autobusové zastávky u Kulturního domu
o zajistit celosezónní přepravu kol že Žacléře do okolních měst – 1x
➢ Volnočasové aktivity pro různorodé skupiny obyvatel – 5x
o údržba workoutového hřiště – 2x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪
▪
o

o

workoutové hřiště – dle dotyčné osoby je povrch z kamenů na nic (nelze skákat přes
švihadlo, dělat kliky atd.)
udržovat workoutové hřiště (na dost místech už se začíná loupat barva a trubky rezivějí,
což je velká škoda)

koupaliště – 2x (co odrážka níže, to jeden názor):
▪ bývalé koupaliště za fotbalovým hřištěm
▪ městské koupaliště
dotyčné osobě chybí místo, kam se dá zajít během dne s kočárkem na kávu, nebo vnitřní
prostory pro dětské aktivity

➢ Oblast odpadového hospodářství – 5x (co odrážka níže, to jeden názor):
o více kontejnerů na tříděný odpad – dle dotyčné osoby jsou věčně přeplněné, hlavně na ulici
Komenského (naproti drogerii)
o rozmístění více odpadkových košů po městě (podél hlavní silnice, na sídliště)
o cesta z Bobru k porcelánce – dochází k navážení odpadu podle cesty na soukromý pozemek
o úprava vzhledu míst pro kontejnery na tříděný odpad (přístřešky, zástěny)
o pravidelné a častější vyvážení kontejnerů na bioodpad
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➢ Odstranění sušáků na sídlištích – 5x, z toho:
o zrušení/likvidace nevzhledných sušáků na sídlištích – 3x
o likvidace nefunkčních a nevzhledných bidel → vhodné místo na dětské hřiště – 1x
o

nynější věšáky na prádlo nejsou tolik využívané a místo, kde by se mohli lidé a děti scházet je
tak naprosto nevyužité – 1x

➢ Oblast technické infrastruktury – 4x (co odrážka níže, to jeden názor):
o realizace vysokorychlostního internetového připojení (optická síť) se zvýhodněnou distribucí
připojení pro obyvatele města
o málo osvětlené náměstí, není vidět na jízdní řády
o
o

promyslet rekonstrukci kanalizací a jiných věcí, aby se nemusel zbytečně porušovat povrch
nové silnice
zvětšit nádrž vodárny Bobr, neboť po dvaadvacáté hodině již přetéká do potoka a přes den
se brzy vyprázdní + při dnešní výstavbě bude málo vody, hlavně přes den

➢ Další vyjádření a komentáře (co odrážka níže, to jeden názor):
o bývalý pečovatelský dům (budova s č. p. 228) – volnočasové centrum?
o dotyčné se moc líbí zrekonstruované dětské hřiště v Bobru a to, jak se opravují silnice
o prostor před bývalou Haškou, kde je nyní obchod, tak se zde shromažďují nepřizpůsobiví
obyvatelé, kteří zde procházejícího obtěžují alkoholovými a kouřovými výpary a mnohdy i
otravnými poznámkami; možná s tím město nic dělat nemůže, ale pro jistotu na to dotyčná
osoba upozorňuje
o řešení omezení české pošty
o zastavování Bobru vede ke zhoršení životních podmínek pro všechny, zátěž hluková,
estetická, zatížení silnic, elektrické sítě i vody
o reklama soukromých firem na Facebooku města; dotyčná osoba se ptá, jestli mají tyto firmy
s městem smlouvu a zda platí za reklamu přiměřenou částku; dotyčná osoba pevně věří, že
ano
o dotyčná osoba chce, aby se ze Žacléře nedělalo něco, co není (velké město), a udělala se
výhoda z toho, co je (podhorské městečko na úpatí Krkonoš); dle názoru dané osoby lidé
z Hradce Králové a Prahy sem nechtějí jet zase do prostředí jako v Hradci Králové a v Praze,
chtějí zde najít něco, co doma nemají; široké silnice, vesnice zastavěné domečky městského
typu, asfaltové cesty v lesích místo hezkých cestiček, to opravdu turisty nepřivede; važme si
prosím toho, co máme
o velká pochvala vedení města – za vašeho působení Žacléř vzkvétá, něco se zde konečně děje,
blýská se na lepší časy, pryč je „město duchů“
o zábradlí na náměstí
o dotyčná osoba je ve městě spokojena, jen by chtěla větší byt
o Žacléř se za poslední tři roky hezky rozvíjí, dotyčná osoba posílá velkou pochvalu
o konírna chátrá
o dotyčná osoba konstatuje, že se má nechat parkovat pan Řezáče a Malík, zatrubnit jim to
tam, aby byl klid; pan Macola má vyasfaltováno, tak snad by to mohlo dopadnout; sice se
jedná o les, ale i slepý vidí, že to jsou nálety
o

dotyčná osoba by zmapovala náladu a společné zájmy občanů, možnosti a zaměřila by se
nejdříve na nejslabší stránky, tzn. na občany, jejich životy, zdraví, nemoci, finanční stránky,
snažila by se vysvětlit zdravým, silným, soběstačným, že by si měli pomáhat navzájem, dbát
na životní prostředí, jako jedna z priorit na věkovou kategorii, a z tohoto vyplývající potřeby,
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o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

o

o

tím by se vydala; pokud by dotyčná osoba vnímala názorové střety, vyzvala by aktéry k
vypracování jejich scénáře, a realizaci v praxi; dle dotyčné osoby každý, kdo není méně
duševně zámožný, rád žije v přátelském prostředí a pokud se chce cokoliv změnit, musí začít
každý u sebe; dotyčná osoba je pro transparentní účty, vývoj města je věc občanů, tzn., každý
zásah, který občany ovlivňuje je možné rozhodovat transparentně; dle dotyčné osoby zvolení
zástupci nemají patenty na vše, jsou zodpovědní za celé transakce, včetně administrativy;
dotyčná osoba by určité rozhodovací procesy zveřejnila na webu, a jiných dostupných
místech, aby se k informacím každý dostal, čímž dostane de facto každý svůj hlas, a bere
zodpovědnost za svá rozhodnutí; jakmile se takto stane, odstraní se bariéry domněnek ze
zájmových střetů a pocit, že je každý účastník rozvoje, pocit společenství, že jej tvoří, ví o
něm; síla je v jednotě, a v zachování klidu
užší spolupráce mezi místními podnikateli a městem
dostupnost bytů a bydlení pro místní obyvatele, problematika rozprodávání nemovitostí za
vyšší cenu rekreantům (chatařům)
nevhodná a přílišná výstavba domů i přes upozornění o nedostatku vody, hluk (pouštění
hudby venku apod. a policie, která se k těm lidem ještě přidá), ničení atmosféry horského
městečka s venkovským okolím snahou udělat tu „moderní“ město (nevkusné „opravy a
rekonstrukce“ domů a zeleně), snad jen to náměstí by mohlo dle dotyčné osoby dopadnout
pěkně
maximální podpora podmínek pro vznik lanovky v Arrakisu, příp. propojení mostem přes
silnici s areálem Bret
veřejné WC (ne mobilní)
roubenka na náměstí
dotyčná osoba velice oceňuje aktuální rekonstrukce silničních komunikací a náměstí, jehož
vzhled bude po dokončení vesměs kazit jen dům na adrese Rýchorské náměstí č. p. 7
méně Romů
celkově by bylo potřeba trochu podpořit cestovní ruch, což by pomohlo místním
podnikatelům, ale chtělo by to zatraktivnit a lépe propagovat např. aktivity místního muzea
(tam by se hodila prodloužená otevírací doba), hornický skanzen, větší spolupráce se
Stachelberkem, cestou na Rýchory udělat např. naučnou stezku nebo nějaký Pohádkový les,
na zimu by bylo prima někde zprovoznit např. sáňkařskou dráhu"
z pohledu nedostatku bytů by se dala využít bývalá Červená kolonie, rekonstrukce a následný
pronájem by určitě mnoho obyvatel uvítalo
nestavět zařízení typu workout pod porcelánkou, vyhozeno půl milionu, dle dotyčné osoby je
velmi malá využitelnost a je to ráj pro feťáky
necitlivé stavební zásahy města, které ale sahají již do období předchozího vedení; dotyčná
osoba nesouhlasí s velkou stavební aktivitou v Bobru, člověk zde hledal útočiště před
městským životem
levné nájemní bydlení přitahuje dle dotyčné osoby nízkopříjmové skupiny obyvatel, které
městu nepřinášejí tolik peněz, vytvářejí napjatou atmosféru a nemají vztah k městu; dle
dotyčné osoby, pokud chce město přilákat střední a vyšší třídu (více peněz), je nezbytné této
skupině poskytnout určitou kvalitu a pestrost služeb
dle dotyčné osoby by bylo dobré zapracovat na budování vztahu občan – město, ať již třeba
zapojením školy/žáků/veřejnosti do fungování města (pomoc při organizaci veřejných akcí,
péče o veřejné prostranství, psaní článků do zpravodaje, správa Facebooku, Instagramu atd.
podpora turismu je dle dotyčné osoby také nezbytně důležitá, neboť turisté přinášejí peníze,
které na dovolené rádi utratí za služby/zážitky, přičemž tyto služby by neměly být předražené
(viz Pec pod Sněžkou), ale cenově dostupné i pro místní obyvatele
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Rýchorské náměstí by mohlo být plné rozmanitých obchůdků – podpora (mladých)
podnikatelů v začátcích / při rozjezdu podnikání např. úlevy na nájemném za určitých
podmínek, právní či ekonomické poradenství apod.
dotyčná osoba by vřele doporučovala, aby ve vedení města (nebo alespoň konzultanti) byly
osoby vzdělané, strategicky přemýšlející, které sledují moderní trendy, mají
srovnání/zkušenosti ze zahraničí; i malá města mohou být „živá“, plná služeb a obchůdků,
příjemných obyvatel
dotyčná osoba velice oceňuje snahu města znát názor obyvatel a vhodně zvolený distribuční
kanál (papírový dotazník do každé schránky + webový formulář)
dotyčná osoba nemá připomínek
dotyčná osoba ví, že je to už obtížné (nemožné?), ale upoutala ji už kdysi dávno ještě
obydlená budova s podloubím na náměstí poblíž budovy radnice)
omezení průjezdu automobilů přes hranice v Bobru (původní cyklostezka)
zajistit nové pracovní příležitosti – z města se stává osada důchodců
finanční pomoc do areálu Baníku Žacléř
dotyčná osoba doporučuje si přečíst o práci Lubora Herzána, která vedla od plánované sanace
k zápisu čtvrti Třebíče do UNESCO – např. potenciál Červené kolonie je obrovský
odstranění vlhkosti ve společenském centru v budově muzea
pamětní desky na domech (např. zde pobýval Čapek, Komenský atd.)
podpořit aktivity místní ZUŠ
dotyčné osobě se nelíbí projekt a realizace rekonstrukce náměstí
nepřehledné webové stránky města
cena vodného a stočného (do 30. 4. na úrovni Prahy)
pokusit se zamezit stěhování nepřizpůsobivých občanů do města
po skončení mandátu vypisovat výběrové řízení na ředitele ZŠ
veřejné seznámení občanů s výsledky dotazníku

2.3 Výsledky veřejného projednávání
Veřejné projednávání se uskutečnilo v budově jídelny ZŠ ve městě Žacléř dne 24. 5. 2021 od 17:00
hodin. Projednávání se zúčastnili starosta města Žacléř, zpracovatel projektu, občané města a zástupci
organizací působících ve městě.
Moderováním veřejného projednávání byl pověřen zpracovatel, který se tak zároveň stal
i facilitátorem diskuse. Program veřejného projednávání byl následující:
➢
➢
➢
➢
➢

Význam a tvorba dokumentu
Struktura dokumentu a proces jeho tvorby
Zhodnocení výsledků dotazníkového šetření
Představení jednotlivých kapitol dokumentu
Diskuze

Přítomní občané a zástupci organizací byli seznámeni s postupem tvorby strategického dokumentu,
jeho strukturou, se zjištěnými poznatky z provedeného dotazníkového šetření. Dále byli přítomní
obeznámeni s prioritními oblastmi rozvoje, které byly vytipovány ve spolupráci s pracovní skupinou.
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V dalších bodě programu byly představeny jednotlivé kapitoly dokumentu, tj. analytická, strategická,
implementační část a přiblížena struktura karet jednotlivých projektů.
Posledním bodem veřejného projednávání byla diskuze nad navrženým dokumentem. Z uskutečněné
diskuze vyplynuly následující poznatky:
➢ klíčová oblast rozvoje VOLNÝ ČAS:
o

přítomní se shodli na přidání aktivity „Podporovat vybudování Enduroparku Žacléř“

o

do aktivity „Vybudovat víceúčelový sportovní okruh“ doplnit do textu i možnost využití pro
běžecké lyžování a věci s tím spojené

Následně byl vznesen dotaz z řad veřejnosti: v letošním roce proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů.
Statistiky prozatím nejsou k dispozici. Bylo by možné poté aktuální data do dokumentu následně
zapracovat? Zpracovatel dotyčné osobě odpověděl, že zapracování nových dat není určitě problém a
možné to je. Aktualizace dokumentu se bude odvíjet od potřeb samotného města, tj. lze to určitě
provést.
Poté proběhla ještě diskuze týkající se Rýchorského náměstí, a to v širokém slova smyslu – otázka
zeleně, pořádání akcí, existence kavárny apod.)

Veřejné projednávání trvalo přibližně hodinu a půl. Poznatky, které z veřejného projednávání
vyplynuly, byly zapracovány do dokumentu, a to včetně úprav všech relevantních kapitol v dokumentu,
které v důsledku navržených změn bylo potřeba aktualizovat.

2.4 Východiska pro návrhovou část
Zpracováním analytické části, informací z dotazníkového šetření, informací ze setkání pracovní skupiny
a informací z provedeného veřejného projednávání byly zjištěny zásadní poznatky, na které je vhodné
se zaměřit v rámci návrhové části a při definici potenciálu města Žacléř. Bylo definováno celkem šest
klíčových oblastí rozvoje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

INFRASTRUKTURA
BYDLENÍ
CESTOVNÍ RUCH
VOLNÝ ČAS
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ
SLUŽBY
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2.4.1 Potenciál vyplývající z analýzy současného stavu
Klíčová oblast rozvoje 1: INFRASTRUKTURA
Město má ve svém vlastnictví značné množství místních komunikací. Kvalita těchto komunikací je
různá. Potenciál má město v zajištění jejich postupné rekonstrukce a zlepšení tak jejich technického
stavu. Z pohledu dopravní infrastruktury lze jmenovat dále i chodníky, které jsou částečně již
rekonstruovány, značné úseky by ovšem potřebovaly rekonstruovat.
Potenciál má dále město v oblasti dopravní infrastruktury i na sídlištích. Jedná se o rekonstrukci
obslužných komunikací sídlišť, chodníků a zpevněných ploch, dále o řešení problematiky parkování na
sídlištích, a to jak formou rekonstrukce stávajících parkovacích míst, tak formou rozšíření jejich
množství.
Na území města se nachází řada nemovitostí v soukromém vlastnictví, které nejsou optimálně
udržovány či doslova chátrají. Snahou města je počet takových nemovitostí (budov, pozemků)
minimalizovat.
Opomenout v oblasti infrastruktury nelze ani potenciál ve vybudování vodovodní a kanalizační sítě v
Prkenném Dole či v uskutečnění demolice bývalé kotelny Na Pilíři.

Klíčová oblast rozvoje 2: BYDLENÍ
Město Žacléř vlastní ke květnu 2021 celkem 32 objektů k bydlení, 7 bytových domů (z toho šest město
spoluvlastní společně s Bytovým družstvem Žacléř v poměru 51 % město, 49 % bytové družstvo) a 2
rodinné domy. V těchto 41 objektech vlastní město celkem 352 bytů.
Řada těchto domů a potažmo bytových jednotek není v odpovídajícím stavu, tj. potenciál má město
v postupné rekonstrukci těchto budov a bytových jednotek sloužících k bydlení.
Některé domy nejsou v současné době nijak využívány a mají potenciál, aby byly využity pro potřeby
rozšíření domovního a bytového fondu ve městě. Poptávka po bytech s dostupnou výší nájemného je
ve městě značná.
Dále má také potenciál pro potřeby bydlení výstavba nových rodinných domů, přičemž v současné
době je žádoucí komplexně rozvíjet lokalitu Pod Zahradami a zabezpečit nezbytné předpoklady za
účelem vzniku nové výstavby rodinných domů.

Klíčová oblast rozvoje 3: CESTOVNÍ RUCH
Město disponuje atraktivním prostředím z pohledu cestovního ruchu, což představuje jeden
z nezbytných předpokladů rozvoje cestovního ruchu.
V oblasti cestovního ruchu má město potenciál v zintenzivnění propagace města a jeho okolí, dále
v postupném vylepšování infrastruktury cestovního ruchu a jejích jednotlivých prvků, dík čemuž by
mohlo dojít k přitáhnutí nových podnikatelských subjektů do oblasti cestovního ruchu ve městě, a
především pak k nárůstu počtu turistů a návštěvníků.
Dále má město potenciál v zatraktivnění nabídky aktivit a zajímavostí z pohledu cestovního ruchu.
Zmínit lze např. potenciál nádražní budovy a železniční tratě, památek nacházejících se na území města
a v jeho blízkém okolí, potenciál osobnosti J. A. Komenského atd.
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Klíčová oblast rozvoje 4: VOLNÝ ČAS
Město disponuje určitou vybaveností sloužící obyvatelům pro potřeby trávení volného času či
zájmovým činnostem. Ne všechna tato vybavenost je však v odpovídajícím stavu a potenciál tak spočívá
v postupném zkvalitňování stavu této vybavenosti. Zmínit lze např. zázemí fotbalového hřiště či
budovu ZUŠ.
Potenciál v oblasti volnočasových aktivit má i víceúčelový sportovní areálu TJ Baníku Žacléř. Zde by
mohlo vzniknout hřiště s umělým trávníkem, dále by zde mohlo být vybudováno dětské hřiště či
víceúčelový sportovní okruh, díky čemuž by byl areál ještě atraktivnější a nabízel i dostatek vyžití pro
různé věkové kategorie osob.
Z pohledu rozšíření variability dostupných sportovních aktivit lze zmínit ještě potenciál ve vybudování
hřišť, které jsou využívány především staršími dětmi a mládeží. Konkrétně se jedná o pumptrackové a
parkourové hřiště.
V oblasti kultury a společenských aktivit má město potenciál v realizaci půdní vestavby v budově
muzea, díky čemuž by byl ve městě k dispozici větší sál pro potřeby konání různorodých kulturněspolečenských volnočasových aktivit. Opomenout v oblasti kultury nelze ani modernizaci expozicí
umístěných v muzeu.

Klíčová oblast rozvoje 5: VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ
Z pohledu veřejných prostranství a ploch zeleně má město potenciál v jejich postupné revitalizaci.
Zmínit lze prostranství parků či plochy na sídlištích. Revitalizaci by si zasloužily i prostranství hřbitovů a
urnového háje.
Pro potřeby posílení zadržování vody v krajině má město potenciál ve vybudování rybníku. Z pohledu
podpory zeleně nelze opomenout ani výsadbu alejí, díky čemuž by došlo k oživení vytipovaných
místních komunikací a taktéž by nové aleje plnily funkci větrolamů.
V oblasti odpadového hospodářství lze zmínit potenciál v oblasti postupného snižování množství
směsného komunálního odpadu a zároveň v úsilí, aby bylo od obyvatel více vytříděného odpadu.

Klíčová oblast rozvoje 6: SLUŽBY
Ve městě je v současné době poskytováno určité množství komerčních služeb. Snahou města je v rámci
svých možností udržet stávající vybavenost města komerčními službami a zároveň podporovat jejich
rozšíření.
Potenciál má město ve zvýšení efektivnosti a zkvalitňování poskytování služeb občanům a ve zlepšení
komunikace mezi orgány veřejné správy a občany a též k inovativnějšímu fungování městského úřadu
jako takového. Zmínit lze např. rozšíření dostupných moderních komunikačních nástrojů či zavedení
nových nástrojů, systémů a metod pro potřeby chodu městského úřadu.
Z pohledu služeb má město potenciál ještě v oblasti zdravotnictví, konkrétně formou zabezpečení
odpovídajících podmínek pro poskytované zdravotní služby a dále i v personálním zajištění
zdravotnické péče.
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2.4.2 Návaznost na jiné strategické dokumenty
Plán rozvoje města Žacléř není izolovaný dokument, ale respektuje a akceptuje další strategické
dokumenty. Strategická část a v ní definované cíle, opatření a aktivity jsou navrženy tak, aby nedošlo
k rozporu s těmito základními strategickými a územními dokumenty. Dokumenty shrnuje tabulka 39.
Tabulka 39: Přehled strategických a územních dokumentů
Nadnárodní úroveň
Udržitelná Evropa do roku 2030
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020
Národní úroveň
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 5 (ze září 2020)
Strategie regionálního rozvoje České republiky 2021+
Regionální úroveň
Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 4 (červen 2020)
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021-2027
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020
Koncepce Královéhradecký kraj Chytrý region
Lokální úroveň
Územní plán města Žacléř, ve znění změny č. 2
Povodňový plán města Žacléř
Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Krkonoše 2015–2025
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krkonoše na období 2014-2020
Zdroje: Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/
Portál územního plánování Ústavu územního rozvoje http://portal.uur.cz/
Internetové stránky Královéhradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Internetové stránky svazku Krkonoše - svazek měst a obcí https://svazek.krkonose.eu/
Internetové stránky MAS Krkonoše, z. s. https://www.maskrkonose.cz/

Aby mohly být některé aktivity realizovány, je možné, že bude nutné v budoucnosti provést určité
změny územního plánu, které budou spočívat ve změně funkčního využití některých ploch, které jsou
danými aktivitami dotčeny a u nichž je změna funkce nutnou podmínkou k realizaci. Územní plán
města Žacléř nabyl účinnosti 24. 6. 2004. Následně 15. 12. 2004 bylo schváleno pořízení změny č. 1,
která nabyla účinnosti 21. 12. 2006. Za další dva roky, konkrétně k 27. 11. 2008 bylo schváleno
pořízení změny č. 2, která nabyla účinnosti 19. 3. 2013 90. Při aktualizacích se vychází z platného
územního plánu a jsou respektovány jeho hlavní principy. Díky změnám územního plánu dochází k
jeho aktualizaci a k pozměnění funkčního využití určitého území. Tyto změny vycházejí z potřeb města
a jeho obyvatel, přičemž odborný zpracovatel musí respektovat nadřazené dokumenty a zákony
v oblasti územního plánování.

90

Zdroj: Evidence územně plánovací činnosti obcí – Lokální aktualizační systém – iLAS
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp
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2.4.3 Limity rozvoje
Limity rozvoje představují faktory, které může město jen obtížně ovlivnit a které musí respektovat
při plánování rozvoje. Limitů rozvoje je celá řada. Jedná se např. o ochranná pásma dopravní
a technické infrastruktury (pozemních komunikací91, železniční tratě92, elektrického vedení93,
vodovodní a kanalizační sítě94, komunikačního vedení a rádiových zařízení95), o ochranu ZPF96 či
ochranu nemovitých kulturních památek 97.
Dále musí být všeobecně respektován zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí a celá řada dalších
nařízení.

2.4.4 SWOT analýza
Analýza SWOT představuje shrnutí a zhodnocení výsledků dosažených v dílčích analýzách. SWOT
je zkratkou pro jednotlivá hodnocení: S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky),
O – Opportunities (příležitosti) a T – Threats (hrozby)98.
Existuje více přístupů, jak přikročit k tvorbě SWOT analýzy. V této práci byl využit přístup, v jehož rámci
silné a slabé stránky představují faktory, které se týkají daného problému v současnosti. Příležitosti a
hrozby představují faktory, které se týkají daného problému v budoucnosti, tj. mohou
a nemusí nastat99.

91

Blíže viz § 30 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Blíže viz § 8 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
93
Blíže viz § 46 a § 68 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)
94
Blíže viz § 23 zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích)
95
Blíže viz § 102 a § 103 zákona č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích)
96
Blíže viz zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
97
Blíže viz § 17 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
98
Zdroj: PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105
99
Zdroj a blíže viz: PŮČEK, M. a kol. (2013): Metodika strategického řízení pro meziobecní spolupráci, 40 s.
92
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Silné stránky
Dostupná základní veřejná občanská vybavenost (knihovna, školy, sportovní infrastruktura aj.)
Dostupná základní komerční občanská vybavenost (pošta, obchody s potravinami, lékárna
apod.)
Příznivé životní prostředí
Množství bytových jednotek ve vlastnictví města
Existence vodovodní, kanalizační, plynovodní sítě
Existence MŠ, ZŠ, ZUŠ
Množství fungujících zájmových spolků
Revitalizované Rýchorské náměstí
Existence víceúčelového sportovního areálu
Existence stavebních pozemků ve vlastnictví města
Atraktivní místo z pohledu cestovního ruchu (přírodní prostředí (Rýchory), kulturně-historické
zajímavosti)
Rozsáhlá síť různorodých komunikací
Existence vlastních technických služeb
Existence pečovatelské služby
Spolupráce s polským městem Lubawka
Postupná rekonstrukce silnic a místních komunikací
Sběrný dvůr
Existence turistického informačního centra
Velké množství dostupných ubytovacích kapacit

Slabé stránky
Špatný stav řady objektů ve vlastnictví města
Nedostatek pracovních příležitostí
Existence řady chátrajících objektů v soukromém vlastnictví
Technický stav zázemí sportovního areálu
Špatný stav silnice č. II/300 v úseku od Stachelbergu do Prkenného Dolu
Nevyhovující stav sídlišť
Absence ordinace stomatologa
Absence společenského sálu pro potřeby konání a pořádání komunitních aktivit
Existence lokality považované za starou ekologickou zátěž – lokalita „Skládka Žacléř "U hřiště“
Nedostatek parkovacích míst a garáží (především v oblasti sídlišť)
Špatný stav některých místních komunikací
Malá nabídka stravovacích kapacit
Rezervy v oblasti informovanosti a propagace
Neexistence místního rozhlasu
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Příležitosti
Rekonstrukce budov v nevyhovujícím stavu ve vlastnictví města (řada objektů k bydlení, ZUŠ,
budova zdravotního střediska apod.)
Výhodné pobídky ze strany města za účelem přitáhnutí více podnikatelských subjektů do oblasti CR
Revitalizace sídlišť
Výstavba D11
Usilovat o oživení Rýchorského náměstí
Půdní vestavba v budově muzea
Potenciál ve výstavbě nových domů a bytů
Usilovat o opravu a rekonstrukci zbývající části silnice II/300 na území města
Rozšíření variability dostupných sportovních zařízení a ploch
Potenciál v rozvoji cestovního ruchu (Komenský, potenciál železnice, naučné stezky, větší propagace
apod.)
Usilovat o zajištění služby stomatologa ve městě
Rozvoj eGovernmentu
Rozvoj ploch zeleně
Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště
Revitalizace hřbitovů
Revitalizace veřejných prostranství
Usilovat o revitalizaci a opětovné využití chátrajících objektů (zámek, kostel Nejsvětější Trojice,
budovy na Rýchorském náměstí, areál bývalého Texlenu aj.)
Oprava a rekonstrukce místních komunikací
Rozšíření množství parkovacích kapacit
Oprava chodníků v nevyhovujícím stavu, dle potřeby výstavba nových
Usilovat o to, aby obyvatelé vytřídili více odpadu a bylo menší množství směsného komunálního
odpadu

Hrozby
Odliv trvale bydlících obyvatel
Postupné stárnutí obyvatelstva
Omezení rozvoje v důsledku zásahu KRNAPU do území města, městské památkové zóny
Ukončení činnosti některých větších firem podnikajících ve městě
Další postupné chátrání některých budov ve vlastnictví města (objektů k bydlení apod.)
Ukončení činnosti některých poskytovaných veřejných služeb na území města
Ukončení činnosti některých poskytovaných komerčních služeb na území města
Zhoršující se stav místních komunikací
Klesající počet členů zájmových spolků
Dlouhodobě pokračující epidemie koronaviru
Nadměrná či neudržitelná zástavba některých lokalit
Zhoršující se image města v důsledku zhoršujícího se stavu veřejných ploch
Riziko v souvislosti se stárnutím lékařů poskytujících zdravotní služby a jejich nahrazení novými
Omezení dopravní obslužnosti
Zánik turistického informačního centra
Zvyšující se nepořádek v důsledku nekázně některých turistů
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3 Strategická část
Další částí PRM Žacléř na období let 2020-2025 je strategická část. Nejprve je formulována vize. Ta byla
zformulována na základě získaných informací z rozhovorů s představiteli města, informací
z dotazníkového šetření, schůzek pracovní skupiny a dalších informací zjištěných v analytické části
dokumentu. Následně byly definovány klíčové oblasti rozvoje a v rámci těchto klíčových oblastí
zformulovány jednotlivé strategické cíle. Strategické cíle obsahují konkrétní opatření a aktivity, jejichž
postupnou realizací dojde k naplnění jednotlivých cílů a tím zároveň i k naplnění definované vize.
V úvodu každé klíčové oblasti rozvoje je přehledové schéma, které graficky znázorňuje strategické cíle,
opatření a aktivity dané oblasti rozvoje. Vyznačeny jsou i vazby mezi jednotlivými úrovněmi. Každá
aktivita obsahuje základní popis. Podrobná specifikace aktivit bude provedena v rámci Akčního plánu
(kapitola 4) a Zásobníku projektových záměrů (příloha 1), kde budou u každé aktivity uvedeny
informace typu – žadatel, zdůvodnění a přínos pro rozvoj města, předpokládané náklady, možné zdroje
financování atd.

Na úvod této části je potřeba zmínit číslování kapitol. Hlavní kapitoly jsou číslovány 3.1 (Vize),
3.2 (Klíčové oblasti rozvoje) a 3.3 (Podpora realizace Programu rozvoje).
Kapitola 3.2 je číslována následujícím způsobem:
➢ Číslování klíčových oblastí rozvoje je postupné (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 atd.).
➢ Číslování strategických cílů v rámci jednotlivých klíčových oblastí je takové, že první číslo označuje
příslušnost ke klíčové oblasti, druhé číslo pořadí cíle v rámci dané klíčové oblasti rozvoje.
➢ Opatření jsou číslována v podobném duchu jako strategické cíle. První dvě čísla vyjadřují
příslušnost ke klíčové oblasti a strategickému cíli, třetí číslo vyjadřuje pořadí opatření v rámci
daného strategického cíle.

Obecnou strukturu strategické části včetně výše popsaného jejího číslování graficky zobrazuje
schéma 2.
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Schéma 2: Obecná struktura strategické části PRM Žacléř na období let 2020-2025
Opatření 1.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření 1.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření 1.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření 1.2.2

Konkrétní aktivity

Opatření 2.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření 2.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření 2.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření 2.2.2

Konkrétní aktivity

Opatření n.1.1

Konkrétní aktivity

Opatření n.1.2

Konkrétní aktivity

Opatření n.2.1

Konkrétní aktivity

Opatření n.2.2

Konkrétní aktivity

Strategický cíl 1.1

VIZE ROZVOJE MĚSTA

Klíčová oblast
rozvoje 1

Strategický cíl 1.2

Strategický cíl 2.1
Klíčová oblast
rozvoje 2
Strategický cíl 2.2

Strategický cíl n.1
Klíčová oblast
rozvoje "n"
Strategický cíl n.2

Poznámky: Za písmeno „n“ se dosazuje číslo klíčové oblasti rozvoje.
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3.1 Vize
Vize představuje dlouhodobý obraz žádoucího budoucího stavu města, tedy jak by město mělo vypadat
v budoucnosti. Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje 100.
Město Žacléř je vyhledávaným místem k bydlení, které nabízí klid, přírodně atraktivní
prostředí, značnou variabilitu služeb, volnočasových aktivit a dalších vybaveností. Město
je také vyhledávaným cílem turistů, neboť jim nabízí k prožití nevšední a zajímavé zážitky.
Ke všeobecné spokojenosti všech přispívá i kvalitní stav infrastruktury v širokém slova smyslu
a komplexně udržovaný vzhled města.

3.2 Klíčové oblasti rozvoje
Na základě informací ze zpracované analytické části, informací z dotazníkového šetření, informací
z pracovní skupiny, informací ze setkání s vedením města a na základě VIZE bylo definováno celkem
šest klíčových oblastí rozvoje:
➢ Klíčová oblast rozvoje 1: INFRASTRUKTURA
➢ Klíčová oblast rozvoje 2: BYDLENÍ
➢ Klíčová oblast rozvoje 3: CESTOVNÍ RUCH
➢ Klíčová oblast rozvoje 4: VOLNÝ ČAS
➢ Klíčová oblast rozvoje 5: VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ
➢ Klíčová oblast rozvoje 6: SLUŽBY

Definované klíčové oblasti rozvoje nejsou izolovanými celky, nýbrž se vzájemně prolínají, doplňují
a ovlivňují. Mezi cíli, které jsou definovány v rámci těchto klíčových oblastí rozvoje, a mezi opatřeními
definovanými v rámci jednotlivých cílů, existuje v mnoha případech určitá provázanost. Naplnění
některých konkrétních aktivit jednoho opatření napomůže i k naplnění opatření dalšího a následně
i k naplnění jednotlivých cílů, klíčových oblastí rozvoje i naplňování vize, tj. v mnoha případech bude
využito synergických efektů jednotlivých opatření a aktivit.
Aktivity, které dostanou největší prioritu a bude reálná jejich realizace v horizontu jednoho až dvou let,
budou zařazeny do tzv. akčního plánu. Další aktivity mohou mít dlouhodobý charakter, který může
v mnoha případech přesahovat dobu, na kterou je tento PRM zpracováván. Všechny tyto aktivity jsou
následně obsaženy v tzv. zásobníku projektů, který bude sloužit představitelům města jako cenný zdroj
informací při rozhodování o dalším rozvoji města.
Aby nedocházelo k duplicitě dat, je každá aktivita uvedena pouze jednou, pod jedním daným
opatřením a cílem, ačkoliv by mohla být uvedena i v rámci jiného opatření či cíle (viz výše zmiňovaná
provázanost).
Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření znázorňuje tabulka 40.

100

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s.
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Tabulka 40: Přehled klíčových oblastí rozvoje, strategických cílů a opatření
Klíčová oblast rozvoje

INFRASTRUKTURA

BYDLENÍ

CESTOVNÍ RUCH

Strategický cíl

Opatření

Zlepšovat stav dopravní infrastruktury a usilovat o
posílení dostupnosti
Podporovat a zlepšovat stav dalších prvků či součástí
infrastruktury
Využít potenciál nevyužitých domů pro potřeby
rozšíření domovního a bytového fondu
Zabezpečit rekonstrukci domů sloužících k bydlení
Vylepšit propagaci města a infrastrukturu související
s cestovním ruchem
Zatraktivnit nabídku cestovního ruchu

VOLNÝ ČAS

Podporovat rozvoj sportu a sportovních aktivit
Podporovat rozvoj kultury a aktivit s ní souvisejících

VEŘEJNÁ
PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ
SLUŽBY

Zkvalitnit stav ploch zeleně na území města
Realizovat další aktivity ve vztahu k prostředí města
Podporovat udržení stávajících poskytovaných služeb
ve městě a usilovat o jejich rozšíření

Zkvalitňovat stav komunikací ve vlastnictví města
Zkvalitňovat infrastrukturu sloužící především pro potřeby pěších a usilovat o její
rozšíření
Postupně zlepšovat stav dopravní infrastruktury na sídlištích
Usilovat o zlepšení stavu nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví města
Zrealizovat další aktivity související s infrastrukturou
Řešit lokality s potenciálem vzniku značného množství nových bytových jednotek
Rekonstruovat jednotlivé budovy s potenciálem vzniku nových bytových jednotek
Rekonstruovat domy sloužící k bydlení, které jsou ve vlastnictví města
Podpořit rozvoj infrastruktury související s cestovním ruchem
Zkvalitnit propagaci a usilovat o rozšíření služeb v oblasti cestovního ruchu
Využít potenciálu určitých míst v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu
Podpořit větší využití Rýchorského náměstí a četnost určitých aktivit
Podpořit rozvoj víceúčelového sportovního areálu
Podporovat rozšíření variability dostupných sportovních aktivit
Zkvalitňovat a modernizovat budovy sloužící pro potřeby kultury a umění
Zabezpečit revitalizaci parkových ploch ve městě
Revitalizovat další plochy zeleně
Zlepšit stav hřbitovů a realizovat aktivity vedoucí ke zkvalitňování životního prostředí
Podporovat dostupnost služeb ve městě
Podporovat a zkvalitňovat oblast zdravotnictví
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3.2.1 Klíčová oblast rozvoje INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA

Strategický cíl 1.2
Podporovat a zlepšovat stav dalších prvků
či součástí infrastruktury

Strategický cíl 1.1
Zlepšovat stav dopravní infrastruktury
a usilovat o posílení dostupnosti

Zkvalitňovat stav komunikací
ve vlastnictví města

Zkvalitňovat infrastrukturu sloužící
především pro potřeby pěších a
usilovat o její rozšíření

Řešit komplexní opravu
komunikací v místní části Bobr

Postupně rekonstruovat
síť chodníků

Rekonstruovat
komunikaci Střízlivák

Usilovat o vybudování lesní
stezky od budovy radnice
směrem do Prkenného Dolu

Rekonstruovat komunikaci
vedoucí kolem Kostela
Nejsvětější Trojice

Postupně zlepšovat stav
dopravní infrastruktury
na sídlištích

Revitalizovat prvky
a součásti dopravní
infrastruktury na sídlišti Na
Pilíři a na sídlišti B. Němcové

Rekonstruovat stávající
parkovací místa a rozšířit
jejich množství na sídlišti Na
Pilíři a na sídlišti B. Němcové

Rekonstruovat další komunikace
ve vlastnictví města
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Usilovat o zlepšení stavu
nemovitostí, které nejsou
ve vlastnictví města

Podpořit využití
objektu zámku
Usilovat o využití dalších
současně nevyužitých
objektů v soukromém
vlastnictví

Zrealizovat další aktivity
související s infrastrukturou

Vybudovat vodovodní
a kanalizační síť v místní
části Prkenný Důl

Provést demolici bývalé
kotelny Na Pilíři
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Strategický cíl 1.1: Zlepšovat stav dopravní infrastruktury a usilovat o posílení dostupnosti
Strategický cíl je zaměřen na celkové postupné zkvalitňování dopravní infrastruktury, která je ve
vlastnictví města a prvků a součástí s ní souvisejících. Dále je zaměřen i na posílení dostupnosti mezi
místními částmi především z pohledu chodců.

Opatření 1.1.1: Zkvalitňovat stav komunikací ve vlastnictví města
Smyslem tohoto opatření je postupné zlepšování stavu komunikací, které jsou ve vlastnictví města, aby
jejich stav byl optimální.

Řešit komplexní opravu komunikací v místní části Bobr
V dotazníkovém šetření i na setkání pracovní skupiny bylo konstatováno, že komunikace v místní části
Bobr by bylo potřeba rekonstruovat. Některé komunikace v této části jsou ve velmi špatném stavu.
Příkladem může být komunikace vedoucí podél potoka Bobr a zajišťující dostupnost budov s č. p. 66,
73 a dalších budov (obrázek 16). Některé jsou naopak v současné době v přijatelném stavu, nicméně
vzhledem k intenzivní výstavbě v této části jejich stav nemusí být v dalších letech již odpovídající, proto
se členové pracovní skupiny shodli, že komunikace v místní části Bobr je záhodně řešit komplexně.
Rychlost oprav se bude odvíjet především od finančních možností města a také od toho, jak se bude
městu dařit získávat finanční prostředky.

Obrázek 16: Komunikace vedoucí podél potoka Bobr – stav k dubnu 2021

Zdroj: vlastní průzkum
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Rekonstruovat komunikaci Střízlivák
Komunikaci Střízlivák (obrázek 17), která zajišťuje alternativní propojení místních částí Žacléř a Prkenný
Důl, by prospěla rekonstrukce, což bylo zmíněno i na jednání pracovní skupiny a také řadou osob
v rámci dotazníkového šetření. V zabezpečení rekonstrukce komunikace spočívá i realizace této
aktivity.

Obrázek 17: Komunikace Střízlivák – stav k dubnu 2021

Zdroj: vlastní průzkum

Rekonstruovat komunikaci vedoucí kolem Kostela Nejsvětější Trojice
Potřeba rekonstrukce komunikace vedoucí kolem Kostela Nejsvětější Trojice byla zmíněna na pracovní
skupině i v dotazníkovém šetření. Je doporučeno rekonstrukci komunikace provést. V případě
rekonstrukce této komunikace je však nezbytné vést jednání s Římskokatolickou farností Žacléř, která
má značnou část komunikace vedoucí okolo kostela ve svém vlastnictví. Tj. úspěšnost realizace této
aktivity se odvíjí od spolupráce města s farností a případné finanční spoluúčasti farnosti.

Rekonstruovat další komunikace ve vlastnictví města
Aktivita je zaměřena na rekonstrukci dalších komunikací ve vlastnictví města, jejichž stav je
nevyhovující či komunikací, u kterých se v průběhu času platnosti tohoto dokumentu jejich stav zhorší
a bude nutné je rekonstruovat. Jako příklad lze uvést např. ulici Mladých Horníků, Revoluční, K. J.
Erbena, K. H. Borovského aj.
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Opatření 1.1.2: Zkvalitňovat infrastrukturu sloužící především pro potřeby pěších a usilovat o její
rozšíření
Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizací dojde jednak ke zlepšení technického stavu chodníků, které
jsou v nevyhovujícím stavu, ale i k posílení dostupnosti mezi místními částmi Žacléř a Prkenný Důl
především pro potřeby pěších.

Postupně rekonstruovat síť chodníků
Některé chodníky byly v nedávné době rekonstruovány, což je bezpochyby pozitivní. Řada jich však je
stále v nevyhovujícím stavu, což bylo zmíněno jak v dotazníkovém šetření, tak na setkání pracovní
skupiny. Z toho důvodu je nutné postupně provádět jejich rekonstrukci. Z konkrétních chodníků lze
zmínit např. chodník v ulici Mladých Horníků, v ulici Hudební, v ulici Nádražní (obrázek 18) atd.
Rychlost oprav chodníků se bezpochyby bude odvíjet od finančních možností města.

Obrázek 18: Chodník v ulici Nádražní – stav k srpnu 2020

Zdroj: vlastní průzkum

Usilovat o vybudování lesní stezky od budovy radnice směrem do Prkenného Dolu
Na jednání pracovní skupiny bylo konstatováno, že by bylo dobré, kdyby se podařilo vybudovat lesní
stezku, která by vedla od parkovací plochy jižně od budovy radnice lesem podél silnice II/300 až do
Prkenného Dolu ke Ski areálu Arrakis.
Stezka by sloužila především pro potřeby pěších, pro které v současné době nelze využít jinou možnost,
než jít po silnici II/300, kde je minimální krajnice (pokud pomineme cestu Střízlivákem, což je ovšem
pro horní část Prkenného Dolu výrazná zacházka).
Vzhledem k tomu, že plánovaná trasa by měla vést i po parcelách (KN 26/1 a KN 306/2 v k. ú. Prkenný
Důl a KN 1027/1 v k. ú. Žacléř), které jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s majetkem
státu má Správa Krkonošského národního parku, bude se realizace aktivity odvíjet i od dohody města
s touto organizací.
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Opatření 1.1.3: Postupně zlepšovat stav dopravní infrastruktury na sídlištích
Opatření je svým charakterem zaměřeno na postupné zlepšování stavu dopravní infrastruktury na
sídlišti Na Pilíři a na sídlišti B. Němcové.

Revitalizovat prvky a součásti dopravní infrastruktury na sídlišti Na Pilíři a na sídlišti B. Němcové
Potřeba zlepšení stavu prvků a součástí dopravní infrastruktury na sídlišti Na Pilíři a na sídlišti B.
Němcové bylo konstatováno jak na jednání pracovní skupiny, tak v dotazníkovém šetření.
V rámci této aktivity se jedná o revitalizaci dopravní infrastruktury na zmíněných sídlištích, která slouží
pro potřeby dopravy v pohybu, tj. jedná se o:
➢ rekonstrukci komunikací – v ulicích Mírová, Na Pilíři v případě sídliště Na Pilíři, v ulici Boženy
Němcové a komunikací vedoucích mezi bytovými domy v případě sídliště B. Němcové
zabezpečujících obslužnost
➢ rekonstrukci chodníků v rámci sídlišť
➢ rekonstrukci zpevněných ploch před bytovými domy

Rekonstruovat stávající parkovací místa a rozšířit jejich množství na sídlišti Na Pilíři a na sídlišti B.
Němcové
Obdobně jako v případě revitalizace dopravní infrastruktury na sídlišti Na Pilíři a na sídlišti B. Němcové
pro potřeby dopravy v pohybu, bylo v dotazníkovém šetření i na jednání pracovní skupiny zmíněno, že
je potřeba řešit i infrastrukturu sloužící pro potřeby dopravy v klidu.
Jedná se tedy o problematiku parkovacích míst na uvedených sídlištích. Zaprvé to je potřeba
rekonstrukce stávajících parkovacích míst na sídlištích, neboť jejich stav je mnohdy nevyhovující.
Zadruhé se jedná o rozšíření množství parkovacích míst na daných sídlištích, neboť jejich stávající počet
je nedostatečný.

Strategický cíl 1.2: Podporovat a zlepšovat stav dalších prvků či součástí infrastruktury
Strategický cíl je zaměřen na podporu a zlepšování dalších prvků a součástí infrastruktury, které se na
území města nachází a u nichž je žádoucí, aby byl jejich stav zlepšen, případně vybudován či odstraněn.

1.2.1: Usilovat o zlepšení stavu nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví města
V rámci tohoto opatření jsou obsaženy aktivity, u kterých je role města velmi omezená a spočívá
v podstatě pouze v intenzivní komunikaci s vlastníky nemovitostí, které se o své nemovitosti nestarají
či je neudržují odpovídajícím způsobem, aby údržbu a stav svých pozemků či budov zlepšili. Díky
zlepšení jejich stavu by se zlepšil image města v daných místech. Ačkoliv se v současné době může zdát
jako nereálný odkup některých významem atraktivních objektů do vlastnictví města, v budoucnu se to
může změnit a z toho důvodu je důležité mít na paměti i tuto variantu.
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Podpořit využití objektu zámku
Budova zámku se nachází na zalesněném kopci při příjezdu do místní části Žacléř od Prkenného Dolu.
Jedná se o nemovitou kulturní památku, dominantu území města, která je ke květnu 2021 ve vlastnictví
společnosti Elišky Peškové 15, s.r.o. Vzhledem k významu objektu zámku je bezpochyby snahou města,
aby byl zámek optimálně využit.
Záměrem stávajícího vlastníka zámku je jeho obnova a obnova zámeckého areálu a jeho transformace
na luxusní stylový hotel s možností komfortního ubytování a gastronomických zážitků. Objekt
v současně době není veřejnosti přístupný, přičemž po rekonstrukci by měl být přístupný široké
veřejnosti, tj. nejenom pouze pro návštěvníky, kteří využijí služeb hotelu, ale i pro ty, kteří budou mít
zájem o příležitostnou prohlídku s výkladem historie zámku či budou chtít využít služeb restaurace s
letní terasou101.

Usilovat o využití dalších současně nevyužitých objektů v soukromém vlastnictví
Nevyužitých objektů v soukromém vlastnictví je na území města celá řada. Jejich současný stav kazí
image města. Jak je již zmíněno v popisu opatření, role města je velmi omezená a v podstatě pouze
v rovině iniciační ve vztahu k daným vlastníkům. Bezpochyby je však z pohledu města žádoucí, aby
těchto nevyužitých objektů či objektů ve velmi špatném stavu bylo na území města co nejméně. Značné
množství respondentů v dotazníkovém šetření uvedlo řadu konkrétních objektů, u kterých by si přáli
zlepšení jejich stavu. Zmínit lze Kostel Nejsvětější Trojice, některé budovy na Rýchorském náměstí,
budovu v ulici J. A. Komenského s č. p. 250, areál bývalého Texlenu, areál bývalé věznice atd.

1.2.2: Zrealizovat další aktivity související s infrastrukturou
Dané opatření obsahuje aktivity, které se týkají jiných druhů infrastruktury než dopravní. Jedná se o
infrastrukturu technickou, konkrétně o vodovod a kanalizaci v Prkenném Dole a o infrastrukturu
kotelny Na Pilíři.

Vybudovat vodovodní a kanalizační síť v místní části Prkenný Důl
Místní část Prkenný Důl nemá v současnosti vybudovaný ani veřejný vodovod, ani systém veřejné
kanalizace. Z toho důvodu je doporučeno tyto sítě technické infrastruktury v Prkenném Dole
vybudovat, přičemž jejich vybudování má město v plánu.
V současné době má město již zpracovánu projektovou dokumentaci s názvem Rozšíření kanalizace a
zásobování města Žacléř pitnou vodou, která vybudování daných sítí v Prkenném Dole řeší.

Provést demolici bývalé kotelny Na Pilíři
Na jednání pracovní skupiny bylo zmíněno, že záměrem stávajícího vedení města je uskutečnit demolici
objektu bývalé kotelny, budovy s č. p. 106 v ulici Na Pilíři (obrázek 19). Kotelna je nevyužitá, chátrá a
nepůsobí dobrým dojmem. Díky demolici a následným úpravám by se podařilo tento nevkusný prostor
esteticky zlepšit. Zároveň je snahou města zachovat komíny, které jsou naopak esteticky zajímavé a
101

Zdroj: Internetové stránky zámku Žacléř http://www.zamekzacler.cz/
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zároveň by mohly být využity i k některým zajímavým volnočasovým účelům. Otázkou však zůstává,
zdali bude reálné komíny ponechat či nikoliv, což se bude vědět až při realizaci samotné demolice
objektu.

Obrázek 19: Objekt bývalé kotelny v ulici Na Pilíři – stav k srpnu 2020

Zdroj: vlastní průzkum
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3.2.2 Klíčová oblast rozvoje BYDLENÍ
BYDLENÍ

Strategický cíl 2.1

Strategický cíl 2.2

Využít potenciál nevyužitých domů
pro potřeby rozšíření domovního a bytového fondu

Řešit lokality s potenciálem vzniku značného
množství nových bytových jednotek

Řešit lokalitu Červené kolonie

Komplexně rozvíjet lokalitu
Pod Zahradami

Zabezpečit rekonstrukci domů sloužících k bydlení

Rekonstruovat jednotlivé budovy
s potenciálem vzniku nových
bytových jednotek

Rekonstruovat domy sloužící k bydlení,
které jsou ve vlastnictví města

Rekonstruovat dům na náměstí
Josefa Čapka s č. p. 228

Rekonstruovat domy sloužící k bydlení,
které jsou na Rýchorském náměstí

Rekonstruovat budovu s č. p. 90

Rekonstruovat domy sloužící k bydlení,
které jsou v ulici J. A. Komenského

Podle potřeby rekonstruovat i další
budovy sloužící pro potřeby bydlení
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Strategický cíl 2.1: Využít potenciál nevyužitých domů pro potřeby rozšíření domovního a
bytového fondu
Smyslem tohoto strategického cíle je podpořit využití potenciálu, které mají určité lokality či budovy
ve městě, aby sloužily pro potřeby bydlení. Na setkání pracovní skupiny bylo konstatováno, že
poptávka po bytech ve městě je extrémní, tj. s ohledem i na tento fakt je záhodné potenciál uvedených
lokalit a budov využít.

Opatření 2.1.1: Řešit lokality s potenciálem vzniku značného množství nových bytových jednotek
V rámci opatření jsou obsaženy aktivity, jejichž realizace představuje pro město velký potenciál
z pohledu rozvoje bydlení.

Řešit lokalitu Červené kolonie
Lokalita Červené kolonie byla zmíněna jak v dotazníkovém šetření, tak na setkání pracovní skupiny. Jak
je již zmíněno v analytické části v kap. 2.1.7.2 Hospodaření a majetek města, v nedávném období byla
provedena demolice bytových domů s č. p. 221, 222 a 223 v ulici Havířská, které byly také součástí
Červené kolonie.
V současné době jsou čtyři bytové domy v rámci této kolonie nevyužité. Jedná se přibližně o 60
bytových jednotek. Otázkou tedy zůstává, jak s objekty nadále naložit. V úvahu připadá varianta
rekonstrukce bytových domů a následné opětovné využití pro potřeby nájemního bydlení, což je i
preferovaná varianta z pohledu města. Druhou variantu představuje demolice budov obdobně jako
tomu bylo v případě domů s č. p. 221, 222 a 223 v ulici Havířská, přičemž získané prostory by následně
byly využity k výstavbě nových bytových domů s nájemním bydlením.

Komplexně rozvíjet lokalitu Pod Zahradami
Lokalita Pod Zahradami představuje velký potenciál v souvislosti s výstavbou nových domů pro potřeby
bydlení, neboť se jedná o poměrně rozsáhlé území, kde by mohlo vzniknout okolo 20 nových rodinných
domů.
Jak je již zmíněno v analytické části, v kap. 2.1.5.1 Bydlení, město v roce 2020 nechalo zpracovat
projekt, který je komplexním projektem, neboť řeší rozmístění parcel v této lokalitě, situaci
v souvislosti s vodovodní, kanalizační, plynofikační sítí, síť kabelové televize, veřejné osvětlení,
komunikace, chodníky a parkové úpravy. Zájemci o výstavbu díky tomu budou mít dobrý přehled o
budoucí podobě lokality. Pozemky určené k zástavbě novými rodinnými domy by měly jít do nabídky
k prodeji pravděpodobně již v roce 2021.
Realizace aktivity tak spočívá v komplexním zabezpečení nezbytných předpokladů (sítě technické
infrastruktury, dopravní infrastruktura atd.) za účelem vzniku nové výstavby rodinnými domy.
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Opatření 2.1.2: Rekonstruovat jednotlivé budovy s potenciálem vzniku nových bytových jednotek
Opatření je zaměřeno na rekonstrukci konkrétních jednotlivých budov, díky čemuž by mohly ve městě
být k dispozici nové bytové jednotky pro potřeby nájemního bydlení.

Rekonstruovat dům na náměstí Josefa Čapka s č. p. 228
Dům na náměstí Josefa Čapka s č. p. 228 (obrázek 20) není v současné době využit a chátrá. Jedná se o
bývalý pečovatelský dům. Dům má potenciál, aby byl využit k nájemnímu bydlení. Že by bylo dobré
dům zrekonstruovat a využít jej, bylo zmíněno jak na jednání pracovní skupiny, tak v dotazníkovém
šetření. Je doporučeno rekonstrukci domu provést a využít jen pro potřeby nájemního bydlení,
případně i k nějakému jinému účelu.

Obrázek 20: Dům na náměstí Josefa Čapka s č. p. 228 – stav k dubnu 2021

Zdroj: vlastní průzkum

Rekonstruovat budovu s č. p. 90
Budova s č. p. 90 (obrázek 21) se nachází v Rýchorské ulici, v těsné blízkosti budovy městského úřadu.
Budova není v dobrém technickém stavu, není v současné době využívána a prospěla by jí komplexní
rekonstrukce. V katastru nemovitostí je budova vedena jako objekt k bydlení. Je předpokládáno, že po
uskutečněné rekonstrukci by funkce budovy zůstala stejná, tj. sloužila by pro potřeby bydlení.

Stránka 122 z 236

Plán rozvoje města Žacléř na období let 2020-2025 – Strategická část
Obrázek 21: Budova s č. p. 90 v Rýchorské ulici – stav k dubnu 2021

Zdroj: vlastní průzkum

Strategický cíl 2.2: Zabezpečit rekonstrukci domů sloužících k bydlení
Smyslem tohoto strategického cíle je zajistit rekonstrukci domů ve vlastnictví města, které jsou
využívány především k bydlení. Řada těchto domů není v dobrém stavu a je záhodné provést jejich
komplexní či alespoň částečnou rekonstrukci.

Opatření 2.2.1: Rekonstruovat domy sloužící k bydlení, které jsou ve vlastnictví města
Opatření obsahuje aktivity, které se zaměřují na domy ve vlastnictví města, které slouží primárně
k bydlení a jejichž stav není odpovídající a bylo by dobré jej řešit.

Rekonstruovat domy sloužící k bydlení, které jsou na Rýchorském náměstí
Řada domů na Rýchorském náměstí, které slouží kompletně či částečně pro potřeby bydlení, je
v nevyhovujícím stavu a prospěla by jim komplexní rekonstrukce. Zmínit lze např. obnovu fasády,
zateplení objektů, výměnu střešní krytiny atd.
Z konkrétních domů, které by bylo dobré komplexně či alespoň částečně rekonstruovat, lze jmenovat
následující budovy:
➢ budovu s č. p. 9
➢ budovu s č. p. 14
➢ budovu s č. p. 16
➢ budovu s č. p. 89
➢ budovu s č. p. 305
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Rekonstruovat domy sloužící k bydlení, které jsou v ulici J. A. Komenského
V ulici J. A. Komenského se nachází několik budov ve vlastnictví města, které slouží pro potřeby bydlení
a jejichž stav není v určitých ohledech uspokojující. Z toho důvodu je doporučeno zabezpečit jejich
rekonstrukci, přičemž lze zmínit zateplení objektů, výměnu střešní krytiny, výměnu vchodových dveří
aj.
Z konkrétních domů, které by bylo dobré komplexně či alespoň částečně rekonstruovat, lze jmenovat
následující budovy:
➢ budovu s č. p. 111
➢ budovu s č. p. 165
➢ budovu s č. p. 191
➢ budovu s č. p. 192

Podle potřeby rekonstruovat i další budovy sloužící pro potřeby bydlení
Aktivita je zaměřena na další budovy ve vlastnictví města, které slouží pro potřeby bydlení a jejichž stav
v průběhu platnosti tohoto dokumentu bude takový, že by bylo dobré provést určité modernizační
práce či částečnou, případně i komplexní rekonstrukci.
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3.2.3 Klíčová oblast rozvoje CESTOVNÍ RUCH

CESTOVNÍ RUCH
Strategický cíl 3.1
Vylepšit propagaci města a infrastrukturu
související s cestovním ruchem

Podpořit rozvoj infrastruktury
související s cestovním ruchem

Průběžně připravovat
infrastrukturu pro potřeby
rozvoje cestovního ruchu

Obnovit prameník u Skiareálu
Arrakis v Prkenném Dole

Zkvalitnit propagaci a usilovat
o rozšíření služeb v oblasti
cestovního ruchu
Zkvalitnit a zintenzivnit
propagaci města a okolního
regionu z pohledu
cestovního ruchu
Nabídnout výhodné pobídky
za účelem přitáhnutí více
podnikatelských subjektů
do oblasti cestovního ruchu

Strategický cíl 3.2
Zatraktivnit nabídku cestovního ruchu

Využít potenciálu určitých míst
v souvislosti s rozvojem
cestovního ruchu

Podpořit větší využití Rýchorského
náměstí a četnost určitých aktivit

Revitalizovat okolí rybníka
v Prkenném Dole

Usilovat o „oživení“
Rýchorského náměstí

Využít potenciálu
nádražní budovy

Uvažovat o pořádání
letního kina častěji

Využít potenciálu památek
na území města a v jeho okolí
Využít potenciálu osobnosti
J. A. Komenského
Podpořit využití potenciálu
zaniklé obce Vernířovice
Využít potenciálu areálu
bývalých dolů
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Strategický cíl 3.1: Vylepšit propagaci města a infrastrukturu související s cestovním ruchem
Strategický cíl je zaměřen na zefektivnění a zlepšení propagace města a jeho nejbližšího okolí a též na
podporu rozvoje infrastruktury související s cestovním ruchem.

Opatření 3.1.1: Podpořit rozvoj infrastruktury související s cestovním ruchem
Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizací bude podpořen rozvoj infrastruktury sloužící nejenom pro
potřeby cestovního ruchu.

Průběžně připravovat infrastrukturu pro potřeby rozvoje cestovního ruchu
Na jednání pracovní skupiny bylo konstatováno, že aby se mohl cestovní ruch ve městě více rozvíjet, je
důležité mít k dispozici odpovídající infrastrukturu. Zmínit lze např. výstavbu dalších společných stezek
pro pěší a cyklisty a navázat tak na již hotový úsek vedoucí od domu v ulici J. A. Komenského s č. p. 122
lokalitou Pod Zahradami k budově v ulici J. A. Komenského s č. p. 192.
Opomenout nelze ani technickou infrastrukturu, která je pro potřeby cestovního ruchu také potřeba.

Obnovit prameník u Skiareálu Arrakis v Prkenném Dole
Na setkání pracovní skupiny bylo konstatováno, že by se mohl obnovit tzv. prameník u Skiareálu
Arrakis, přičemž lokalita by sloužila jako odpočinkové místo. V místě by mohlo být vybudováno
turistické posezení, návštěvníci, cyklisté by si zde mohli odpočinout, načerpat síly a doplnit vodu. Město
má již vytvořen i projekt na daný záměr.

Opatření 3.1.2: Zkvalitnit propagaci a usilovat o rozšíření služeb v oblasti cestovního ruchu
Smyslem tohoto opatření je zvýšení nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu z řad podnikatelských
subjektů a též zlepšení propagace města v oblasti, kde má ještě určité rezervy.

Zkvalitnit a zintenzivnit propagaci města a okolního regionu z pohledu cestovního ruchu
Na jednání pracovní skupiny bylo konstatováno, že z pohledu propagace města a okolního regionu
existují určité rezervy a z toho důvodu by bylo dobré propagaci zintenzivnit a zkvalitnit. Konkrétně byly
zmíněny rezervy v propagaci města a okolí na internetu, např. na sociálních sítích. Je doporučeno
propagaci především skrze sociální sítě zlepšit.
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Nabídnout výhodné pobídky za účelem přitáhnutí více podnikatelských subjektů do oblasti cestovního
ruchu
Na setkání pracovní skupiny bylo zmíněno, že většímu rozvoji cestovního ruchu by bezpochyby
napomohlo nabídnutí výhodných pobídek ze strany města za účelem přitáhnutí více podnikatelských
subjektů do oblasti cestovního ruchu. Pokud by se ve městě podařilo vytvořit motivující předpoklady
pro rozvoj podnikatelské činnosti, významně se zvýší šance města na přilákání nových subjektů do
oblasti cestovního ruchu.
Z konkrétních pobídek lze jmenovat:
➢ výhodné nájemné za pronájem volných prostor a pozemků ve vlastnictví města
➢ nižší daň z nemovitosti po určitou dobu
➢ existenci určité potřebné infrastruktury
➢ pomoc při vyřizování formalit souvisejících se stavebním povolením v případě investiční výstavby
➢ poskytnutí finančního příspěvku na vytvoření pracovního místa ve spolupráci s Úřadem práce

Konkrétní nabídka pobídek se bude odvíjet od rozhodnutí zastupitelstva města.

Strategický cíl 3.2: Zatraktivnit nabídku cestovního ruchu
Smyslem strategického cíle je rozšíření nabídky zajímavostí z pohledu cestovního ruchu, což
v konečném důsledku přispěje ke zvýšení počtu návštěvníků a turistů a nabídne jim širší spektrum
činností, což by se mělo projevit i na prodloužení jejich pobytu ve městě.

Opatření 3.2.1: Využít potenciálu určitých míst v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu
V rámci tohoto opatření jsou obsaženy aktivity, jejichž realizací bude využit potenciál, který město má
v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu.

Revitalizovat okolí rybníka v Prkenném Dole
Rybník v Prkenném Dole je součástí parcely KN 275/14 v k. ú. Prkenný Důl a je ve vlastnictví města.
Taktéž nejbližší okolí rybníka je ve vlastnictví města. Na jednání pracovní skupiny bylo konstatováno,
že by mohla být uskutečněna revitalizace okolí rybníka, přičemž rybník by mohl být místem atraktivním
jak z pohledu cestovního ruchu, tak z hlediska trávení volného času. V okolí rybníka by mohly být
umístěny např. určité venkovní posilovací stroje, dále krytý altán s posezením a ohništěm či určité
zábavné interaktivní prvky pro děti.

Využít potenciálu nádražní budovy
Železniční trať mezi Královcem a Žacléřem již není řadu let využívána a vlaky do Žacléře nezajíždějí.
V souvislosti s tím není využívána ani budova v Nádražní ulici s č. p. 201, tj. budova železniční stanice
(obrázek 22) v Žacléři.
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Obrázek 22: Budova v Nádražní ulici s č. p. 201 – stav k srpnu 2020

Zdroj: vlastní průzkum

Nádražní budova a všeobecně trať z Žacléře do Královce má však potenciál z pohledu využití pro
potřeby cestovního ruchu. Na jednání pracovní skupiny bylo zmíněno, že by trať mohla sloužit pro
potřeby cestovního ruchu, konkrétně tou formou, že by si turisté mohli v nádražní budově zapůjčit
drezíny a užít si výletní jízdu do Královce.
Vzhledem k tomu, že jak nádražní budova, tak železniční trať je ve vlastnictví České republiky a právo
hospodařit s majetkem státu má Správa železnic, státní organizace, bude se realizace aktivity odvíjet
od dohody města s touto organizací.

Využít potenciálu památek na území města a v jeho okolí
Další možnou aktivitou, která má potenciál z pohledu cestovního ruchu, je využití potenciálu památek
na území města a v jeho okolí. Jako příklad lze zmínit např. vnitřní vybavení Kostela Nejsvětější Trojice.
Konkrétně byl na jednání pracovní skupiny zmíněn skleněný oltář, přičemž by mohlo dojít k nabídnutí
možnosti prohlídky oltáře s komentářem. Vzhledem k tomu, že kostel je ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti Žacléř, bude se úspěšnost využití tohoto potenciálu odvíjet od dohody města s uvedenou
farností.
Potenciál mají samozřejmě i další památky na území města a v jeho okolí, např. Kaple sv. Anny
v Prkenném Dole aj.

Využít potenciálu osobnosti J. A. Komenského
Osoba J. A. Komenského je spjata jak s městem Žacléř, tak s celou řadou dalších obcí na území České
republiky, ale i v zahraničí. Jedná se především o jeho odchod do exilu a s ním spojené putování po
těchto krajích. Co se týče konkrétní spojitosti Komenského se samotným městem Žacléř, v únoru roku
1628 putoval Komenský s hrstkou věrných bratří přes tehdy ještě protestantský Žacléř. V Černé Vodě
překročil hranici a směřoval dále do polského Lešna. Do Čech se již nikdy nevrátil a z území města tak
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v podstatě odešel do exilu. V Černé Vodě na jeho definitivní odchod z vlasti upomíná nově zbudovaný
památník v podobě kamenného labyrintu s jeho citáty102.
Město by mohlo využít potenciálu spojeného s Komenským, a to tím způsobem, že by mohlo dojít
k propojení obcí, kde Komenský působil, formou jejich spolupráce, přičemž by mohlo dojít k vytvoření
určitého produktu cestovního ruchu, který by připomínal především návštěvníkům města tuto
významnou osobu. Dále by mohl např. v centru města vzniknout ještě jeden památník na jeho počest.

Podpořit využití potenciálu zaniklé obce Vernířovice
Na setkání pracovní skupiny byl zmíněn z pohledu cestovního ruchu i potenciál zaniklé obce
Vernířovice. Území této bývalé obce je v současné době ZSJ města Žacléř. Konkrétně bylo zmiňováno
např. vytvoření naučné stezky, která by vedla z Prkenného Dolu přes Vernířovice až ke Stachelbergu.
V rámci této naučné stezky by bylo pojednáno o historii osady, okolní přírodě a součástí by mohly být
i určité interaktivní prvky (např. dřevěné pexeso), aby trasa byla zajímavá i pro rodiny s dětmi.

Využít potenciálu areálu bývalých dolů
Společnou iniciativou města Žacléř, obecně prospěšné společnosti Důl Jan Šverma o.p.s. a společnosti
GEMEC - UNION a.s. je využít potenciálu, kterým disponuje areál bývalých dolů. Konkrétně lze zmínit
např. rozvoj hornického skanzenu, realizaci projektu kulové střelnice, motokrosové dráhy i
podnikatelských aktivit, jako je realizaci projektu malé zinkovny či projekt sanace bývalého kalového
rybníka. Naplnění zmíněných záměrů se bude odvíjet zejména v závislosti na ekonomických
možnostech podnikatelských subjektů a finanční podpoře státu, případně kraje.

Opatření 3.2.2: Podpořit větší využití Rýchorského náměstí a četnost určitých aktivit
Opatření je svým charakterem zaměřeno na navýšení četnosti některých aktivit, které jsou ve městě
pořádány a zároveň i na snahu oživit dění na Rýchorském náměstí.

Usilovat o „oživení“ Rýchorského náměstí
Rýchorské náměstí bylo v nedávné době revitalizováno, což je bezpochyby pozitivní. Problémem
náměstí ovšem nadále zůstává fakt, že není optimálně využito a působí mnohdy prázdným dojmem.
V zájmu města bezpochyby je oživení náměstí, aby se zde konalo jednak více aktivit, ale náměstí by
mohly oživit i určité nové prvky. Zmínit lze např. pořádání nových společenských akcí, které by oživení
náměstí napomohly, dále by zde v zimním období mohly být postaveny sochy ze sněhu či umístěn
betlém apod. Oživení ruchu na náměstí by v konečném důsledku mohlo přitáhnout i nové podnikatele
na náměstí, což by následně náměstí ještě více zatraktivnilo.

102

Zdroj: Internetové stránky města Žacléř https://www.zacler.cz/turista/vychazkove-trasy/cerna-voda+a44.htm
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Uvažovat o pořádání letního kina častěji
V dotazníkovém šetření bylo velkým množstvím respondentů zmíněno, že jim ve městě chybí kino.
Vzhledem k ekonomickým aspektům není reálné, aby ve městě bylo provozováno klasické kino. Co by
ovšem mohlo být pořádáno častěji, je letní kino. Promítání letního kina ve městě v letním období
probíhá přibližně jednou měsíčně na Rýchorském náměstí, přičemž četnost představení by mohla být
větší, např. každých čtrnáct dní. Je proto na zvážení, zdali četnost promítání v letním období nezvýšit.
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3.2.4 Klíčová oblast rozvoje VOLNÝ ČAS
VOLNÝ ČAS

Strategický cíl 4.1
Podporovat rozvoj sportu a sportovních aktivit

Strategický cíl 4.2
Podporovat rozvoj kultury a aktivit s ní souvisejících

Zkvalitňovat a modernizovat budovy
sloužící pro potřeby kultury a umění

Podpořit rozvoj víceúčelového
sportovního areálu

Podporovat rozšíření variability
dostupných sportovních aktivit

Rekonstruovat zázemí
fotbalového hřiště

Podporovat vybudování
Enduroparku Žacléř

Zrealizovat půdní vestavbu
v budově muzea

Uvažovat a podle potřeby
realizovat vznik hřiště
s umělým trávníkem

Uvažovat o vybudování
a podle potřeby realizovat
pumptrackové hřiště

Modernizovat stávající
expozice muzea

Vybudovat dětské hřiště
ve sportovním areálu

Uvažovat o vybudování
a podle potřeby realizovat
parkourové hřiště

Rekonstruovat budovu ZUŠ

Vybudovat víceúčelový
sportovní okruh
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Cíl 4.1: Podporovat rozvoj sportu a sportovních aktivit
Strategický cíl je zaměřen na oblast sportu a sportovních činností, a to jak z pohledu zlepšení stavu již
stávajících ploch a zařízení pro sport v obci sloužících, tak z pohledu možného zvýšení množství
dostupných sportovních prostorů či prvků.

Opatření 4.1.1: Podpořit rozvoj víceúčelového sportovního areálu
Opatření obsahuje aktivity, jejichž prostřednictvím dojde k rozvoji víceúčelového sportovního areálu.
Jedná se jak o potřebnou rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště, tak o rozšíření dostupných
volnočasových prvků a ploch v rámci areálu.

Rekonstruovat zázemí fotbalového hřiště
Stávající zázemí fotbalového hřiště (obrázek 23) není v odpovídajícím stavu a je zastaralé. Povrchy
v rámci objektu jsou již degradované a nevyhovující jak hygienicky, tak funkčně. Nevyhovující jsou též
rozvody vody, kanalizace, vytápění a elektřiny a taktéž hygienická zařízení. Samotný objekt není ani
tepelně a vlhkostně izolován. Z toho důvodu je potřebná komplexní rekonstrukce zázemí103.

Obrázek 23: Zázemí fotbalového hřiště – stav k srpnu 2020

Zdroj: vlastní průzkum

Na potřebě komplexní rekonstrukce se shodli jak členové pracovní skupiny, tak byla zmiňována i
respondenty v dotazníkovém šetření.
Město má v současné době vytvořenu architektonickou studii, jak by mohla rekonstrukce probíhat a
jak by zázemí fotbalového hřiště mohlo po rekonstrukci vypadat.

103

Zdroj: Architektonická studie Stavební úpravy fotbalové tribuny Žacléř, dostupná z:
https://www.zacler.cz/mesto/plany-a-zamery/zazemi-fotbaloveho-stadionu/
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Jihovýchodně od budovy zázemí se dále nachází betonová plocha, která je v současné době využívána
převážně k parkování. Plocha by však mohla mít bezpochyby i jiné využití a podpořit tak celkový rozvoj
víceúčelového sportovního areálu.

Uvažovat a podle potřeby realizovat vznik hřiště s umělým trávníkem
Vznik hřiště s umělým trávníkem byl zmíněn na setkání pracovní skupiny. Bylo konstatováno, že hřiště
s umělým povrchem, která jsou v některých větších městech v okrese (Trutnov, Vrchlabí), jsou neustále
plně využita a obsazena, co se týče zimního období. Existence podobného hřiště i v Žacléři by
bezpochyby byla vítanou vybaveností i pro řadu okolních obcí a využití hřiště by v zimním období bylo
pravděpodobně také vysoké, ne-li maximální. Existence hřiště navíc přitáhne v zimě i v létě týmy na
sportovní soustředění.
Hřiště by mohlo být využíváno i k celoročním venkovním tréninkům místních fotbalových týmů různých
věkových kategorií TJ Baníku Žacléř, z.s., což na běžném travnatém hřišti není reálné. Hřiště by však
samozřejmě nesloužilo pouze pro potřeby fotbalistů, ale mohlo by být využito i jiným způsobem, např.
pro potřeby hasičů, školy, ale i některých akcí pro veřejnost.
V případě realizace hřiště s umělým trávníkem je žádoucí, aby bylo součástí hřiště i možnost umělého
osvětlení.
Pokud by se podařilo celé bývalé škvárové hřiště (polovina je již zatravněna) přebudovat na hřiště
s umělým trávníkem, jedná se o ideální variantu. Pokud by se nepodařilo celé hřiště, je žádoucí mít
s umělým trávníkem alespoň jednu polovinu hřiště, případně třetí variantou je mít menší tréninkové
hřiště s umělým trávníkem v prostoru jižně až jihozápadně od bývalého škvárového hřiště.

Vybudovat dětské hřiště ve sportovním areálu
Víceúčelový sportovní areál ve městě nabízí možnosti aktivního vyžití pro řadu osob různých věkových
kategorií. Pro nejmenší děti je však vybavenost nedostačující a areálu by určitě prospělo, kdyby zde
bylo k dispozici i dětské hřiště, díky čemuž by se menší děti mohly lépe zabavit jak při konání
fotbalových či tenisových zápasů, tak obecně kdykoliv v jinou dobu.
V dotazníkovém šetření bylo řadou respondentů zmíněno, že ve městě je nedostatečné vyžití pro děti,
přičemž rozšíření počtu dětských hřišť bylo zmiňováno hned několikrát. Právě existence dětského
hřiště ve sportovním areálu by mohla vhodně doplnit jeho vybavenost.

Vybudovat víceúčelový sportovní okruh
Na setkání pracovní skupiny bylo konstatováno, že v rámci sportovního areálu TJ Baníku Žacléř by
mohlo dojít k vybudování víceúčelového sportovního okruhu po jeho obvodu. Existence zmíněného
okruhu by znamenala rozšíření spektra dostupných volnočasových aktivit ve městě, neboť by mohla
sloužit jako cyklostezka, dále pro potřeb in-line bruslení, k běhu či procházkám. V zimním období by
mohl být okruh využit i pro potřeby běžeckého lyžování. V úvahu by mohlo připadat i osvětlení okruhu,
čímž by bylo možné okruh využít déle v průběhu dne, především v zimním období, kdy jsou dny kratší.
V případě běžeckého lyžování by se dalo uvažovat i o řešení umělého zasněžování, přičemž v tomto
směru je nezbytným předpokladem existence dostatečného vodního zdroje.
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Opatření 4.1.2: Podporovat rozšíření variability dostupných sportovních aktivit
Opatření je svým charakterem zaměřeno na podporu rozšíření možností trávení volného času
prostřednictvím sportu ve městě, konkrétně formou vybudování nových typů hřišť a další sportovní
infrastruktury, která v současné době ve městě k dispozici není.

Podporovat vybudování Enduroparku Žacléř
Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že by v dokumentu měla být obsažena i aktivita vzniku
Enduroparku Žacléř. Smyslem této aktivity je vytvořit prostor možného koordinovaného sportovního
vyžití pro dospělé i děti, a to v několika odvětvích. V rámci prostoru by mohla vzniknout plocha pro
trénování techniky jízdy, trať pro moto endura a cross, čtyřkolky, e-bike, trial a další. Vhodnou lokalitou
pro vznik Enduroparku je lokalita v severozápadní části areálu bývalých dolů.

Uvažovat o vybudování a podle potřeby realizovat pumptrackové hřiště
Možnost vzniku pumptrackového hřiště byla diskutována na jednání pracovní skupiny a byla zmíněna
i v dotazníkovém šetření. Jedná se v současné době o moderní druh zábavy a sportovní aktivity, která
je vhodná pro každého bez rozdílu věku nebo zkušeností.
V řadě jiných měst je tato aktivita hojně vyhledávaná především mládeží, pro kterou představuje
atraktivní způsob vyžití volného času.
Je na zvážení zastupitelstva města, zdali se pro vybudování pumptrackového hřiště rozhodne či nikoliv.
Případná lokalita, kde by mohl pumptrack vzniknout, bude ještě předmětem diskuze.

Uvažovat o vybudování a podle potřeby realizovat parkourové hřiště
Obdobně jako v případě pumptrackového hřiště lze zmínit i možnost vybudování parkourového hřiště.
Jedná se taktéž v současné době o moderní a vyhledávanou sportovní volnočasovou aktivitu,
především dětmi a mládeží.
I v případě parkourového hřiště je na zvážení zastupitelstva města, zdali se pro jeho vybudování
rozhodne či nikoliv. Obdobně jako v předešlém případě bude případná lokalita vzniku ještě předmětem
diskuze.
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Cíl 4.2: Podporovat rozvoj kultury a aktivit s ní souvisejících
Strategický cíl je zaměřen na oblast kultury a společensko-kulturních aktivit v širokém slova smyslu.
Jedná se jak o potenciál vzniku nového sálu, který by ve městě rozšířil možnosti pro konání kulturněspolečenských volnočasových aktivit, tak o zlepšení stavu či modernizace budov, které primárně slouží
pro potřeby kultury či uměleckého vzdělávání.

Opatření 4.2.1: Zkvalitňovat a modernizovat budovy sloužící pro potřeby kultury a umění
Opatření je svým charakterem zaměřeno na budovu Městského muzea (budova na Rýchorském
náměstí s č. p. 10), která má potenciál v rozšíření o půdní vestavbu a zároveň by muzeu prospěla
modernizace expozic, které jsou v muzeu vystaveny. Dále je opatření zaměřeno i na budovu sloužící
pro potřeby ZUŠ.

Zrealizovat půdní vestavbu v budově muzea
Na pracovní skupině bylo konstatováno, že v budově městského muzea by mohly být využity půdní
prostory, které v současné době využity nejsou. Konkrétně bylo zmíněno, že půdní vestavbou by mohl
vzniknout sál s kapacitou pro 80-90 osob, který by sloužil pro konání různorodých kulturněspolečenských volnočasových aktivit. Součástí akce by bylo i vybudování venkovního výtahu, který by
sloužil jak pro dopravu osob, tak materiálu. Díky existenci výtahu by byl jak nový sál, tak všeobecně
budova muzea, bezbariérová. Na realizaci půdní vestavby v budově muzea je již vytvořena i projektová
dokumentace.

Modernizovat stávající expozice muzea
Na setkání pracovní skupiny bylo řečeno, že expozicím, které jsou v muzeu k vidění, by prospěla určitá
modernizace. V současné době jsou expozice v muzeu zaměřené na následující oblasti:
➢
➢
➢
➢
➢

zajímavé dějiny města a blízkého okolí
osobnosti Žacléřska
dobývání černého uhlí
věci používané v každodenním životě minulých generací
sbírka porcelánu pocházející ze žacléřské porcelánky s tradicí již od r. 1878

Realizace aktivity tak spočívá v postupné modernizaci a oživení stávajících výše zmíněných expozic, a
to především na základě potřeb a požadavků samotného muzea.

Rekonstruovat budovu ZUŠ
Budova ZUŠ sídlí v Hudební ulici v budově s č. p. 308. Jedná se o historickou vilu z roku 1913, jejíž fasáda
byla velice zdobná, obsahovala štukatérské prvky, zastřešenou terasu, balkon, zdobné vikýře, věžičky
či světlík na střeše. Stávající fasáda je ve špatném stavu a je barevně nesjednocená, přičemž její
rekonstrukcí by mělo dojít ke sjednocení barev na barvu jemně šedou. Stávající střecha budovy není
také v odpovídajícím stavu a dojde k její rekonstrukci. Dojde také k výměně okenních výplní a vstupních
dveří. Co se týče interiéru budovy, v suterénu se drží vlhkost a jsou zde zdevastované prostory. Budova
jako taková dále trpí absencí úložných prostorů a nedostačujícím hygienickým zázemím.
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Realizace aktivity tak spočívá v komplexní rekonstrukci budovy školy včetně revitalizace a oživení
navazující zahrady. Díky tomu bude jednak zabezpečen odpovídající stav budovy a jejího okolí, ale
budova bude zároveň přizpůsobena i potřebám školy 21. století104.
Co se týče stavu připravenosti akce, v současné době má město zpracovánu architektonickou studii na
rekonstrukci budovy ZUŠ. V roce 2021 by měla být zpracována projektová dokumentace.

104

Zdroj: Architektonická studie na rekonstrukci budovy ZUŠ, dostupná z:
https://www.zacler.cz/files/files/f1162-ARCHITEKTONICKA-STUDIE-ZUS-ZACLER-2-.pdf
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3.2.5 Klíčová oblast rozvoje VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ

Strategický cíl 5.1
Zkvalitnit stav ploch zeleně na území města

Zabezpečit revitalizaci
parkových ploch ve městě

Revitalizovat park v okolí
náměstí Josefa Čapka

Revitalizovat park naproti
budově s č. p. 20

Strategický cíl 5.2
Realizovat další aktivity ve vztahu k prostředí města

Revitalizovat další plochy zeleně

Zlepšit stav hřbitovů a realizovat
aktivity vedoucí ke zkvalitňování
životního prostředí

Revitalizovat zeleň na sídlištích

Revitalizovat prostranství hřbitovů

Revitalizovat zeleň v okolí
autobusové zastávky „u Hašky“

Usilovat o snížení množství směsného
komunálního odpadu a více
vytříděného odpadu od obyvatel
Vybudovat rybník v místní části Bobr
pro potřeby zadržování vody v krajině

Realizovat výsadbu alejí
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Strategický cíl 5.1: Zkvalitnit stav ploch zeleně na území města
Strategický cíl je zaměřen na postupné zlepšování prostředí města formou revitalizace ploch zeleně,
díky čemuž bude prostředí města příznivější jak z pohledu estetického, tak z pohledu funkčního a
bezpečného.

Opatření 5.1.1: Zabezpečit revitalizaci parkových ploch ve městě
Opatření obsahuje aktivity, jejichž realizací bude zlepšen stav ploch plnících funkci parku na území
města.

Revitalizovat park v okolí náměstí Josefa Čapka
Potřeba revitalizace parku v okolí náměstí Josefa Čapka (obrázek 24) byl zmíněna jak na setkání
pracovní skupiny, tak v dotazníkovém šetření. Co se týče konkrétních potřeb, lze zmínit např. ořezání
oschlých větví na stávajících stromech, úpravu keřových porostů, určité oživení prostoru novou
výsadbou a mohly by být instalovány i lavičky.

Obrázek 24: Park v okolí náměstí Josefa Čapka – stav k dubnu 2021

Zdroj: vlastní průzkum

Revitalizovat park naproti budově s č. p. 20
Druhým parkovým místem, kterému by prospěla revitalizace, je park nacházející se naproti budově s č.
p. 20 v ulici J. A. Komenského. Obdobně jako v případě parku v okolí náměstí Josefa Čapka, i zde by
prospělo provedení ošetření stávajících stromů a keřů, podle potřeby doplnění nové zeleně apod.
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Opatření 5.1.2: Revitalizovat další plochy zeleně
V rámci tohoto opatření jsou obsaženy aktivity, jejichž realizací dojde k zlepšení ploch zeleně v dalších
vytipovaných místech na území města.
Revitalizovat zeleň na sídlištích
Nejenom zlepšení stavu prvků a součástí dopravní infrastruktury by bylo potřeba na sídlišti Na Pilíři a
na sídlišti B. Němcové (viz aktivita v rámci opatření 1.1.3), ale sídlištím by prospěla i revitalizace zeleně.
Vnitrobloky sídlišť jsou prostorné a v současné době pouze zatravněné bez významnějšího keřového
patra. Plocha vnitrobloků byla využita především k sušení prádla a momentálně se zde stále nachází
mnoho kovových konstrukcí určených k tomuto účelu. V řešených lokalitách chybí prostory pro dětské
herní prvky. Vybavení obytných prostorů mobiliářem je nedostačující a nevhodné. Kvalita zeleně,
stejně jako zdravotní stav a vitalita jednotlivých vegetačních prvků, je nevyhovující. Stávající podoba
sídlišť tak odpovídá nárokům na bydlení v době jejich vzniku, tj. 50. let 20. století.
Hlavním záměrem je přetvořit stávající zatravněné vnitrobloky se sušáky na prádlo v prostor, který by
vyhovoval především obyvatelům sídlišť, splňoval všechny jejich současné požadavky a poskytoval jim
místo pro setkávání, zázemí pro volnočasové aktivity a herní zázemí pro děti a celkově tak řešil obnovu
veřejné zeleně a všeobecně veřejných prostranství na sídlištích105.
Co se týče stavu připravenosti, na revitalizaci prostorů obou sídlišť má město zpracovánu projektovou
dokumentaci.
Příklad prostoru vnitrobloku na sídlišti Na Pilíři je znázorněn na obrázku 25.
Obrázek 25: Příklad prostoru vnitrobloku na sídlišti Na Pilíři – stav k srpnu 2020

Zdroj: vlastní průzkum

Revitalizovat zeleň v okolí autobusové zastávky „u Hašky“
Další lokalitou, které by prospěla revitalizace, je okolí autobusové zastávky „u Hašky“. V uvedeném
spočívá i realizace této aktivity.
105

Projektová dokumentace Revitalizace veřejného prostranství sídliště Boženy Němcové v Žacléři, dostupná z:
https://www.zacler.cz/mesto/plany-a-zamery/revitalizace-sidliste-b-nemcove/ a projektová dokumentace
Žacléř – Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě “Na Pilíři“, dostupná z:
https://www.zacler.cz/mesto/plany-a-zamery/revitalizace-sidliste-na-piliri/
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Strategický cíl 5.2: Realizovat další aktivity ve vztahu k prostředí města
Smyslem tohoto strategického cíle je uskutečnění dalších aktivit, které úzce souvisí s prostředím města
a jejichž realizace všeobecně podpoří zlepšení vzhledu města či posílí pozitivní funkce ve vztahu
k životnímu prostředí.

Opatření 5.2.1: Zlepšit stav hřbitovů a realizovat aktivity vedoucí ke zkvalitňování životního prostředí
Opatření je zaměřeno na rozšíření počtu stromů na území města, zlepšení stavu hřbitovů na území
města, dále na aktivity související s vodním činitelem či odpadovým hospodářstvím.

Revitalizovat prostranství hřbitovů
Na území města Žacléř se nachází celkem tři hřbitovy a jeden urnový háj. Největší hřbitov se nachází
východně od Kostela Nejsvětější Trojice. Druhý se nachází v ulici Boberská (obrázek 26), severozápadně
od budovy s č. p. 434. Poblíž vrcholu Na písku v k. ú. Černá Voda u Žacléře se nachází třetí hřbitov.
Urnový háj se nachází jihovýchodně od budovy s č. p. 575 v ulici Na Pilíři. Všechna prostranství hřbitovů
vč. urnového háje jsou ve vlastnictví města.
Stávající prostranství hřbitovů a urnového háje nejsou v optimálním stavu a prospěla by jim
revitalizace. V roce 2021 by mělo dojít k revizi stavu zeleně na hřbitovech a v urnovém háji odbornou
firmou a následně rozhodnuto o harmonogramu úprav těchto míst tak, aby byly důstojným místem k
odpočinku. V případě urnového háje jsou již označeny stromy, které by měly být vykáceny a zároveň je
potřeba řešit i společné pohřebiště.

Obrázek 26: Hřbitov v Boberské ulici v místní části Bobr – stav k dubnu 2021

Zdroj: vlastní průzkum
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Usilovat o snížení množství směsného komunálního odpadu a více vytříděného odpadu od obyvatel
Na jednání pracovní skupiny bylo zmiňováno, že město by bylo rádo, kdyby se zvýšilo množství
vytříděného odpadu od obyvatel města a tím tak došlo ke snížení množství směsného komunálního
odpadu vyprodukovaného obyvateli města.
Za účelem toho bude město podporovat občany, aby více třídili a došlo tak ke snížení množství
směsného komunálního odpadu. Že je záměr města velmi aktuální dokládá i fakt, že od 1. dubna 2021
začala v místních částech Žacléř a Bobr fungovat nová služba pro rodinné domy, konkrétně svoz
popelnic na tříděný papír a plast přímo z domova. Dalšími plusy této služby je fakt, že osobám žijícím
v rodinných domech bude poskytnut větší komfort při třídění odpadů a též by měla být nižší zaplněnost
velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad po celém městě106.

Vybudovat rybník v místní části Bobr pro potřeby zadržování vody v krajině
Na setkání pracovní skupiny bylo konstatováno, že za účelem zadržování vody v krajině by bylo dobré,
kdyby došlo k vybudování rybníka v místní části Bobr. Rybník by tak měl významnou funkci s ohledem
na životní prostředí v této lokalitě, ale zároveň by mohl sloužit i jako zásobárna vody.

Realizovat výsadbu alejí
Na setkání pracovní skupiny byla diskutována i otázka rozšíření množství prvků zeleně na území města,
konkrétně byla zmiňována výsadba nových či obnova původních alejí. Aleje by mohly být vysázeny
např. podél vytipovaných obecních cest. Mohlo by se jednat o aleje ovocné či smíšené, např. stromy
typu slivoň švestka, ořešák královský apod.
V důsledku vysazení alejí podél cest by došlo k jejich oživení a taktéž by plnily funkci větrolamů.
Realizace aktivity spočívá ve vytipování konkrétních obecních cest, kde by mohly být aleje vysazeny.

106

Zdroj: Žacléřský zpravodaj, ročník 29, číslo 3, dostupné z:
https://www.zacler.cz/files/files/f738-zz-03-2021.pdf
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3.2.6 Klíčová oblast rozvoje SLUŽBY
SLUŽBY

Strategický cíl 6.1
Podporovat udržení stávajících poskytovaných služeb ve městě a usilovat o jejich rozšíření

Podporovat dostupnost služeb ve městě

Podporovat a zkvalitňovat oblast zdravotnictví

Dle možností města udržet stávající
nabídku komerčních služeb ve městě

Rekonstruovat budovu
zdravotního střediska

Dle možností města podporovat vznik
nových žádoucích komerčních služeb

Usilovat o personální zajištění
zdravotnické péče

Podporovat další rozvoj eGovernmentu
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Strategický cíl 6.1: Podporovat udržení stávajících poskytovaných služeb ve městě a usilovat
o jejich rozšíření
Strategický cíl je zaměřen na oblast služeb, a to jak na služby, které jsou již v současné době ve městě
občanům či návštěvníkům k dispozici, tak na podporu rozšíření o další služby, což následně povede
k větší variabilitě těchto služeb především pro potřeby místních obyvatel.

Opatření 6.1.1: Podporovat dostupnost služeb ve městě
Smyslem tohoto opatření je snaha města v rámci jeho možností udržet stávající vybavenost města
komerčními službami a zároveň podporovat jejich rozšíření. Opomenuty nejsou ani služby, které
povedou ke zvýšení efektivnosti a zkvalitňování poskytování služeb občanům a ke zlepšení komunikace
mezi orgány veřejné správy a občany.

Dle možností města udržet stávající nabídku komerčních služeb ve městě
Jak je již zmíněno v analytické části, v kap. 2.1.3.1 Ekonomická situace – Poskytované komerční služby,
ve městě je v současné době poskytováno určité množství komerčních služeb. Konkrétně lze jmenovat
několik prodejen se smíšeným zbožím, pobočku pošty, bankomat atd.
Snahou města je existenci těchto služeb ve městě udržet, přičemž možnosti jsou poměrně omezené.
Zmínit lze např. výhodný pronájem prostorů ve vlastnictví města k podnikatelské činnosti, propagaci
podnikatelských subjektů apod.

Dle možností města podporovat vznik nových žádoucích komerčních služeb
V dotazníkovém šetření bylo zmíněno značné spektrum komerčních služeb, které by obyvatelé města
uvítali, kdyby ve městě byly k dispozici. Zmiňována byla např. prodejna ovoce a zeleniny, pekárna,
pizzerie, fast food, well-beingové služby apod.
Město je záměru rozšíření dostupných komerčních služeb nakloněno a v rámci svých možností jej bude
podporovat.

Podporovat další rozvoj eGovernmentu
Jak je již zmíněno v analytické části, v kap. 2.1.7.1 Městský úřad a kompetence města, město Žacléř již
určité služby, které by šly zařadit pod eGovernment, poskytuje, např. např. aplikaci hlášení závad na
majetku města či občané se mohou přihlásit do obecního informačního systému SOJKA. Dále lze
jmenovat i službu Czech POINT.
Vzhledem k rychlému technologickému vývoji je důležité jít tzv. „s dobou“ a na tento vývoj v čase
reagovat a podle potřeby a poptávky další prvky eGovernmentu poskytovat, což v konečném důsledku
povede ke zvýšení efektivnosti poskytování služeb občanům i návštěvníkům a ke zlepšení komunikace
mezi orgány veřejné správy a občany. Jako příklady lze zmínit např. elektronické úřední formuláře,
elektronickou úřední desku, portál eObec, Kartu hosta atd.
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Opatření 6.1.2: Podporovat a zkvalitňovat oblast zdravotnictví
Opatření je zaměřeno na oblast zdravotnictví a zdravotních služeb, konkrétně způsobem podpory
zabezpečení odpovídajících podmínek pro poskytované zdravotní služby a zároveň i způsobem zajištění
personálních kapacit.

Rekonstruovat budovu zdravotního střediska
Na jednání pracovní skupiny bylo konstatováno, že budova s č. p. 309, ve které je lokalizováno
zdravotní středisko (obrázek 27), potřebuje rekonstruovat. V roce 2021 by mělo dojít k opravě střešní
krytiny, v roce 2022 by měla být rekonstruována fasáda budovy. Díky výše uvedeným činnostem bude
zlepšen stav budovy zdravotního střediska.

Obrázek 27: Budova zdravotního střediska – stav k srpnu 2020

Zdroj: vlastní průzkum

Usilovat o personální zajištění zdravotnické péče
Ve městě v současné době poskytuje služby několik zařízení zdravotnické péče. Jejich přehled je
uveden již v analytické části, v kap. 2.1.5.3 Zdravotnictví. Zdravotnická služba, které ve městě
dlouhodobě chybí, je stomatologická ordinace. Na otázku v dotazníku, jaká služba občanům ve městě
nejvíce chybí, byla absence služeb stomatologa zmíněna četností na druhém místě. Záměrem města je
existenci ordinace zubaře ve městě zajistit, prozatím se však zubaře, který by ordinaci ve městě
provozoval, sehnat nepodařilo. Město bude vyvíjet aktivitu nadále, aby se služby zubaře podařilo ve
městě zajistit. V blízké době se město chystá oslovit zubaře pomocí inzerce v celorepublikových
stomatologických časopisech107.

107

Zdroj: Žacléřský zpravodaj, ročník 29, číslo 3, dostupné z:
https://www.zacler.cz/files/files/f738-zz-03-2021.pdf
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Dalším potenciálním rizikem v blízké budoucnosti v oblasti zajištění zdravotnické péče je blízký
důchodový věk praktického lékaře pro dospělé i praktického lékaře pro děti a dorost. Pokud by se
některý z těchto lékařů rozhodl následně do důchodu odejít, je důležité mít zabezpečenu náhradu, aby
ve městě nenastala i absence těchto zdravotnických profesí.

3.3 Podpora realizace Plánu rozvoje
Nezbytnou součástí PRM je zajištění jeho realizace. Bude stanovena osoba tzv. garant PRM, který bude
zároveň jeho iniciátorem. Iniciátor bude koordinovat všechny činnosti spojené s realizací a
aktualizacemi PRM.
Dále bude stanoven časový harmonogram realizace jednotlivých aktivit a zároveň bude definováno,
kde bude možné do PRM nahlédnout.
Postupné sledování a vyhodnocování realizace PRM bude zajištěno prostřednictvím navržených
monitorovacích indikátorů. Díky monitoringu, který by měl být prováděn pravidelně (nejlépe jednou
za rok), bude patrné, zda se daří PRM naplňovat.
Stanoven bude i způsob, forma a četnost aktualizace PRM. Výše uvedené skutečnosti budou detailně
řešeny v následujících kapitolách PRM Žacléř na období let 2020-2025 (akční plán a implementační
část).
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4 Akční plán
Akční plán vychází ze strategické části a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány
příslušné cíle uvedené ve PRM. Zpracovává se na období nejbližších 1–2 let. Akční plán v podstatě
představuje soubor konkrétních projektových záměrů a de facto konkretizuje jednotlivé rozvojové
aktivity na nejbližší časové období108. Aktivity, které jsou naplánovány na pozdější období, jsou
zařazeny do tzv. zásobníku projektových záměrů (příloha 1).
U každé aktivity musí být zřejmé, k naplnění jakého cíle přispívá. Sestavování akčního plánu musí být
v souladu jak se strategickou částí, tak s připravovaným rozpočtem města na následující rok. Projekty
zařazené do akčního plánu musí být kryty rozpočtem nebo musí mít zajištěn jiný, externí, zdroj
financování. Pokud nebudou mít jednotlivé projekty zařazené do akčního plánu jednoznačně určen
zdroj financování, budou z akčního plánu vyřazeny.
Proces přípravy akčního plánu je proces dlouhodobý a opakovaný, který prostupuje celým
programovým obdobím. Zpracování akčního plánu na následující kalendářní rok by mělo probíhat
souběžně s přípravou rozpočtu města. Vybrány jsou ty aktivity, které je možné z věcného, časového
a finančního hlediska realizovat v následujícím roce či dvou. Přehled konkrétních aktivit, které byly
výběrem zařazeny do akčního plánu pro následující rok, musí být schválen vedením města.
Důležité je zmínit i vyhodnocení daného akčního plánu, které by mělo být provedeno v prvním pololetí
roku, který následuje po realizaci akčního plánu. V rámci vyhodnocení budou posouzeny jednotlivé
projekty, zda se podařilo uskutečnit jejich realizaci, či nikoliv. Aktivity, které se nepodařilo realizovat,
jsou zařazeny do akčního plánu na další rok, případně přesunuty do zásobníku projektů.

Následující přehledová tabulka 41 znázorňuje, jak jsou jednotlivé aktivity v akčním plánu a zásobníku
projektových záměrů podrobně specifikovány a které konkrétní informace obsahují.

108

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2013): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, 70 s.

Stránka 146 z 236

Plán rozvoje města Žacléř na období let 2020-2025 – Akční plán
Tabulka 41: Specifikace jednotlivých aktivit v rámci akčního plánu

Název aktivity
žadatel

uvedení konkrétního žadatele

partneři/dotčený orgán

spolupracující a podílející se organizace/subjekty

role města

realizační/iniciační/motivační/participační

zdůvodnění a přínos pro rozvoj města popis, jak daná aktivita přispěje k rozvoji města
typ

investiční/neinvestiční

důležitost

nízká/střední/vysoká

předpokládané náklady

odhadované potřebné finanční prostředky na realizaci

předpokládané zdroje financování

vlastní prostředky/krajské dotace/evropské dotace apod.

vazby na strategické dokumenty

výčet těchto dokumentů včetně uvedení prioritních os, specifických
cílů apod.

místo realizace

konkrétní parcela/parcely/lokalita/lokality

předpokládané období realizace

předpokládaný rok realizace

odpovědnost za realizaci

subjekty, které budou zajišťovat faktické naplňování aktivity

stav připravenosti

záměr/zpracovaná projektová dokumentace/vyhlášení výběrového
řízení na zpracovatele apod.

doplňující informace

podle potřeby uvedeny další informace
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V rámci tabulek Akčního plánu jsou používány následující zkratky:
a. s. = akciová společnost
č. p. = číslo popisné
DP = dotační program
EU = Evropská unie
IROP = Integrovaný regionální operační program
KHK kraj = Královéhradecký kraj
KN = katastr nemovitostí
KRNAP = Krkonošský národní park
k. ú. = katastrální území
MAS = místní akční skupina
MěÚ = městský úřad
MFČR = Ministerstvo financí České republiky
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
MZe = Ministerstvo zemědělství
MŽP = Ministerstvo životního prostředí
NPŽP = Národní program Životní prostředí
NSA = Národní sportovní agentura
o. p. s. = obecně prospěšná společnost
OP ŽP = Operační program Životní prostředí
PRM = Plán rozvoje města
SFPI = Státní fond podpory investic
SFŽP = Státní fond životního prostředí
SO = strategická oblast
SP = strategická priorita
spol. s r. o. = společnost s ručením omezeným
s.r.o. = společnost ručením omezeným
StC = strategický cíl
TJ = tělovýchovná jednota
z. s. = zapsaný spolek
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Rekonstruovat komunikaci Střízlivák
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MMR, MFČR, MŽP
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zkvalitnění dopravní infrastruktury na území města
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč

předpokládané zdroje
financování

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – IROP 2021-2027 skrze MAS (pouze jako doplňková aktivita)

vazby na strategické
dokumenty
místo realizace

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: Efektivní
infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů kraje a přeshraniční
dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy)
parcela KN 1104 (k. ú. Žacléř) a parcela KN 300/2 (k. ú. Prkenný Důl)

předpokládané období
2022-2023
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1
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Usilovat o vybudování lesní stezky od budovy radnice směrem do Prkenného Dolu
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán KRNAP
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zajištění bezpečného propojení místních částí Žacléř a Prkenný Důl pro pěší a cyklisty
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč
předpokládané zdroje
financování

MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: Efektivní
infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Opatření 3.1.3: Rozvoj udržitelné dopravy a čisté mobility)

místo realizace

parcely KN 26/1 a KN 306/2 (k. ú. Prkenný Důl) a KN 49/1, KN 1027/1, KN 1473 (k. ú.
Žacléř)

předpokládané období
2021-2022
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování ve
spolupráci s KRNAP
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4
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Vybudovat vodovodní a kanalizační síť v místní části Prkenný Důl
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MZe, MŽP
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zajištění existence vodovodu a kanalizace v lokalitě, kde prozatím chybí
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu jednotek až desítek mil. Kč

předpokládané zdroje
financování

DP MZe – Program Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací II
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – OP ŽP 2021-2027

vazby na strategické
dokumenty
místo realizace

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 4: Kvalitní a čisté
životní prostředí, StC 4.3: Eliminace negativních dopadů činností člověka na životní
prostředí, Opatření 4.3.5: Výstavba a modernizace vodovodní a kanalizační
infrastruktury)
Prkenný Důl

předpokládané období
2022
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
zpracovaná projektová dokumentace, vydáno pravomocné stavební povolení
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2
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Provést demolici bývalé kotelny Na Pilíři
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán nerelevantní
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
díky demolici a následným úpravám → estetické zlepšení tohoto nevkusného prostoru
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu stovek tis. Kč
předpokládané zdroje
financování
vazby na strategické
dokumenty
místo realizace

vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení regionálních
specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí)
budova s č. p. 106

předpokládané období
2022-2023
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř
v roce 2021 bude vytvořena projektová dokumentace, zpracován demoliční výměr a
rozpočet
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 5
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Komplexně rozvíjet lokalitu Pod Zahradami
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MMR, MFČR
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
podpora rodinné výstavby ve městě, přitáhnutí nových potenciálních obyvatel
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč
předpokládané zdroje
financování

DP MMR – program Podpora bydlení, podprogram Technická infrastruktura
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty
místo realizace

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.3: Koordinované plánování a vysoká míra spolupráce,
Opatření 5.3.1: Efektivní provázání a využívání strategického a územního plánování)
lokalita Pod Zahradami

předpokládané období
2022
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
Zpracován komplexní projekt řešící rozmístění parcel v této lokalitě, situaci v
souvislosti s vodovodní, kanalizační, plynofikační sítí, síť kabelové televize, veřejné
osvětlení, komunikace, chodníky a parkové úpravy
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2
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Rekonstruovat domy s č. p. 165 a č. p. 192 sloužící k bydlení
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Bytové družstvo Žacléř
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zkvalitnění stavu bytového fondu ve vlastnictví města
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč
předpokládané zdroje
financování

SFPI – Panel 2013+ – Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na
technologii výstavby
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení regionálních
specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí)

místo realizace

budova s č. p. 165 (parcela KN st. 201 v k. ú. Žacléř) a budova s č. p. 192 (parcela KN
st. 203 v k. ú. Žacléř)

předpokládané období
2022
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
v roce 2021 by měla být zpracována projektová dokumentace
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2
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Obnovit prameník u Skiareálu Arrakis v Prkenném Dole
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán ARRAKIS, spol. s r.o.
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
rozšíření možností pro potřeby odpočinku návštěvníků a turistů, ale i obyvatel města
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu desítek až stovek tis. Kč

předpokládané zdroje
financování

MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
DP MMR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
DP KHK kraje – Program obnovy místních částí obcí
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

místo realizace

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního
ruchu, Opatření 1.3.2: Rozvoj a modernizace infrastruktury cestovního ruchu)
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
(SO 1: Infrastruktura cestovního ruchu, StC: Pestrá, kvalitní a konkurenceschopná
infrastruktura cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji, Opatření 1.3: Budování a
modernizace infrastruktury pro sport, volný čas a rekreaci)
poblíž Skiareálu Arrakis v Prkenném Dole

předpokládané období
2021-2022
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 3, 4, 5
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Zkvalitnit a zintenzivnit propagaci města a okolního regionu z pohledu cestovního ruchu
žadatel

partneři/dotčený orgán

role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

Město Žacléř
informační centra v širokém okolí města
Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
Svazek obcí Východní Krkonoše
Destinační společnost pro oblast Svazku obcí Východní Krkonoše
realizační
dostání města více do podvědomí jako oblasti, kde lze trávit dovolenou a kde je k
navštívení řada zajímavých míst
neinvestiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu desítek až stovek tis. Kč
předpokládané zdroje
financování

vazby na strategické
dokumenty

místo realizace

vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního
ruchu, Opatření 1.3.1: Zkvalitňování marketingu, organizace a institucionální podpory
cestovního ruchu)
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
(SO 2: Tvorba turistické nabídky a její propagace, StC: Atraktivní turistická nabídka,
moderní propagace a dobrá image Královéhradeckého kraje jako destinace
cestovního ruchu, Opatření 2.4: Budování image regionů a propagace turistické
nabídky)
není vázáno na konkrétní místo

předpokládané období
průběžně po celé programové období
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

vedení města Žacléř
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 3

Stránka 156 z 236

Plán rozvoje města Žacléř na období let 2020-2025 – Akční plán

Nabídnout výhodné pobídky za účelem přitáhnutí více podnikatelských subjektů
do oblasti cestovního ruchu
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán podnikatelské subjekty
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
motivační
vyšší šance na přitáhnutí potencionálních investorů a nových subjektů do oblasti
cestovního ruchu ve městě
investiční i neinvestiční
vysoká

předpokládané náklady 2-5 tis. Kč měsíčně po dobu tří let
předpokládané zdroje
financování

vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.1: Znalostní ekonomika a prostředí pro rozvoj
podnikání, Opatření 1.1.2: Vytváření zázemí a podmínek pro rozvoj podnikání)

vazby na strategické
dokumenty

místo realizace

Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
(SO 3: Koordinace rozvoje cestovního ruchu, StC: Funkční a stabilní rajonizace,
efektivní organizace, živá a motivovaná spolupráce aktérů cestovního ruchu
v Královéhradeckém kraji, Opatření 3.2: Aktivizace místního potenciálu pro rozvoj
cestovního ruchu)
není vázáno na konkrétní místo

předpokládané období
průběžně po celé programové období
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

vedení města Žacléř
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 3, 6
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Revitalizovat okolí rybníka v Prkenném Dole
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MMR
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zatraktivnění místa jak z pohledu cestovního ruchu, tak z hlediska trávení volného
času
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu desítek až stovek tis. Kč
předpokládané zdroje
financování

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli a Národní program podpory cestovního ruchu v regionech,
podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního
ruchu, Opatření 1.3.2: Rozvoj a modernizace infrastruktury cestovního ruchu)
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
(SO 1: Infrastruktura cestovního ruchu, StC: Pestrá, kvalitní a konkurenceschopná
infrastruktura cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji, Opatření 1.3: Budování a
modernizace infrastruktury pro sport, volný čas a rekreaci)

místo realizace

parcela KN 275/14 (k. ú. Prkenný Důl)

předpokládané období
2021-2022
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 3, 4, 5
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Využít potenciálu osobnosti J. A. Komenského
žadatel

Město Žacléř
informační centra v širokém okolí města
Místní akční skupina Krkonoše, z. s.

partneři/dotčený orgán Svazek obcí Východní Krkonoše
Destinační společnost pro oblast Svazku obcí Východní Krkonoše
obce, kde Komenský působil
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
participační
vytvoření určitého produktu cestovního ruchu, zviditelnění města
investiční i neinvestiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu desítek až stovek tis. Kč
předpokládané zdroje
financování

vazby na strategické
dokumenty

místo realizace

EU – Interreg V-A Česká republika – Polsko
vlastní prostředky města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního
ruchu, Opatření 1.3.1: Zkvalitňování marketingu, organizace a institucionální podpory
cestovního ruchu)
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
(SO 2: Tvorba turistické nabídky a její propagace, StC: Atraktivní turistická nabídka,
moderní propagace a dobrá image Královéhradeckého kraje jako destinace
cestovního ruchu, Opatření 2.3: Tvorba produktů cestovního ruchu a opatření 2.4:
Budování image regionů a propagace turistické nabídky)
není vázáno na konkrétní místo

předpokládané období
průběžně po celé programové období
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř ve spolupráci s dalšími subjekty
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 3, 4
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Využít potenciálu areálu bývalých dolů
žadatel

Důl Jan Šverma o.p.s., GEMEC - UNION a.s.

partneři/dotčený orgán Město Žacléř, Obec Lampertice
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

iniciační
participační
nová turistická zajímavost na území města a v jeho okolí
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu jednotek až desítek mil. Kč
předpokládané zdroje
financování

vazby na strategické
dokumenty

místo realizace

EU – Interreg V-A Česká republika – Polsko
Předpoklad: EU – IROP 2021-2027
zdroje společností Důl Jan Šverma o.p.s. a GEMEC - UNION a.s.
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního
ruchu, Opatření 1.3.1: Zkvalitňování marketingu, organizace a institucionální podpory
cestovního ruchu a opatření 1.3.2: Rozvoj a modernizace infrastruktury cestovního
ruchu)
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
(SO 2: Tvorba turistické nabídky a její propagace, StC: Atraktivní turistická nabídka,
moderní propagace a dobrá image Královéhradeckého kraje jako destinace
cestovního ruchu, Opatření 2.3: Tvorba produktů cestovního ruchu a opatření 2.4:
Budování image regionů a propagace turistické nabídky)
areál bývalých dolů

předpokládané období
průběžně po celé programové období
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Důl Jan Šverma o.p.s., GEMEC - UNION a.s.
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4, 6
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Rekonstruovat zázemí fotbalového hřiště
žadatel

TJ Baník Žacléř, z.s.

partneři/dotčený orgán Město Žacléř
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

participační
zabezpečení odpovídající kvality zázemí fotbalového hřiště
zlepšení podmínek pro sportovní týmy mládeže a dospělých
investiční
vysoká

předpokládané náklady okolo 10 mil. Kč
předpokládané zdroje
financování
vazby na strategické
dokumenty
místo realizace

NSA – Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024
zdroje TJ Baníku Žacléř, z.s.
vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji)
parcela KN st. 620 (k. ú. Žacléř)

předpokládané období
2021-2022
realizace
odpovědnost
za realizaci

TJ Baník Žacléř, z.s. ve spolupráci s městem Žacléř

stav připravenosti

zpracována architektonická studie
zpracovává se dokumentace pro stavební povolení

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4
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Revitalizovat park v okolí náměstí Josefa Čapka
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MŽP, MFČR
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zkvalitnění stavu veřejného prostranství ve městě
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu stovek tis. Kč
předpokládané zdroje
financování

MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty
místo realizace

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 4: Kvalitní a čisté
životní prostředí, StC 4.1: Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny, Opatření 4.1.3:
Sídelní zeleň a zelená infrastruktura)
parcely KN 458/1, KN 291/13, KN 291/14, KN 291/15 ( vše v k. ú. Žacléř)

předpokládané období
2021-2022
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování a
odbor výstavby a životního prostředí
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 4, 5
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Revitalizovat park naproti budově s č. p. 20
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MŽP, MFČR
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zkvalitnění stavu veřejného prostranství ve městě
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu desítek tis. Kč
předpokládané zdroje
financování

MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty
místo realizace

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 4: Kvalitní a čisté
životní prostředí, StC 4.1: Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny, Opatření 4.1.3:
Sídelní zeleň a zelená infrastruktura)
parcela KN 150/1 (k. ú. Žacléř)

předpokládané období
2021-2022
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování a
odbor výstavby a životního prostředí
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 4, 5
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Revitalizovat zeleň v okolí autobusové zastávky „u Hašky“
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MŽP, MFČR
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zkvalitnění stavu veřejného prostranství ve městě
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu desítek tis. Kč
předpokládané zdroje
financování

MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty
místo realizace

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 4: Kvalitní a čisté
životní prostředí, StC 4.1: Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny, Opatření 4.1.3:
Sídelní zeleň a zelená infrastruktura)
parcela KN 462/3 (k. ú. Žacléř)

předpokládané období
2021-2022
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování a
odbor výstavby a životního prostředí
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 4, 5
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Revitalizovat prostranství urnového háje
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MŽP, MFČR
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zlepšení stavu a vzhledu urnového háje
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu stovek tis. Kč
předpokládané zdroje
financování

MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty
místo realizace

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení regionálních
specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí)
parcela KN 834 (k. ú. Žacléř)

předpokládané období
2021-2022
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování a
odbor výstavby a životního prostředí
provedena revize stavu zeleně
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 5
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Usilovat o snížení množství směsného komunálního odpadu
a více vytříděného odpadu od obyvatel
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Technické služby Žacléř, spol. s r.o.
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
motivační
snížení množství směsného komunálního odpadu vyprodukovaného obyvateli města
zvýšení množství vytříděného odpadu od obyvatel města
investiční i neinvestiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu desítek tis. Kč
předpokládané zdroje
financování
vazby na strategické
dokumenty
místo realizace

vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 4: Kvalitní a čisté
životní prostředí, StC 4.3: Eliminace negativních dopadů činností člověka na životní
prostředí, Opatření 4.3.1: Efektivní a ekologické odpadové hospodářství)
není vázáno na konkrétní místo

předpokládané období
průběžně po celé programové období
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 5, 6
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Rekonstruovat budovu zdravotního střediska
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MMR, MFČR
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zabezpečení odpovídajícího stavu budovy zdravotního střediska
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč

předpokládané zdroje
financování

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – OP ŽP 2021-2027

vazby na strategické
dokumenty

místo realizace

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace, Opatření 2.1.2: Zajištění dostupných a kvalitních zdravotních služeb a SP 3:
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.3: Efektivně využívané energetické zdroje,
Opatření 3.3.2: Zvýšení energetických úspor)
budova s č. p. 309 (parcela KN st. 263 v k. ú. Žacléř)

předpokládané období
2021-2022
realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 6
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5 Implementační část
Implementační část je nedílnou součástí strategických dokumentů a neměla by být opomenuta 109.
Pro úspěšné nastavení a praktické využití strategického dokumentu je nezbytné definovat a popsat
následující systémy:
➢
➢
➢
➢

Systém řízení a organizačního zajištění naplňování Plánu rozvoje
Systém financování Plánu rozvoje
Systém aktualizace Plánu rozvoje
Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Plánu rozvoje

5.1 Systém řízení a organizačního zajištění naplňování Plánu rozvoje
Efektivní naplňování strategického plánu může být obecně zajištěno jedině díky jednoznačnému
systému řízení. Platí to i pro tento rozvojový plánovací dokument. Jedná se tedy o zajištění postupného
naplňování stanovené vize, strategických cílů, opatření a aktivit. Pro tyto účely byly stanoveny
následující dvě hierarchické úrovně systému řízení a organizačního zajištění naplňování PRM (viz
schéma 3).

Schéma 3: Znázornění systému řízení a organizačního zajištění naplňování PRM Žacléř na období let
2020-2025

Řídící skupina

Výkonný tým

starosta města Žacléř

Zastupitelstvo
města Žacléř

místostarosta města Žacléř
komise fungující při Radě města

Rada města
Žacléř

tajemník města Žacléř
zaměstnanci odborů a oddělení MěÚ Žacléř

109

Zdroj a blíže viz: Metodika přípravy veřejných strategií, ve znění aktualizace z prosince 2018. MMR, 103 s.,
dostupná z: https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravyverejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
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Řídící skupina
Řídící skupina je hlavním orgánem, který je zodpovědný za postupné naplňování PRM. Řídící skupina
rozhoduje o tom, zda přijme či nepřijme a schválí či neschválí předložené rozvojové projekty (včetně
jejich navrženého rozpočtu), které jsou v souladu se schváleným plánovacím dokumentem. Řídící
skupina dále zvolí osobu, tzv. garanta PRM, jehož role bude spočívat především v iniciaci a koordinaci
všech činností spojených s realizací a aktualizacemi PRM. Garant PRM by měl být jedním z členů řídící
skupiny, popřípadě výkonného týmu.

Výkonný tým
Výkonný tým je složen z představitelů města a zaměstnanců města. Vedoucím výkonného týmu je
starosta města. Stěžejním úkolem výkonného týmu v procesu implementace PRM je předkládat řídící
skupině konkrétní návrhy projektů a rozvojových aktivit, které jsou v souladu se schváleným
strategickým dokumentem. Mezi další úkoly výkonného týmu patří monitorování a průběžné
vyhodnocování naplňování jednotlivých aktivit a zajištění aktualizace PRM (vlastními silami či za
pomoci externí osoby).

Do procesu implementace PRM Žacléř budou zapojeny i další subjekty, které budou plnit funkci
poradní. Z těchto subjektů lze jmenovat především výbory – finanční a kontrolní, dále Technické služby
Žacléř, spol. s r. o. či Správu a údržbu nemovitostí. Dalšími poradními subjekty mohou být zástupci škol
fungujících ve městě, zástupci podnikatelských subjektů, zástupci neziskových organizací, experti z řad
odborné veřejnosti apod.

5.2 Systém financování Plánu rozvoje
Z hlediska naplňování jednotlivých projektových záměrů PRM je nutné zajištění finančních prostředků.
Realizace řady navržených aktivit se nepochybně neobejde bez vnější finanční podpory. Proto je
důležité využívat dostupné vnější finanční zdroje, jejichž příspěvek významně napomůže k jejich
realizaci.

Financování rozvojových aktivit lze zajistit třemi předpokládanými způsoby:
1. Financování projektů výhradně z vlastních zdrojů – jednotlivé projekty jsou financovány
výhradně z rozpočtu města.
2. Financování projektů na bázi tzv. principu doplňkovosti – jednotlivé projekty jsou financovány
z převážné části prostřednictvím externích finančních zdrojů a částečně z vlastních zdrojů. Externí
finanční prostředky lze rozdělit na nevratné (dotace, granty) a vratné (úvěry, půjčky apod.).
Především nevratné externí finanční prostředky představují velmi významný podíl finančních
zdrojů, které jsou potřebné k realizaci daného projektu (mohou pokrýt až 85 či 90 % celkových
nákladů projektu). Z pohledu externích zdrojů lze uvažovat o následujících zdrojích financování:
•
•
•
•

z rozpočtu Evropské unie – strukturální fondy EU
ze státního rozpočtu ČR
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
ze soukromých kapitálových prostředků (bankovní úvěry, zdroje soukromého sektoru,
prostředky nestátních neziskových organizací).
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3. Nepřímá podpora projektů – město Žacléř se nepodílí ani finančně ani realizačně
na přípravě a realizaci projektů. Role města je v tomto případě iniciační a komunikační, čímž
napomáhá k prosazování daného projektového záměru.

Vazby systému financování PRM znázorňuje schéma 4.

Schéma 4: Vazby systému financování PRM Žacléř na období let 2020-2025

Projekty/Rozvojové aktivity

Zdroje financování

Způsob financování
Rozpočet města
Financování projektů
výhradně z vlastních zdrojů

Národní či krajské
zdroje

Financování projektů na bázi
tzv. principu doplňkovosti

Zdroje EU

Nepřímá podpora projektů

Soukromé kapitálové
prostředky

5.3 Systém aktualizace Plánu rozvoje
Nedílnou součástí implementace PRM je i zajištění jeho aktualizace. Jedná se totiž o tzv. „živý“
dokument, který by měl být aktualizován v čase. Šestileté období představuje dlouhou dobu, během
které může dojít k výrazným změnám, ať se jedná o pozitivní či negativní trendy vývoje. Z výrazných
změn lze jmenovat např. zásadní změny v hospodářské či regionální politice EU, potažmo České
republiky, změny v důsledku komunálních voleb apod.
Aktualizace probíhá na základě vyhodnocení realizace PRM, pokud nastaly významné skutečnosti
ohledně realizace. Jmenovat lze např. situaci, kdy na základě kontroly naplňování strategických cílů lze
vypustit, upravit či doplnit opatření nebo aktivity. Může dojít i k pozměnění samotných strategických
cílů.
Komplexní aktualizaci PRM je doporučeno provést podle potřeb samotného města, především pokud
by nastaly výše jmenované skutečnosti. Pokud tyto skutečnosti nenastanou, ke komplexní aktualizaci
PRM by mělo dojít nejdříve v polovině plánovacího období, tj. po třech letech. Dílčí revize dokumentu
mohou probíhat průběžně, nejlépe ke konci každého kalendářního roku, ve vazbě na formulování
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dalších realizačních akcí PRM a ve vazbě na rozpočet města (jedná se především o úpravu
předpokládaného časového harmonogramu, nákladů a zdrojů financování)110.
S aktualizací a dílčími revizemi souvisí také pravidelná tvorba akčního plánu, kdy jsou každoročně
zhodnoceny uskutečněné aktivity a rozpracován plán činností na další rok. Tvorba akčního plánu
na následující období, při využití zásobníku projektů, je úzce spjata s otázkou tvorby rozpočtu města.
Aktualizace může být provedena buď dodatkem ke stávajícímu PRM, nebo přímo úpravou PRM, čímž
vznikne nová verze (vhodnější varianta). Je nezbytné uvést termín aktualizace a vyznačit provedené
změny.
Za zajištění aktualizace a dílčích revizí PRM Žacléř je zodpovědný výkonný tým.

5.4 Systém monitoringu a vyhodnocování realizace Plánu rozvoje
Systém monitoringu a vyhodnocování realizace PRM Žacléř je důležitou součástí celého strategického
dokumentu. Pro hodnocení byla zvolena metoda indikátorů. V rámci této metody jsou předem
stanoveny ukazatele, pomocí nichž dochází k průběžnému hodnocení dosažených změn v rámci
implementace PRM, a tedy i evaluaci úspěšnosti strategie. Indikátorová metoda je v současné době
hojně využívána, např. ve strategických dokumentech na úrovni kraje i celé České republiky či
v operačních programech pro implementaci kohezní politiky EU.
Pro potřeby PRM Žacléř na období let 2020-2025 byly zvoleny dvě úrovně monitorovacích indikátorů:
➢ Indikátor výsledku – dosažitelný realizací souboru opatření, projektů/aktivit. V rámci
dokumentu se jedná o hierarchickou úroveň strategických cílů.
➢ Indikátor výstupu – dosažitelný realizací konkrétního projektu/aktivity, tj. v rámci dokumentu
se jedná o úroveň konkrétních navržených aktivit.

U každého navrženého indikátoru je definována měrná jednotka, hodnota indikátoru v současnosti
a hodnota požadovaného cílového stavu. Cílový stav představuje hodnotu, které chceme ke konci
plánovacího období dosáhnout (v některých případech je uvedena frekvence za určité časové období).
Pokud je u indikátoru uvedena měrná jednotka ANO/NE, výchozí a cílový stav je hodnocen v nulajedničkovém měřítku, kde nula znamená NE a jednička znamená ANO.
Frekvence sledování indikátorů je doporučena následovně: u indikátorů výsledku je doporučeno
provést hodnocení v polovině plánovacího období, tj. po třech letech, u indikátorů výstupu
je doporučeno provést hodnocení v periodě jednoho roku.
Předpokládanými zdroji dat pro hodnocení naplňování daných indikátorů budou podklady
a dokumenty města Žacléř.
Indikátorové sady monitorovacích ukazatelů za jednotlivé klíčové oblasti rozvoje jsou uvedeny
v následujících tabulkách.

110

Zdroj: GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, 72 s.
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Tabulka 42: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje INFRASTRUKTURA

Klíčová
oblast

INFRASTRUKTURA

Monitorovací ukazatel

Jednotka

Výchozí
stav

Cílový stav

Cíl

Zlepšovat stav dopravní infrastruktury
a usilovat o posílení dostupnosti

Celkový počet nově uskutečněných akcí zaměřených
na zkvalitnění dopravní infrastruktury a posílení dostupnosti

počet

0

16

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1 000

0

1

0

4

0

30

0

20

Opatření

Aktivity

Opatření
Aktivity
Opatření

Aktivity

Zkvalitňovat stav komunikací ve vlastnictví města
Řešit komplexní opravu komunikací
Komplexně řešena oprava komunikací v místní části Bobr
ANO/NE
v místní části Bobr
Rekonstruovat komunikaci Střízlivák
Rekonstruována komunikace Střízlivák
ANO/NE
Rekonstruovat komunikaci vedoucí
Rekonstruována komunikace vedoucí
ANO/NE
kolem Kostela Nejsvětější Trojice
kolem Kostela Nejsvětější Trojice
Rekonstruovat další komunikace
Počet nově rekonstruovaných dalších komunikací
počet
ve vlastnictví města
ve vlastnictví města
Zkvalitňovat infrastrukturu sloužící především pro potřeby pěších a usilovat o její rozšíření
Postupně rekonstruovat síť chodníků
Délka nově rekonstruovaných chodníků
m
Usilovat o vybudování lesní stezky od budovy
Vybudována lesní stezka od budovy radnice
ANO/NE
radnice směrem do Prkenného Dolu
směrem do Prkenného Dolu
Postupně zlepšovat stav dopravní infrastruktury na sídlištích
Revitalizovat prvky a součásti dopravní
Počet nově revitalizovaných prvků a součástí dopravní
infrastruktury na sídlišti Na Pilíři a na sídlišti
počet
infrastruktury na sídlišti Na Pilíři a na sídlišti B. Němcové
B. Němcové
Rekonstruovat stávající parkovací místa
Počet nově rekonstruovaných stávajících parkovacích míst
počet
a rozšířit jejich množství na sídlišti Na Pilíři
Počet nově dostupných parkovacích míst
počet
a na sídlišti B. Němcové
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Cíl
Opatření
Aktivity
Opatření
Aktivity

Podporovat a zlepšovat stav dalších prvků
Počet nově zrealizovaných aktivit za účelem podpory a zlepšení
či součástí infrastruktury
stavu dalších prvků či součástí infrastruktury
Usilovat o zlepšení stavu nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví města
Podpořit využití objektu zámku
Využit objekt zámku i pro potřeby široké veřejnosti
Usilovat o využití dalších současně
Počet objektů v soukromém vlastnictví s nově zlepšeným stavem
nevyužitých objektů v soukromém vlastnictví
Zrealizovat další aktivity související s infrastrukturou
Vybudovat vodovodní
Vybudována vodovodní a kanalizační síť v místní části Prkenný Důl
a kanalizační síť v místní části Prkenný Důl
Provést demolici bývalé kotelny Na Pilíři
Provedena demolice bývalé kotelny Na Pilíři
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počet

0

5

ANO/NE

0

1

počet

0

2

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1
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Tabulka 43: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje BYDLENÍ

Klíčová
oblast
Cíl
Opatření
Aktivity
Opatření
Aktivity
Cíl
Opatření

Aktivity

BYDLENÍ

Monitorovací ukazatel

Využít potenciál nevyužitých domů pro potřeby
Počet nově existujících bytových jednotek ve městě
rozšíření domovního a bytového fondu
Řešit lokality s potenciálem vzniku značného množství nových bytových jednotek
Počet nově dostupných bytových jednotek k nájemnímu bydlení
Řešit lokalitu Červené kolonie
v lokalitě Červené kolonie
Zabezpečeno přivedení sítí technické infrastruktury
Komplexně rozvíjet lokalitu Pod Zahradami
Zabezpečena dopravní infrastruktura do lokality
Rekonstruovat jednotlivé budovy s potenciálem vzniku nových bytových jednotek
Rekonstruovat dům na náměstí
Provedena rekonstrukce domu na náměstí Josefa Čapka s č. p.
Josefa Čapka s č. p. 228
228
Rekonstruovat budovu s č. p. 90
Provedena rekonstrukce budovy s č. p. 90
Počet nově rekonstruovaných domů
Zabezpečit rekonstrukci domů sloužících k bydlení
sloužících pro potřeby bydlení
Rekonstruovat domy sloužící k bydlení, které jsou ve vlastnictví města
Rekonstruovat domy sloužící k bydlení,
Počet nově rekonstruovaných domů na Rýchorském náměstí
které jsou na Rýchorském náměstí
sloužících k bydlení
Rekonstruovat domy sloužící k bydlení,
Počet nově rekonstruovaných domů v ulici J. A. Komenského
které jsou v ulici J. A. Komenského
sloužících k bydlení
Podle potřeby rekonstruovat i další budovy
Počet nově rekonstruovaných dalších budov
sloužící pro potřeby bydlení
sloužících pro potřeby bydlení
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Jednotka

Výchozí
stav

Cílový
stav

počet

0

30

počet

0

20

ANO/NE
ANO/NE

0
0

1
1

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

počet

0

5

počet

0

2

počet

0

2

počet

0

1
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Tabulka 44: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje CESTOVNÍ RUCH

Klíčová
oblast

CESTOVNÍ RUCH

Cíl

Vylepšit propagaci města a infrastrukturu
související s cestovním ruchem

Opatření
Aktivity
Opatření

Aktivity

Cíl
Opatření

Aktivity

Opatření
Aktivity

Monitorovací ukazatel
Počet nově uskutečněných aktivit za účelem
zlepšení propagace města a rozvoje infrastruktury
související s cestovním ruchem
Podpořit rozvoj infrastruktury související s cestovním ruchem
Počet nově vybudovaných součástí či prvků infrastruktury
pro potřeby rozvoje cestovního ruchu

Jednotka

Výchozí
stav

Cílový stav

počet

0

6

0

2

0

1

0

1

0

2

0

9

0
0

1
1

0

2

0

1

0

1

0

1

0
2/rok

2
4/rok

Průběžně připravovat infrastrukturu
počet
pro potřeby rozvoje cestovního ruchu
Obnovit prameník u Skiareálu Arrakis
Obnoven prameník u Skiareálu Arrakis v Prkenném Dole
ANO/NE
v Prkenném Dole
Zkvalitnit propagaci a usilovat o rozšíření služeb v oblasti cestovního ruchu
Zkvalitnit a zintenzivnit propagaci města
Zintenzivněna propagace města a okolního regionu
ANO/NE
a okolního regionu z pohledu cestovního ruchu
Nabídnout výhodné pobídky za účelem
Počet nově podnikajících podnikatelských subjektů
přitáhnutí více podnikatelských subjektů
počet
v oblasti cestovního ruchu ve městě
do oblasti cestovního ruchu
Počet nově dostupných zajímavostí a pořádaných aktivit
Zatraktivnit nabídku cestovního ruchu
počet
vedoucích k podpoře nabídky cestovního ruchu
Využít potenciálu určitých míst v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu
Revitalizovat okolí rybníka v Prkenném Dole
Revitalizováno okolí rybníka v Prkenném Dole
ANO/NE
Využít potenciálu nádražní budovy
Využit potenciál nádražní budovy
ANO/NE
Využít potenciálu památek
Počet památek na území města a v jeho okolí
počet
na území města a v jeho okolí
s nově využitým potenciálem z pohledu cestovního ruchu
Využít potenciálu osobnosti J. A. Komenského
Využit potenciál osobnosti J. A. Komenského
ANO/NE
Podpořit využití potenciálu
Využit potenciál zaniklé obce Vernířovice
ANO/NE
zaniklé obce Vernířovice
Využít potenciálu areálu bývalých dolů
Využit potenciál areálu bývalých dolů
ANO/NE
Podpořit větší využití Rýchorského náměstí a četnost určitých aktivit
Usilovat o „oživení“ Rýchorského náměstí
Počet nově pořádaných akcí na Rýchorském náměstí
počet
Uvažovat o pořádání letního kina častěji
Intenzita pořádání letního kina
časový úsek
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Tabulka 45: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje VOLNÝ ČAS

Klíčová
oblast

VOLNÝ ČAS

Monitorovací ukazatel

Jednotka

Výchozí
stav

Cílový stav

Cíl

Podporovat rozvoj sportu
a sportovních aktivit

Počet nově zrealizovaných aktivit vedoucích k podpoře rozvoje
sportu a sportovních aktivit ve městě

počet

0

7

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

ANO/NE
ANO/NE

0
0

1
1

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

počet

0

3

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

0
0
0

1
1
1

Opatření

Aktivity

Opatření

Aktivity

Cíl
Opatření
Aktivity

Rekonstruovat zázemí fotbalového hřiště
Uvažovat a podle potřeby realizovat
vznik hřiště s umělým trávníkem
Vybudovat dětské hřiště ve sportovním areálu
Vybudovat víceúčelový sportovní okruh

Podpořit rozvoj víceúčelového sportovního areálu
Provedena rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště
Vybudováno hřiště s umělým trávníkem

Vybudováno dětské hřiště ve sportovním areálu
Vybudován víceúčelový sportovní okruh
Podporovat rozšíření variability dostupných sportovních aktivit
Podporovat vybudování Enduroparku Žacléř
Vybudován Enduropark Žacléř
Uvažovat o vybudování a podle potřeby
Vybudováno pumptrackové hřiště
realizovat pumptrackové hřiště
Uvažovat o vybudování a podle potřeby
Vybudováno parkourové hřiště
realizovat parkourové hřiště
Podporovat rozvoj kultury a aktivit
Počet nově uskutečněných aktivit vedoucích k podpoře rozvoje
s ní souvisejících
kultury a aktivit s ní souvisejících ve městě
Zkvalitňovat a modernizovat budovy sloužící pro potřeby kultury a umění
Zrealizovat půdní vestavbu v budově muzea
Zrealizována půdní vestavba v budově muzea
Modernizovat stávající expozice muzea
Provedena modernizace stávajících expozic muzea
Rekonstruovat budovu ZUŠ
Rekonstruována budova ZUŠ
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Tabulka 46: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ

Klíčová
oblast

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ

Monitorovací ukazatel

Jednotka

Výchozí
stav

Cílový stav

Cíl

Zkvalitnit stav ploch zeleně na území města

Počet nově zrealizovaných činností
za účelem zkvalitnění stavu ploch zeleně na území města

počet

0

5

ANO/NE

0

1

Provedena revitalizace parku naproti budově s č. p. 20
ANO/NE
Revitalizovat další plochy zeleně
Provedena revitalizace zeleně na sídlišti Na Pilíři
ANO/NE
Revitalizovat zeleň na sídlištích
Provedena revitalizace zeleně na sídlišti B. Němcové
ANO/NE
Revitalizovat zeleň v okolí
Provedena revitalizace zeleně v okolí
ANO/NE
autobusové zastávky „u Hašky
autobusové zastávky „u Hašky
Realizovat další aktivity
Počet nově uskutečněných dalších aktivit vedoucích ke zlepšení
počet
ve vztahu k prostředí města
prostředí na území města
Zlepšit stav hřbitovů a realizovat aktivity vedoucí ke zkvalitňování životního prostředí
Revitalizovat prostranství hřbitovů
Počet nově revitalizovaných prostranství hřbitovů
počet
Usilovat o snížení množství
Počet nově uskutečněných aktivit za účelem snahy
směsného komunálního odpadu
počet
snížit množství směsného komunálního odpadu
a více vytříděného odpadu od obyvatel
Vybudovat rybník v místní části Bobr
Vybudován rybník v místní části Bobr
ANO/NE
pro potřeby zadržování vody v krajině
pro potřeby zadržování vody v krajině
Počet místních komunikací
Realizovat výsadbu alejí
počet
s nově realizovanou výsadbou nových alejí

0

1

0
0

1
1

0

1

0

8

0

4

0

1

0

1

0

2

Opatření
Aktivity
Opatření
Aktivity

Cíl
Opatření

Aktivity

Zabezpečit revitalizaci parkových ploch ve městě
Revitalizovat park v okolí náměstí Josefa
Čapka
Revitalizovat park naproti budově s č. p. 20

Provedena revitalizace parku v okolí náměstí Josefa Čapka
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Tabulka 47: Sada monitorovacích ukazatelů klíčové oblasti rozvoje SLUŽBY

Klíčová
oblast

SLUŽBY

Cíl

Podporovat udržení stávajících poskytovaných
služeb ve městě a usilovat o jejich rozšíření

Opatření

Aktivity

Dle možností města udržet stávající
nabídku komerčních služeb ve městě
Dle možností města podporovat vznik
nových žádoucích komerčních služeb
Podporovat další rozvoj eGovernmentu

Opatření
Rekonstruovat budovu zdravotního střediska
Aktivity

Usilovat o personální zajištění
zdravotnické péče

Monitorovací ukazatel
Počet nově zrealizovaných aktivit a činností vedoucích
k udržení stávajících poskytovaných služeb ve městě
a zvýšení variability dostupných služeb ve městě
Podporovat dostupnost služeb ve městě
Nadále udržena stávající nabídka komerčních služeb ve městě
Počet nově dostupných poskytovaných
komerčních služeb ve městě
Počet nově zavedených prvků či služeb v oblasti eGovernmentu
Podporovat a zkvalitňovat oblast zdravotnictví
Provedena rekonstrukce budovy zdravotního střediska
Udrženo stávající spektrum
poskytovaných zdravotnických služeb
Existence stomatologické ordinace ve městě
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Jednotka

Výchozí
stav

Cílový stav

počet

0

8

ANO/NE

0

1

počet

0

3

počet

0

2

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1

ANO/NE

0

1
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6 Přílohy
6.1 Použité zdroje dat
Administrativní registr ekonomických subjektů https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Aplikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Architektonická studie na rekonstrukci budovy ZUŠ, dostupná z:
https://www.zacler.cz/files/files/f1162-ARCHITEKTONICKA-STUDIE-ZUS-ZACLER-2-.pdf
Architektonická studie Stavební úpravy fotbalové tribuny Žacléř, dostupná z:
https://www.zacler.cz/mesto/plany-a-zamery/zazemi-fotbaloveho-stadionu/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2016 http://scitani2016.rsd.cz/
Celostátní sčítání dopravy v roce 2010 http://scitani2010.rsd.cz
Celostátní sčítání dopravy v roce 2005 https://www.rsd.cz/vysledky-csd-2005/
Centrální evidence vodních toků, dostupné z http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html
Deník veřejné správy http://www.dvs.cz/
Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody https://drusop.nature.cz/mapa/drusop/
Dotazníkové šetření realizované pro potřeby tvorby Plánu rozvoje města Žacléř na období let 2020 –
2025
Elektronický taxonomický klasifikační systém půd ČR https://klasifikace.pedologie.czu.cz/
Evidence územně plánovací činnosti obcí – Lokální aktualizační systém – iLAS
http://www.uur.cz/iLAS/iLAS.asp
GaREP spol. s r.o., e-Rozvoj.cz, s.r.o. (2014): Metodika tvorby programu rozvoje obce. Ministerstvo
pro místní rozvoj České republiky, finální verze, 72 s.
Geoportál SOWAC-GIS https://geoportal.vumop.cz/
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2011
Infokanál Města Žacléř https://www.youtube.com/user/kabelovkazacl
Informační systém Ústřední seznam ochrany přírody, dostupné z: https://drusop.nature.cz/portal/
Informační portál Ministerstva financí MONITOR https://monitor.statnipokladna.cz/
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí https://portal.mpsv.cz
Internetové stránky Agentury ochrany přírody https://www.ochranaprirody.cz/
Internetové stránky České geologické služby http://www.geology.cz/
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Internetové stránky Českého statistického úřadu https://www.czso.cz/
Internetové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního https://www.cuzk.cz/
Internetové stránky Dotačního portálu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
Internetové stránky encyklopedie Wikipedia https://cs.wikipedia.org/
Internetové stránky Euroregionu Glacensis https://www.euro-glacensis.cz/
Internetové stránky Hasičského záchranného sboru České republiky https://www.hzscr.cz/
Internetové stránky Insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/
Internetové stránky Integrovaného regionálního operačního programu https://irop.mmr.cz/
Internetové stránky knihovny v Žacléři https://www.knihovna-zacler.cz/
Internetové stránky Královehradeckého kraje http://www.kr-kralovehradecky.cz/
Internetové stránky města Žacléř https://www.zacler.cz/
Internetové stránky Městského muzea v Žacléři http://www.muzeum-zacler.cz/
Internetové stránky Ministerstva financí https://www.mfcr.cz/
Internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj https://www.mmr.cz/
Internetové stránky Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/
Internetové stránky Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/
Internetové stránky Ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/
Internetové stránky Místní akční skupiny Krkonoše, z. s. https://www.maskrkonose.cz/
Internetové stránky MŠ Žacléř https://www.ms-zacler.cz/
Internetové stránky Národní databáze brownfieldů http://www.brownfieldy.eu/
Internetové stránky Národní sportovní agentury https://agenturasport.cz/
Internetové stránky Národního geoportálu INSPIRE https://geoportal.gov.cz/
Internetové stránky Národního programu Životní prostředí https://www.narodniprogramzp.cz/
Internetové stránky Národního registru pramenů a studánek https://www.estudanky.eu/
Internetové stránky oddílu tenistů TJ Baník Žacléř, z.s. https://www.zacler-tenisklub.cz/
Internetové stránky Operačního programu Životní prostředí https://www.opzp.cz/
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Internetové stránky Pečovatelské služby Žacléř
https://www.zacler.cz/mesto/pecovatelska-sluzba-zacler/
Internetové stránky Policie České republiky https://www.policie.cz/
Internetové stránky Regionálního Informačního Servisu https://www.risy.cz/
Internetové stránky Sboru dobrovolných hasičů Žacléř https://www.hasicizacler.cz/
Internetové stránky serveru Vyletnik.cz https://www.vyletnik.cz/
Internetové stránky společnosti ARRAKIS, spol. s r.o. http://www.arrakis-zacler.com/
Internetové stránky společnosti BRET CZ a.s. https://www.bretcz.cz/
Internetové stránky společnosti GALUS Industries s.r.o. http://www.lusti.cz/
Internetové stránky společnosti KERAMTECH s. r. o. https://www.keramtech.cz/
Internetové stránky společnosti REHAMEDICA Žacléř, a.s. https://www.rehamedica.cz/
Internetové stránky společnosti R & B Mědílek s.r.o. https://rbmedilek.cz/
Internetové stránky společnosti Technické služby Žacléř, spol. s r.o. https://www.tszacler.cz/
Internetové stránky společnosti Žacléřská prádelna s.r.o. http://www.zaclerskapradelna.cz/
Internetové stránky spolku Bikepark HALDA https://bikeparkhalda.webnode.cz/
Internetové stránky spolku Bornflossrock z.s. https://zacler-rock.webnode.cz/
Internetové stránky spolku Kruh přátel hudby Žacléř, z. s. https://www.kph-zacler.cz/
Internetové stránky spolku Sdružení za krásný Žacléř http://zacler.wz.cz/
Internetové stránky spolku TJ Baník Žacléř, z.s. https://www.banikzacler.cz/
Internetové stránky spolku Zapsaný spolek Žacléř-Lubawka vize 2015 https://vize2015.cz/
Internetové stránky sportovního a wellness areálu Bret https://www.bretcz.cz/
Internetové stránky Státního fondu dopravní infrastruktury https://www.sfdi.cz/
Internetové stránky Státního fondu podpory investic https://sfpi.cz/
Internetové stránky Státního fondu životního prostředí https://www.sfzp.cz/
Internetové stránky svazku „Krkonoše – svazek měst a obcí“ https://svazek.krkonose.eu/
Internetové stránky Svazku obcí Východní Krkonoše https://vychodnikrkonose.cz/
Internetové stránky Svazu měst a obcí České republiky https://www.smocr.cz/
Internetové stránky Turistického informačního centra v Žacléři http://www.infocentrum-zacler.cz/
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Internetové stránky ubytování Apartmány 17 https://www.penziony.cz/zacler/apartmany-17/
Internetové stránky ubytování Braunova chalupa http://www.braunovachalupa.wz.cz/
Internetové stránky ubytování Chalupa Baba Jaga https://www.baba-jaga.cz/
Internetové stránky ubytování Chata Ozon a Chalupa Alena http://www.ozon-krkonose.cz/
Internetové stránky ubytování Eva http://www.ubytovani-eva.wz.cz/
Internetové stránky ubytování Kulturní dům Žacléř http://www.gemec.cz/kd-zacler/ubytovani/
Internetové stránky ubytování Pension Korálek http://koralekzacler.sweb.cz/
Internetové stránky ubytování Pension Zelený mlýn https://www.zelenymlyn.com/
Internetové stránky ubytování Pension Žacléřský medvěd https://www.pension-medved.cz/
Internetové stránky ubytování Penzion Oliver https://penzion-sport-zacler.hotel.cz/
Internetové stránky ubytování Penzion U Sjezdovky
https://www.penziony.cz/zacler/penzion-u-sjezdovky/
Internetové stránky ubytování U fary https://www.ceskehory.cz/ubytovani/u-fary-zacler.html
Internetové stránky ubytování U řezníka https://www.ubytovani-ureznika.cz/
Internetové stránky ubytování Velen
https://www.zacler.cz/turista/ubytovani/ubytovani-velen+a116.htm
Internetové stránky Územně identifikačního registru České republiky http://www.uir.cz/
Internetové stránky Veřejné správy online http://denik.obce.cz/
Internetové stránky Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy https://www.vumop.cz/
Internetové stránky zařízení poskytujícího stravování Restaurace Bret
https://www.bretcz.cz/nas-areal-stravovani/
Internetové stránky zařízení poskytujícího stravování Restaurace Zelený mlýn
https://www.zelenymlyn.com/
Internetové stránky zařízení poskytujícího stravování Restaurant Korálek
http://koralekzacler.sweb.cz/
Internetové stránky zařízení poskytujícího stravování Žacléřský medvěd
https://www.pension-medved.cz/
Internetové stránky zámku Žacléř http://www.zamekzacler.cz/
Internetové stránky Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje https://www.zzskhk.cz/
Internetové stránky ZŠ Žacléř https://www.zs-zacler.cz/
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Internetové stránky ZUŠ Žacléř https://www.zuszacler.cz/
Internetový jízdní řád IDOS https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/
Internetový mapový server Mapy.cz https://mapy.cz/
Internetový server Internet pro všechny http://www.internetprovsechny.cz/
Jednotlivá čísla Žacléřského zpravodaje
Mapový portál Královéhradeckého kraje http://gis.kr-kralovehradecky.cz/
Mapový server České geologické služby http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/
Městská a obecní statistika https://vdb.czso.cz/mos/
Metodika přípravy veřejných strategií, ve znění aktualizace z prosince 2018. MMR, 103 s., dostupná z:
https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravyverejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb https://nrpzs.uzis.cz/
PERLÍN (2001): Strategie rozvoje mikroregionu 4/5. Geografické rozhledy, 10, č. 4, s. 105
Plán nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability pro území
Královéhradeckého kraje, dostupné z:
http://gis.kr-kralovehradecky.cz/assets/GIS/projekty/ziv-prostredi/Plan_USES_KHK.pdf
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje http://mapy.kr-kralovehradecky.cz/vak/
Portál na podporu rozvoje obcí ČR
https://www.rozvojobci.cz/news/financovani-rozvoje-obce-souhrn/
Portál územního plánování Ústavu územního rozvoje http://portal.uur.cz/
Portál Územních systémů ekologické stability http://uses.cz/
Povodňový informační systém na území Královéhradeckého kraje, dostupné z:
http://kralovehradecky.dppcr.cz/html/index.html
Projektová dokumentace Revitalizace veřejného prostranství sídliště Boženy Němcové v Žacléři,
dostupná z: https://www.zacler.cz/mesto/plany-a-zamery/revitalizace-sidliste-b-nemcove/
Projektová dokumentace Žacléř – Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě “Na Pilíři“, dostupná z:
https://www.zacler.cz/mesto/plany-a-zamery/revitalizace-sidliste-na-piliri/
PŮČEK, M. a kol. (2013): Metodika strategického řízení pro meziobecní spolupráci, 40 s.
Registr komunálních symbolů https://rekos.psp.cz/
Registr poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz/
Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/
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Rejstřík škol a školských zařízení https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/
Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradeckého kraje, dostupné z:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/assets/rozvoj-kraje/uzemni-planovani/4--Uplna-aktulizace-UAPKHK---textova-cast---PRURU-a-RURU.pdf
Sčítání lidu, domů a bytů 2001, https://www.czso.cz/staticke/sldb/sldb2001.nsf/index
Sčítání lidu, domů a bytů 2011, https://www.czso.cz/csu/czso/scitani-lidu-domu-a-bytu
Stanovy Místní akční skupiny Krkonoše, z. s., dostupné z: https://www.maskrkonose.cz/
Stanovy svazku „Krkonoše – svazek měst a obcí“, dostupné z: https://svazek.krkonose.eu/
Stanovy Svazku obcí Východní Krkonoše, dostupné z: https://vychodnikrkonose.cz/
Systém evidence kontaminovaných míst https://www.sekm.cz/
Systém evidence památek Památkový katalog https://www.pamatkovykatalog.cz/
Údaje poskytnuté Městským úřadem v Trutnově, odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Údaje poskytnuté Městským úřadem v Žacléři
Územně analytické podklady pro SO ORP Náchod https://www.mestonachod.cz/urad/vystavba/uap/
default.asp
Územní plán Žacléř, dostupný z: http://upd.trutnov.cz/upd/zacler/
Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí https://vdp.cuzk.cz/
Vlastní průzkum
Webová mapová aplikace Silniční a dálniční síť ČR https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Zákon č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
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Zákon č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)

6.2 Seznam zkratek
ARES = Administrativní registr ekonomických subjektů
a. s. = akciová společnost
BPEJ = bonitované půdně ekologické jednotky
ČEZ = České energetické závody
ČOV = čistírna odpadních vod
č. p. = číslo popisné
č. e. = číslo evidenční
ČR = Česká republika
DP = dotační program
DPH = daň z přidané hodnoty
DSO = dobrovolný svazek obcí
DT = dotační titul
EAO = ekonomicky aktivní obyvatelstvo
EU = Evropská unie
ID = identifikátor
IDOS = internetový jízdní řád
IREDO = integrovaná regionální doprava
IROP = Integrovaný regionální operační program
KČT = Klub českých turistů
KES = koeficient ekologické stability
KHK kraj = Královéhradecký kraj
KN = katastr nemovitostí
KRNAP = Krkonošský národní park
k. ú. = katastrální území
MAS = místní akční skupina
MD = Ministerstvo dopravy
MěÚ = městský úřad
MFČR = Ministerstvo financí
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠ = mateřská škola
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MZe = Ministerstvo zemědělství
MŽP = Ministerstvo životního prostředí
NO2 = oxid dusičitý
NPŽP = Národní program Životní prostředí
NSA = Národní sportovní agentura
NRBC = nadregionální biocentrum
NRBK = nadregionální biokoridor
OP = operační program
o. p. s. = obecně prospěšná společnost
OP ŽP = Operační program Životní prostředí
o. s. = občanské sdružení
PM10 = suspendované částice (prach) o velikosti 10 mikrometrů
POÚ = pověřený obecní úřad
PRM = Plán rozvoje města
p. s. = pobočný spolek
RBC = regionální biocentrum
RBK = regionální biokoridor
SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury
SFPI = Státní fond podpory investic
SFŽP = Státní fond životního prostředí
SH ČMS = Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
SO = strategická oblast
SO ORP = správní obvod obce s rozšířenou působností
SO2 = oxid siřičitý
SOVK = Svazek obcí Východní Krkonoše
SP = strategická priorita
spol. s r. o. = společnost s ručením omezeným
s. r. o. = společnost ručením omezením
SS KHK = Správa silnic Královéhradeckého kraje
StC = strategický cíl
SWOT = S – Strengths (silné stránky), W – Weaknesses (slabé stránky), O – Opportunities (příležitosti)
a T – Threats (hrozby)
TIC = turistické informační centrum
TJ = tělovýchovná jednota
ÚAP ORP = územně analytické podklady obce s rozšířenou působností
ÚSES = územní systém ekologické stability
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ZPF = zemědělský půdní fond
z. s. = zapsaný spolek
ZSJ = základní sídelní jednotka
ZŠ = základní škola
ZUŠ = základní umělecká škola
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Příloha 1: Zásobník projektových záměrů
V rámci tabulek Zásobníku projektových záměrů jsou používány následující zkratky:
ČEZ = české energetické závody
č. p. = číslo popisné
DP = dotační program
DT = dotační titul
EU = Evropská unie
IROP = Integrovaný regionální operační program
KHK kraj = Královéhradecký kraj
KN = katastr nemovitostí
KRNAP = Krkonošský národní park
k. ú. = katastrální území
MěÚ = městský úřad
MFČR = Ministerstvo financí
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
MZe = Ministerstvo zemědělství
MŽP = Ministerstvo životního prostředí
NPŽP = Národní program Životní prostředí
NSA = Národní sportovní agentura
OP ŽP = Operační program Životní prostředí
PRM = Plán rozvoje města
SFDI = Státní fond dopravní infrastruktury
SFPI = Státní fond podpory investic
SFŽP = Státní fond životního prostředí
SO = strategická oblast
SOVK = Svazek obcí Východní Krkonoše
SP = strategická priorita
spol. s r. o. = společnost s ručením omezeným
s r. o. = společnost ručením omezeným
StC = strategický cíl
TJ = tělovýchovná jednota
z.s. = zapsaný spolek
ZSJ = základní sídelní jednotka
ZUŠ = základní umělecká škola
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Řešit komplexní opravu komunikací v místní části Bobr
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MMR, MFČR, MŽP
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zkvalitnění dopravní infrastruktury na území města
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu jednotek až desítek mil. Kč

předpokládané
zdroje financování

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – IROP 2021-2027 skrze MAS (pouze jako doplňková aktivita)

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: Efektivní
infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů kraje a přeshraniční
dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy)

místo realizace

místní část Bobr

předpokládané
období realizace

2023 a dále

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1
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Rekonstruovat komunikaci vedoucí kolem Kostela Nejsvětější Trojice
žadatel

Město Žacléř/Římskokatolická farnost Žacléř

partneři/dotčený orgán Římskokatolická farnost Žacléř
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
iniciační
zkvalitnění dopravní infrastruktury na území města
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč
DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli
předpokládané
zdroje financování

DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
vlastní zdroje města
zdroje Římskokatolické farnosti Žacléř

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: Efektivní
infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů kraje a přeshraniční
dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy)

místo realizace

parcely KN 1, KN st. 1, KN 969/3, KN 1146/1, KN 1009/1 (vše v k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace

2023 a dále

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř ve spolupráci s Římskokatolickou farností Žacléř
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1
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Rekonstruovat další komunikace ve vlastnictví města
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MMR, MFČR, MŽP
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zkvalitnění dopravní infrastruktury na území města
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč/komunikace

předpokládané
zdroje financování

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – IROP 2021-2027 skrze MAS (pouze jako doplňková aktivita)

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: Efektivní
infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů kraje a přeshraniční
dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy)

místo realizace

území města Žacléř

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1
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Postupně rekonstruovat síť chodníků
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MFČR, KHK kraj
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zvýšení bezpečnosti chodců
zlepšení technického stavu stávajících chodníků
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč

předpokládané
zdroje financování

SFDI – program Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
DP KHK kraje – Program obnovy místních částí obcí (pouze v případě Prkenného Dolu
a Bobru)
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – IROP 2021-2027

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: Efektivní
infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů kraje a přeshraniční
dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy)

místo realizace

území města Žacléř

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 5
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Revitalizovat prvky a součásti dopravní infrastruktury
na sídlišti Na Pilíři a na sídlišti B. Němcové
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MMR, MFČR, MŽP, SFDI
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zlepšení stavu prvků a součástí dopravní infrastruktury na sídlišti Na Pilíři a na sídlišti
B. Němcové
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč
DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
předpokládané
zdroje financování

MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
SFDI – program Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků
SFPI – program Regenerace sídlišť
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – IROP 2021-2027

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: Efektivní
infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Opatření 3.1.2: Zlepšení dopravní dostupnosti regionů kraje a přeshraniční
dostupnosti včetně bezpečnosti dopravy)

místo realizace

sídliště Na Pilíři a sídliště B. Němcové

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
zpracovány projektové dokumentace
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2, 5
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Rekonstruovat stávající parkovací místa a rozšířit jejich množství
na sídlišti Na Pilíři a na sídlišti B. Němcové
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MFČR, MŽP
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zabezpečení odpovídajícího stavu stávajících parkovacích míst na sídlištích
více dostupných parkovacích míst na sídlištích a v jejich okolí
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu stovek tis. až jednotek mil. Kč
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
předpokládané
zdroje financování

MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
SFPI – program Regenerace sídlišť
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: Efektivní
infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura a dostupné
regiony, Opatření 3.1.3: Rozvoj udržitelné dopravy a čisté mobility)

místo realizace

sídliště Na Pilíři a sídliště B. Němcové

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
zpracovány projektové dokumentace
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2, 5
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Podpořit využití objektu zámku
žadatel

Elišky Peškové 15, s.r.o.

partneři/dotčený orgán Město Žacléř
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

podporující
iniciační
zajištění optimálního využití zámku
neinvestiční
střední

předpokládané náklady z pohledu města zanedbatelné
předpokládané
zdroje financování
vazby na strategické
dokumenty

zdroje soukromého subjektu
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.3: Vysoká úroveň kultury a trávení volného času,
Opatření 2.3.2: Péče o kulturně-historické dědictví regionu, rozvoj paměťových
institucí a dalších kulturních zařízení)

místo realizace

budova v Zámecké ulici s č. p. 1 (parcela KN st. 24 v k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Elišky Peškové 15, s.r.o.
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4, 5, 6
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Usilovat o využití dalších současně nevyužitých objektů v soukromém vlastnictví
žadatel
partneři/dotčený orgán
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

soukromé subjekty
Město Žacléř pouze v případě rozhodnutí města, že by některý objekt koupilo
soukromé subjekty
Město Žacléř
podporující
iniciační
zlepšení stavu nevyužitých objektů v soukromém vlastnictví
zlepšení image města
neinvestiční – jednání se soukromými majiteli
investiční pouze v případě rozhodnutí města, že by některý objekt koupilo
střední

z pohledu města zanedbatelné
předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč pouze v případě rozhodnutí města, že by některý objekt
koupilo
předpokládané
zdroje financování

zdroje soukromých subjektů
vlastní zdroje města (pouze v případě rozhodnutí města, že by některý objekt koupilo)

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.1: Znalostní ekonomika a prostředí pro rozvoj
podnikání, Opatření 1.1.2: Vytváření zázemí a podmínek pro rozvoj podnikání)

místo realizace

objekty v soukromém vlastnictví, které chátrají a nejsou optimálně udržovány

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

soukromé subjekty
Město Žacléř pouze v případě rozhodnutí města, že by některý objekt koupilo
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 5

Stránka 199 z 236

Plán rozvoje města Žacléř na období let 2020-2025 – Přílohy

Řešit lokalitu Červené kolonie
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Správa a údržba nemovitostí
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
rozšíření počtu bytových jednotek využitelných k nájemnímu bydlení
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu desítek mil. Kč
SFPI – Panel 2013+ – Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na
technologii výstavby

předpokládané
zdroje financování

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Demolice budov v
sociálně vyloučených lokalitách (v případě varianty prvotní demolice)
DP MMR – program Podpora bydlení, podprogram Podporované byty (pouze za
předpokladu, že by byty sloužily k poskytování sociálního bydlení pro osoby v
ekonomicky neaktivním věku (seniory) či pro osoby, které mají ztížený přístup k
bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace)
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení regionálních
specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí)

místo realizace

lokalita Červené kolonie

předpokládané
období realizace

2023 a dále

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2
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Rekonstruovat dům na náměstí Josefa Čapka s č. p. 228
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Správa a údržba nemovitostí
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
rozšíření počtu bytových jednotek využitelných k nájemnímu bydlení
zlepšení technického stavu budovy a image města
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč
SFPI – Panel 2013+ – Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na
technologii výstavby
předpokládané
zdroje financování

DP MMR – program Podpora bydlení, podprogram Podporované byty (pouze za
předpokladu, že by byty sloužily k poskytování sociálního bydlení pro osoby v
ekonomicky neaktivním věku (seniory) či pro osoby, které mají ztížený přístup k
bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace)
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení regionálních
specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí)

místo realizace

budova na náměstí Josefa Čapka s č. p. 228 (parcela KN st. 305 v k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace

2023 a dále – do doby, než se podaří budovu s č. p. 228 rekonstruovat a využít

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2
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Rekonstruovat budovu s č. p. 90
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Správa a údržba nemovitostí
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
rozšíření počtu bytových jednotek využitelných k nájemnímu bydlení
zlepšení technického stavu budovy a image města
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč
SFPI – Panel 2013+ – Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na
technologii výstavby
předpokládané
zdroje financování

DP MMR – program Podpora bydlení, podprogram Podporované byty (pouze za
předpokladu, že by byty sloužily k poskytování sociálního bydlení pro osoby v
ekonomicky neaktivním věku (seniory) či pro osoby, které mají ztížený přístup k
bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace)
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení regionálních
specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí)

místo realizace

budova v Rýchorské ulici s č. p. 90 (parcela KN st. 44 v k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace

2023 a dále – do doby, než se podaří budovu s č. p. 90 rekonstruovat a využít

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2
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Rekonstruovat domy sloužící k bydlení, které jsou na Rýchorském náměstí
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Správa a údržba nemovitostí
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zlepšení technického stavu domů sloužících pro potřeby bydlení
zlepšení image Rýchorského náměstí
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč/objekt
SFPI – Panel 2013+ – Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na
technologii výstavby
předpokládané
zdroje financování

DP MMR – program Podpora bydlení, podprogram Podporované byty (pouze za
předpokladu, že by byty sloužily k poskytování sociálního bydlení pro osoby v
ekonomicky neaktivním věku (seniory) či pro osoby, které mají ztížený přístup k
bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace)
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení regionálních
specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí)
budova s č. p. 9 (parcela KN st. 156 v k. ú. Žacléř)
budova s č. p. 14 (parcela KN st. 151/1 v k. ú. Žacléř)

místo realizace

budova s č. p. 16 (parcela KN st. 149 v k. ú. Žacléř)
budova s č. p. 89 (parcela KN st. 41 v k. ú. Žacléř)
budova s č. p. 305 (parcela KN st. 7/4 v k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace
odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

průběžně po celé programové období
Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2
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Rekonstruovat domy sloužící k bydlení, které jsou v ulici J. A. Komenského
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Správa a údržba nemovitostí
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zlepšení technického stavu domů sloužících pro potřeby bydlení
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč/objekt
SFPI – Panel 2013+ – Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na
technologii výstavby
předpokládané
zdroje financování

DP MMR – program Podpora bydlení, podprogram Podporované byty (pouze za
předpokladu, že by byty sloužily k poskytování sociálního bydlení pro osoby v
ekonomicky neaktivním věku (seniory) či pro osoby, které mají ztížený přístup k
bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace)
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení regionálních
specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí)

místo realizace

budova v ulici J. A. Komenského s č. p. 111 (parcela KN st. 648/1 v k. ú. Žacléř)
budova v ulici J. A. Komenského s č. p. 191 (parcela KN st. 106 v k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2
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Podle potřeby rekonstruovat i další budovy sloužící pro potřeby bydlení
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Správa a údržba nemovitostí
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zlepšení technického stavu domů sloužících pro potřeby bydlení
zlepšení image města
investiční
střední

předpokládané náklady budou se odvíjet od rozsahu potřebné rekonstrukce daných budov
SFPI – Panel 2013+ – Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na
technologii výstavby
předpokládané
zdroje financování

DP MMR – program Podpora bydlení, podprogram Podporované byty (pouze za
předpokladu, že by byty sloužily k poskytování sociálního bydlení pro osoby v
ekonomicky neaktivním věku (seniory) či pro osoby, které mají ztížený přístup k
bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace)
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení regionálních
specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí)

místo realizace

území města Žacléř

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2
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Průběžně připravovat infrastrukturu pro potřeby rozvoje cestovního ruchu
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MŽP, MFČR, MMR, SFDI
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
existence dostupné infrastruktury potřebné pro další rozvoj cestovního ruchu
investiční
střední

předpokládané náklady budou se odvíjet od charakteru připravované infrastruktury
MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
předpokládané
zdroje financování

DP MMR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
SFDI – program Cyklostezky, cyklopruhy
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – IROP 2021-2027

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního
ruchu, Opatření 1.3.2: Rozvoj a modernizace infrastruktury cestovního ruchu a SP 3:
Efektivní infrastruktura a dostupnost, StC 3.1: Kvalitní dopravní infrastruktura a
dostupné regiony, Opatření 3.1.3: Rozvoj udržitelné dopravy a čisté mobility)
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
(SO 1: Infrastruktura cestovního ruchu, StC: Pestrá, kvalitní a konkurenceschopná
infrastruktura cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji, Opatření 1.3: Budování a
modernizace infrastruktury pro sport, volný čas a rekreaci a opatření 1.4: Zlepšení
dopravní infrastruktury a obslužnosti turistických destinací)

místo realizace

území města Žacléř

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4, 5, 6
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Využít potenciálu nádražní budovy
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Správa železnic, státní organizace
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

iniciační
realizační
využití nádražní budovy a železniční tratě Žacléř-Královec pro potřeby cestovního
ruchu
investiční i neinvestiční
střední

předpokládané náklady v řádu desítek až stovek tis. Kč
DP MMR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
předpokládané
zdroje financování

dotační programy KHK kraje
vlastní zdroje města
zdroje Správy železnic, státní organizace
předpoklad: EU – Interreg V-A Česká republika – Polsko

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního
ruchu, Opatření 1.3.1: Zkvalitňování marketingu, organizace a institucionální podpory
cestovního ruchu)
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
(SO 2: Tvorba turistické nabídky a její propagace, StC: Atraktivní turistická nabídka,
moderní propagace a dobrá image Královéhradeckého kraje jako destinace
cestovního ruchu, Opatření 2.4: Budování image regionů a propagace turistické
nabídky a SO 3: Koordinace rozvoje cestovního ruchu, StC: Funkční a stabilní
rajonizace, efektivní organizace, živá a motivovaná spolupráce aktérů cestovního
ruchu v Královéhradeckém kraji, Opatření 3.2: Aktivizace místního potenciálu pro
rozvoj cestovního ruchu)

místo realizace

Budova v Nádražní ulici s č. p. 201 (parcela KN st. 254 v k. ú. Žacléř)
železniční trať Žacléř-Královec

předpokládané
období realizace

2023 a dále – do doby, než se podaří potenciál nádražní budovy a železniční tratě pro
potřeby cestovního ruchu využít

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

vedení města Žacléř ve spolupráci se Správou železnic, státní organizací
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 3, 4, 6
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Využít potenciálu památek na území města a v jeho okolí
žadatel
partneři/dotčený orgán

role města

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

Město Žacléř, Destinační společnost pro oblast SOVK
Římskokatolická farnost Žacléř, Městské muzeum Žacléř, Turistické informační
centrum Žacléř
realizační
iniciační
participační
motivační
rozšíření spektra dostupných zajímavostí z pohledu cestovního ruchu a jejich větší
propagace
investiční i neinvestiční
střední

předpokládané náklady v řádu desítek tis. Kč

předpokládané
zdroje financování

DP MMR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram
Marketingové aktivity v cestovním ruchu (pouze v případě, že žadatelem bude
destinační společnost)
dotační programy KHK kraje
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – Interreg V-A Česká republika – Polsko

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního
ruchu, Opatření 1.3.1: Zkvalitňování marketingu, organizace a institucionální podpory
cestovního ruchu)
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
(SO 2: Tvorba turistické nabídky a její propagace, StC: Atraktivní turistická nabídka,
moderní propagace a dobrá image Královéhradeckého kraje jako destinace
cestovního ruchu, Opatření 2.4: Budování image regionů a propagace turistické
nabídky a SO 3: Koordinace rozvoje cestovního ruchu, StC: Funkční a stabilní
rajonizace, efektivní organizace, živá a motivovaná spolupráce aktérů cestovního
ruchu v Královéhradeckém kraji, Opatření 3.2: Aktivizace místního potenciálu pro
rozvoj cestovního ruchu)

místo realizace

území města Žacléř

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

vedení města Žacléř, Destinační společnost pro oblast SOVK
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 3, 4, 6
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Podpořit využití potenciálu zaniklé obce Vernířovice
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán KRNAP, ARRAKIS, spol. s r.o., Destinační společnost pro oblast SOVK, město Trutnov
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
iniciační
rozšíření spektra dostupných zajímavostí z pohledu cestovního ruchu
investiční i neinvestiční
střední

předpokládané náklady v řádu desítek až stovek tis. Kč
DP MMR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
předpokládané
zdroje financování

dotační programy KHK kraje
zdroje KRNAP
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – Interreg V-A Česká republika – Polsko

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.3: Rozvinutý a využívaný potenciál cestovního
ruchu, Opatření 1.3.2: Rozvoj a modernizace infrastruktury cestovního ruchu)
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje pro období 2014 – 2020
(SO 1: Infrastruktura cestovního ruchu, StC: Pestrá, kvalitní a konkurenceschopná
infrastruktura cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji, Opatření 1.3: Budování a
modernizace infrastruktury pro sport, volný čas a rekreaci a SO 2: Tvorba turistické
nabídky a její propagace, StC: Atraktivní turistická nabídka, moderní propagace a
dobrá image Královéhradeckého kraje jako destinace cestovního ruchu, Opatření 2.4:
Budování image regionů a propagace turistické nabídky a SO 3: Koordinace rozvoje
cestovního ruchu, StC: Funkční a stabilní rajonizace, efektivní organizace, živá a
motivovaná spolupráce aktérů cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji, Opatření
3.2: Aktivizace místního potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu)

místo realizace

území ZSJ Prkenný Důl, ZSJ Vernířovice
území ZSJ Babí (spadá pod město Trutnov)

předpokládané
období realizace

2023 a dále

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

vedení města Žacléř ve spolupráci s partnery aktivity
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 3, 4
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Usilovat o „oživení“ Rýchorského náměstí
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Městské muzeum Žacléř
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
oživení ruchu na náměstí v důsledku jeho intenzivnějšího využití
investiční i neinvestiční
střední

předpokládané náklady budou se odvíjet od charakteru aktivit vedoucích k oživení náměstí
předpokládané
zdroje financování
vazby na strategické
dokumenty

vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.3: Vysoká úroveň kultury a trávení volného času,
Opatření 2.3.1: Rozvoj živé kultury a místního kulturního života)

místo realizace

Rýchorské náměstí

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

vedení města Žacléř, komise pro kulturu a sport
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4, 5, 6
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Uvažovat o pořádání letního kina častěji
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Městské muzeum Žacléř, komise pro kulturu a sport
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
častější promítání v letním období → vyšší četnost možností za účelem trávení
volného času
neinvestiční
nízká

předpokládané náklady v řádu desítek tis. Kč
předpokládané
zdroje financování
vazby na strategické
dokumenty

vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.3: Vysoká úroveň kultury a trávení volného času,
Opatření 2.3.1: Rozvoj živé kultury a místního kulturního života)

místo realizace

Rýchorské náměstí, případně víceúčelový sportovní areál

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

komise pro kulturu a sport
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 3, 4, 6
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Uvažovat a podle potřeby realizovat vznik hřiště s umělým trávníkem
žadatel

TJ Baník Žacléř, z.s.

partneři/dotčený orgán Město Žacléř
role města

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
participační
rozšíření spektra volnočasových možností ve městě
zlepšení podmínek pro potřeby trénování místních oddílů
přitáhnutí sportovců z blízkého i širokého okolí
investiční
nízká

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč (výše se bude odvíjet od velikosti hřiště)
předpokládané
zdroje financování
vazby na strategické
dokumenty

NSA – Program Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024
zdroje TJ Baníku Žacléř, z.s.
vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji)

místo realizace

parcely KN 1392/1 a KN st. 620 (oboje v k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace

2024 a dále

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

TJ Baník Žacléř, z.s. ve spolupráci s městem Žacléř
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4, 5, 6
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Vybudovat dětské hřiště ve sportovním areálu
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán TJ Baník Žacléř, z.s.
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
lepší vybavenost areálu i pro potřeby menších dětí a jejich lepšího zabavení
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu stovek tis. Kč
předpokládané
zdroje financování
vazby na strategické
dokumenty

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli, DT Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku
vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji)

místo realizace

parcela KN 1392/1 (k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace

2024-2025

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 3, 4, 5, 6
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Vybudovat víceúčelový sportovní okruh
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán TJ Baník Žacléř, z.s.
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
rozšíření spektra dostupných volnočasových aktivit ve městě
investiční
nízká

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
předpokládané
zdroje financování

SFDI – program Cyklostezky, cyklopruhy
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – IROP 2021-2027

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji)

místo realizace

parcela KN 1392/1 (k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace

2024 a dále – do doby, než se podaří víceúčelový sportovní okruh vybudovat

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4
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Podporovat vybudování Enduroparku Žacléř
žadatel

Automotoklub Žacléř z.s.

partneři/dotčený orgán Město Žacléř, Obec Lampertice, Důl Jan Šverma o.p.s., GEMEC - UNION a.s.
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

podporující
rozšíření spektra dostupných volnočasových aktivit ve městě
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč
předpokládané
zdroje financování
vazby na strategické
dokumenty

EU – Interreg V-A Česká republika – Polsko
zdroje AMK Žacléř z.s. a případně partnerů aktivity
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji)

místo realizace

areál bývalých dolů

předpokládané
období realizace

2023 a dále

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Automotoklub Žacléř z.s. ve spolupráci s partnery aktivity
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4
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Uvažovat o vybudování a podle potřeby realizovat pumptrackové hřiště
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MMR
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
rozšíření spektra dostupných volnočasových aktivit ve městě
investiční
nízká

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč
předpokládané
zdroje financování

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli, DT Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji)

místo realizace

případná lokalita, kde by pumptrackové hřiště mohlo vzniknout, bude ještě
předmětem diskuze

předpokládané
období realizace

2025 a dále

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4, 6
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Uvažovat o vybudování a podle potřeby realizovat parkourové hřiště
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MMR
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
rozšíření spektra dostupných volnočasových aktivit ve městě
investiční
nízká

předpokládané náklady v řádu stovek tis. Kč
předpokládané
zdroje financování

DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli, DT Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji)

místo realizace

Případná lokalita, kde by parkourové hřiště mohlo vzniknout, bude ještě předmětem
diskuze

předpokládané
období realizace

2025 a dále

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4, 6
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Zrealizovat půdní vestavbu v budově muzea
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Městské muzeum Žacléř, komise pro kulturu a sport
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
využití půdních prostorů v budově muzea, které v současné době využity nejsou
existence prostoru pro konání různorodých kulturně-společenských volnočasových
aktivit
zajištění bezbariérovosti budovy muzea
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč

předpokládané
zdroje financování

vazby na strategické
dokumenty

DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli, DT – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace, Opatření 2.1.3: Posílení rozvoje sportovních a volnočasových aktivit v kraji
a StC 2.3: Vysoká úroveň kultury a trávení volného času, Opatření 2.3.1: Rozvoj živé
kultury a místního kulturního života)

místo realizace

budova na Rýchorském náměstí s č. p. 10 (parcela KN st 155/1 v k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace

2024 a dále – do doby, než se podaří půdní vestavbu v budově muzea zrealizovat

odpovědnost
za realizaci

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování

stav připravenosti
doplňující informace

zpracována projektová dokumentace
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 3, 4, 6
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Modernizovat stávající expozice muzea
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán Městské muzeum Žacléř, komise pro kulturu a sport
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

participační
motivační
postupná modernizace a oživení stávajících expozic muzea
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu desítek až stovek tis. Kč
předpokládané
zdroje financování

DP MMR – Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram
Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
dotační programy KHK kraje
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.3: Vysoká úroveň kultury a trávení volného času,
Opatření 2.3.1: Rozvoj živé kultury a místního kulturního života a opatření 2.3.2: Péče
o kulturně-historické dědictví regionu, rozvoj paměťových institucí a dalších
kulturních zařízení)

místo realizace

budova na Rýchorském náměstí s č. p. 10 (parcela KN st 155/1 v k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Městské muzeum Žacléř
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 3, 4
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Rekonstruovat budovu ZUŠ
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán ZUŠ Žacléř
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zabezpečení odpovídajícího stavu budovy ZUŠ a jejího okolí
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč

předpokládané
zdroje financování

DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
DP MMR – program Podpora rozvoje regionů 2019+, podprogram Podpora obcí
s 3 001-10 000 obyvateli, DT – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – OP ŽP 2021-2027

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 3: Efektivní
infrastruktura a dostupnost, StC 3.2: Rozvinutá ICT infrastruktura pro digitální
společnost, Opatření 3.2.2: Zlepšení ICT vybavení a konektivity ve veřejných
institucích a StC 3.3: Efektivně využívané energetické zdroje, Opatření 3.3.2: Zvýšení
energetických úspor)

místo realizace

budova v Hudební ulici s č. p. 308 (parcela KN st. 576 v k. ú. Žacléř)

předpokládané
období realizace

2023 a dále – do doby, než se podaří budovu ZUŠ rekonstruovat

odpovědnost
za realizaci

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování

stav připravenosti

zpracována architektonická studie
v roce 2021 by měla být zpracována projektová dokumentace

doplňující informace

vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 4, 6
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Revitalizovat zeleň na sídlištích
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MŽP, MFČR, MMR
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
poskytnout obyvatelům odpovídající místo pro setkávání, zázemí pro volnočasové
aktivity a herní zázemí díky provedení obnovy veřejné zeleně a všeobecně veřejných
prostranství na sídlištích
investiční
vysoká

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč

předpokládané
zdroje financování

MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
SFPI – program Regenerace sídlišť
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 4: Kvalitní a čisté
životní prostředí, StC 4.1: Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny, Opatření 4.1.3:
Sídelní zeleň a zelená infrastruktura)

místo realizace

sídliště Na Pilíři a sídliště B. Němcové

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování
zpracovány projektové dokumentace
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 2, 4, 5, 6
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Revitalizovat prostranství hřbitovů
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MŽP, MFČR
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zlepšení stavu a vzhledu hřbitovů
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu stovek tis. Kč/hřbitov
předpokládané
zdroje financování

MŽP – SFŽP – NPŽP – výzva Podpora obcí v národních parcích
DP MFČR – program 29823 Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a
občanské vybavenosti
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení regionálních
specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů, venkova,
periferií a specifických oblastí)

místo realizace

parcela KN 1009/2 (k. ú. Žacléř), parcela KN 604/94 (k. ú. Bobr) a parcela KN 237/3 (k.
ú. Černá Voda u Žacléře)

předpokládané
období realizace

2023 a dále

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování a
odbor výstavby a životního prostředí
provedena revize stavu zeleně
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 5
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Vybudovat rybník v místní části Bobr pro potřeby zadržování vody v krajině
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MZe, KHK kraj, komise pro životní prostředí
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
podpora zadržování vody v krajině, zásobárna vody
investiční
střední

předpokládané náklady v řádu jednotek mil. Kč

předpokládané
zdroje financování

DP MZe – program Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádržích
DP KHK kraje – Opatření k zadržování vody v krajině (pouze na zpracování projektové
dokumentace)
vlastní zdroje města

vazby na strategické
dokumenty

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 4: Kvalitní a čisté
životní prostředí, StC 4.2: Šetrné a odpovědné udržitelné hospodaření, Opatření 4.2.1:
Ochrana proti povodním a vlivu nadměrného sucha)

místo realizace

vytipované místo v místní části Bobr

předpokládané
období realizace

2024 a dále – do doby, než se podaří rybník vybudovat

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř, MěÚ Žacléř – oddělení investic a územního plánování a
odbor výstavby a životního prostředí
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 5
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Realizovat výsadbu alejí
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán komise pro životní prostředí
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
oživení vytipovaných městských cest, plnění funkce větrolamů
investiční
nízká

předpokládané náklady do 100 tis. Kč
předpokládané
zdroje financování
vazby na strategické
dokumenty

DP Nadace Partnerství
prostředky z Nadace ČEZ
vlastní prostředky
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 4: Kvalitní a čisté
životní prostředí, StC 4.1: Biodiverzita a ochrana přírody a krajiny, Opatření 4.1.1:
Aktivní ochrana přírody a krajiny a péče o krajinu)

místo realizace

podél vybraných místních komunikací

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 5
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Dle možností města udržet stávající nabídku komerčních služeb ve městě
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán podnikatelské subjekty provozující komerční služby ve městě
role města

iniciační
motivační
realizační

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

pokračující existence a dostupnost stávajících komerčních služeb ve městě
investiční i neinvestiční
střední

předpokládané náklady do 20 tis. Kč/rok
předpokládané
zdroje financování

vazby na strategické
dokumenty

prostředky podnikatelských subjektů provozujících komerční služby ve městě
vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.1: Znalostní ekonomika a prostředí pro rozvoj
podnikání, Opatření 1.1.2: Vytváření zázemí a podmínek pro rozvoj podnikání a SP 5:
Vyvážený rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení
regionálních specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů,
venkova, periferií a specifických oblastí)

místo realizace

území města Žacléř

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

vedení města Žacléř ve spolupráci s podnikatelskými subjekty provozujícími komerční
služby ve městě
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 2, 6
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Dle možností města podporovat vznik nových žádoucích komerčních služeb
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán potenciální zájemci o provozování komerčních služeb ve městě
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

iniciační
motivační
vyšší variabilita dostupné občanské komerční vybavenosti ve městě
iniciační
motivační
střední

předpokládané náklady budou se odvíjet od zvoleného místa a typu komerční služby
předpokládané
zdroje financování

vazby na strategické
dokumenty

prostředky potenciálních zájemců o provozování komerčních služeb ve městě
vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 1:
Konkurenceschopný region, StC 1.1: Znalostní ekonomika a prostředí pro rozvoj
podnikání, Opatření 1.1.2: Vytváření zázemí a podmínek pro rozvoj podnikání a SP 5:
Vyvážený rozvoj a správa území, StC 5.1: Eliminace územních disparit a řešení
regionálních specifik, Opatření 5.1.1: Podpora hospodářsky problémových regionů,
venkova, periferií a specifických oblastí)

místo realizace

území města Žacléř

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

vedení města Žacléř ve spolupráci s potenciálními zájemci o provozování komerčních
služeb ve městě
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 2, 6
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Podporovat další rozvoj eGovernmentu
žadatel

Město Žacléř

partneři/dotčený orgán MMR, KHK kraj
role města
zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

realizační
zvýšení efektivnosti poskytování služeb občanům, zlepšení komunikace mezi orgány
veřejné správy a občany
investiční i neinvestiční
střední

předpokládané náklady budou se odvíjet od charakteru nových služeb v oblasti eGovernmentu
předpokládané
zdroje financování
vazby na strategické
dokumenty

dotace z KHK kraje v období 2021-2027
vlastní zdroje města
předpoklad: EU – IROP 2021-2027
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 5: Vyvážený
rozvoj a správa území, StC 5.2: Efektivní a transparentní veřejná správa a krizové řízení
kraje, Opatření 5.2.1: Podpora zavádění řízení a plánování ve veřejné správě)

místo realizace

není vázáno na konkrétní místo

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 2, 6
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Usilovat o personální zajištění zdravotnické péče
žadatel
partneři/dotčený orgán

Město Žacléř
stávající poskytovatelé zdravotnických služeb
potenciální poskytovatelé zdravotnických služeb
iniciační

role města

zdůvodnění a přínos
pro rozvoj města
typ
důležitost

motivační
realizační
udržení stávajících poskytovaných zdravotnických služeb
existence stomatologické ordinace ve městě
investiční i neinvestiční
vysoká

předpokládané náklady budou se odvíjet od potřeb poskytovatelů zdravotnických služeb
předpokládané
zdroje financování
vazby na strategické
dokumenty

vlastní zdroje města
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 (SP 2: Zdravá,
stabilní a soudržná společnost, StC 2.1: Odpovídající podmínky pro zdravý život
populace, Opatření 2.1.2: Zajištění dostupných a kvalitních zdravotních služeb)

místo realizace

není vázáno na konkrétní místo

předpokládané
období realizace

průběžně po celé programové období

odpovědnost
za realizaci
stav připravenosti
doplňující informace

Zastupitelstvo města Žacléř
záměr
vazba na klíčové oblasti rozvoje PRM Žacléř 2020-2025: 1, 6
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Příloha 2: Stavby ve vlastnictví města Žacléř podle jednotlivých katastrálních území (ke květnu 2021)
Katastrální území Žacléř
Číslo parcely,
Informace ke stavbám
kde stavba stojí
márnice (budova bez č. p./č. e.)
st. 2/2
budova bez č. p./č. e.
st. 7/3
budova s č. p. 305 na Rýchorském náměstí
st. 7/4
budova s č. p. 118 na Rýchorském náměstí
st. 8/1
budova s č. p. 89 na Rýchorském náměstí
budova s č. p. 90 v Rýchorské ulici

typ stavby
objekt občanské vybavenosti
garáž
objekt k bydlení
objekt k bydlení

st. 41

objekt k bydlení

st. 44

objekt k bydlení

budova s č. p. 20 v ulici J. A. Komenského
budova s č. p. 16 na Rýchorském náměstí
budova s č. p. 14 na Rýchorském náměstí
budova s č. p. 13 na Rýchorském náměstí
budova s č. p. 10 na Rýchorském náměstí
(informační centrum, pošta, muzeum)
budova s č. p. 9 na Rýchorském náměstí
budova s č. p. 165 v ulici J. A. Komenského
budova s č. p. 192 v ulici J. A. Komenského
budova s č. p. 181 na Rýchorském náměstí
(budova Městského úřadu)
Těžní věž jámy Jiří (budova bez č. p./č. e.)

st. 143
st. 149
st. 151/1
st. 152/2

objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení

st. 155/1

objekt k bydlení

st. 156
st. 201
st. 203

objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení

st. 230

objekt občanské vybavenosti

st. 239

jiná stavba

budova s č. p. 309 v Hudební ulici
budova s č. p. 204 v ulici Na Pilíři (MŠ, knihovna)
budova bez č. p./č. e.
budova s č. p. 215 v ulici Havířská

st. 263
st. 269/1
st. 269/2
st. 280

objekt k bydlení
objekt občanské vybavenosti
garáž
objekt k bydlení

budova s č. p. 216 v ulici Havířská

st. 281

objekt k bydlení

budova s č. p. 217 v ulici Havířská
budova s č. p. 218 v ulici Havířská
budova s č. p. 219 v ulici Havířská

st. 282
st. 283
st. 284

objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení

budova s č. p. 224 v ulici Havířská
budova s č. p. 225 v ulici Havířská

st. 296
st. 297

stavba občanského vybavení
stavba občanského vybavení

budova s č. p. 228 na náměstí Josefa Čapka
budova s č. p. 244 v ulici Mladých horníků
budova s č. p. 245 v ulici Mladých horníků
budova s č. p. 246 v ulici Mladých horníků
budova s č. p. 247 v ulici Mladých horníků
budova bez č. p./č. e.

st. 305
st. 333
st. 334
st. 335
st. 336
st. 339

objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
stavba technického vybavení

st. 343/1
st. 343/2
st. 375
st. 452
st. 519

objekt k bydlení
objekt k bydlení
objekt k bydlení
stavba technického vybavení
objekt občanské vybavenosti

st. 576

objekt občanské vybavenosti

st. 577/2
st. 609

garáž
objekt občanské vybavenosti

budova s č. p. 91 v ulici Revoluční
budova s č. p. 93 v ulici Revoluční
budova s č. p. 261 v ulici Nádražní
budova s č. p. 106 v ulici Na Pilíři
ZŠ (budova s č. p. 339 v ulici J. A. Komenského)
ZUŠ (budova s č. p. 308 v Hudební ulici)
budova bez č. p./č. e.
hasičská zbrojnice (budova s č. p. 52 v Hasičské ulici)
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MŠ (budova s č. p. 373 v ulici Boženy Němcové)
budova s č. p. 137 v ulici Mladých horníků
budova s č. p. 51 v ulici Na Pilíři

st. 634
st. 647
st. 652

objekt občanské vybavenosti
objekt k bydlení
objekt k bydlení

budova s č. p. 124 v ulici Na Pilíři

st. 661

objekt k bydlení

vodojem (budova bez č. p./č. e.)
ČOV (budova bez č. p./č. e.)

st. 681
st. 690

stavba technického vybavení
stavba technického vybavení

budova školní jídelny (budova bez č. p./č. e.)
budova bez č. p./č. e.
budova bez č. p./č. e.

st. 718
st. 824
st. 883

objekt občanské vybavenosti
garáž
objekt občanské vybavenosti

budova bez č. p./č. e.

st. 909

objekt občanské vybavenosti

st. 940/1
st. 955

objekt k bydlení
objekt občanské vybavenosti

budova s č. p. 388 v ulici Karla Čapka

st. 957

bytový dům

budova bez č. p./č. e.
Mariánský sloup na Rýchorském náměstí
(budova bez č. p./č. e.)
Kašna na Rýchorském náměstí (budova bez č. p./č. e.)
Pomník Josefa II. na Rýchorském náměstí
(budova bez č. p./č. e.)
autobusová zastávka (budova bez č. p./č. e.)
budova s č. p. 389 v ulici Boženy Němcové

st. 958

stavba technického vybavení

st. 986

jiná stavba

st. 987

jiná stavba

st. 988

jiná stavba

st. 1035
st. 1070/1

objekt občanské vybavenosti
jiná stavba

budova bez č. p./č. e.
budova bez č. p./č. e.
budova s č. p. 465 v ulici Betlém
budova s č. p. 464 v ulici Betlém
budova bez č. p./č. e.

st. 1074
st. 1122
st. 1162
st. 1163
st. 1202

stavba technického vybavení
jiná stavba
objekt k bydlení
objekt k bydlení
jiná stavba

budova bez č. p./č. e.

st. 1381

stavba technického vybavení

budova bez č. p./č. e.

st. 1394

garáž

budova bez č. p./č. e.
budova bez č. p./č. e.
budova bez č. p./č. e.
budova bez č. p./č. e.

st. 1532
st. 1538
st. 1539
st. 1565

stavba pro výrobu a skladování
garáž
garáž
stavba technického vybavení

budova bez č. p./č. e.
budova bez č. p./č. e.

st. 1579
st. 1619

jiná stavba
jiná stavba

budova s č. p. 387 v ulici Karla Čapka
budova kiosku na fotbalovém hřišti (budova bez č. p./č. e.)

Informace ke stavbám
budova s č. p. 111

Katastrální území Bobr
Číslo parcely,
kde stavba stojí
st. 123

typ stavby
rodinný dům

budova bez č. p./č. e.
budova bez č. p./č. e.
budova s č. p. 48
budova u ČOV (budova bez č. p./č. e.)
ČOV (budova bez č. p./č. e.)
budova v areálu ČOV (budova bez č. p./č. e.)

st. 135
st. 136
st. 181
st. 209
st. 210
st. 211

stavba technického vybavení
stavba občanského vybavení
rodinný dům
stavba technického vybavení
stavba technického vybavení
stavba technického vybavení

budova v areálu ČOV (budova bez č. p./č. e.)

st. 212

stavba technického vybavení
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Katastrální území Prkenný Důl
Číslo parcely,
Informace ke stavbám
kde stavba stojí
Kaple sv. Anny (budova bez č. p./č. e.)
st. 53

objekt občanské vybavenosti

budova bez č. p./č. e.
budova bez č. p./č. e.
budova bez č. p./č. e.

st. 73
st. 74
st. 75

stavba technického vybavení
stavba technického vybavení
stavba technického vybavení

budova bez č. p./č. e.

st. 76

stavba technického vybavení

Katastrální území Rýchory
Číslo parcely,
Informace ke stavbám
kde stavba stojí
budova bez č. p./č. e.
st. 64

typ stavby

typ stavby
stavba technického vybavení

Katastrální území Černá Voda u Žacléře
Číslo parcely,
Informace ke stavbám
kde stavba stojí
márnice (budova bez č. p./č. e.)
st. 75

stavba občanského vybavení

budova bez č. p./č. e.

stavba technického vybavení

st. 78
Katastrální území Vernířovice
Město Žacléř v tomto k.ú. nevlastní žádné stavby.
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Příloha 3: Dotazník pro občany a organizace/subjekty působící ve městě Žacléř

Plán rozvoje města Žacléř
Vážení obyvatelé Žacléře a jeho jednotlivých lokalit,
chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji našeho města? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá
někdo jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji
představu o tom, jak by se město, kde žijeme nebo podnikáme, mělo rozvíjet. Jak bychom mohli žít
v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit?
V tuto chvíli končí programové období fondů EU na roky 2014 až 2020 a příští rok by se mělo rozjet
programové období nové na léta 2021 až 2027. Jedná se možná o poslední období, jak získat finanční
prostředky z fondů EU k rozvoji našeho města. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře,
využít. Jak jsme již v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni!
Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem
by se měl zaměřit rozvoj našeho města do roku 2025.

Dotazník můžete vyplnit buď v papírové podobě a následně odevzdat na městském úřadě do schránky
nebo v elektronické podobě online na webových stránkách města https://www.zacler.cz/, kde
naleznete odkaz na dotazník.

Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!
Aleš Vaníček, starosta
Bc. Valentin Herman, DiS., místostarosta

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte
svůj názor do volného prostoru k otázce.

1. Jak se Vám ve městě žije?
☐ velmi dobře
☐ spíše dobře
☐ ani dobře ani špatně

☐ spíše špatně
☐ velmi špatně
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2. Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 5 možností)
☐ klidný život
☐ dobré mezilidské vztahy
☐ příznivé životní prostředí
☐ blízkost přírody
☐ dostupnost pracovních příležitostí
☐ dostupnost základních služeb typu potraviny apod.
☐ dostupnost zdravotních služeb
☐ dostupnost pečovatelské služby
☐ existence, dostupnost a kvalita škol (mateřská, základní, základní umělecká)
☐ kvalita dopravní infrastruktury (místní komunikace, chodníky apod.)
☐ dobrá dopravní dostupnost
☐ kulturní a společenský život
☐ sportovní vyžití
☐ vzhled města
☐ jiné: ..............................................................................................................................

3. Co se Vám na Vašem městě nelíbí? (zatrhněte maximálně 5 možností)
☐ špatné vztahy mezi lidmi
☐ nezájem lidí o město
☐ málo kvalitní životní prostředí
☐ nedostatek pracovních příležitostí
☐ nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
☐ nedostatečný kulturní a společenský život
☐ kvalita škol
☐ kvalita dopravní infrastruktury (místní komunikace, chodníky apod.)
☐ kvalita zdravotní péče
☐ kvalita sociálních služeb
☐ nevyhovující veřejná doprava
☐ nedostatečná bytová výstavba
☐ nepořádek ve městě
☐ špatné podmínky pro podnikání
☐ jiné: ..............................................................................................................................

4. Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí? Uveďte prosím konkrétně (např. prodejna
elektroniky, určitý druh sociální potřeby, konkrétní sportovní vybavenost, pedikúra, kino
apod.) .................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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5. Pokuste se zhodnotit město z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bydlení
Školství
Zdravotnictví
Sociální služby
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče města o své prostředí
Kvalita dopravní infrastruktury
Podmínky pro podnikání
Rozvoj města
Informovanost o dění ve městě

Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6. Mezilidské vztahy ve městě považujete za:
☐ velmi dobré
☐ špatné
☐ docela dobré
☐ nedovedu posoudit
☐ ne moc dobré

7. Myslíte si, že obyvatelé města mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?

☐ rozhodně ano
☐ spíše ano
☐ spíše ne

☐ rozhodně ne
☐ nedovedu posoudit

8. Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují? (zatrhněte maximálně tři možnosti)
☐ místní rozhlas
☐ e-mail
☐ SMS
☐ webové stránky města
☐ Facebook
☐ zpravodaj města
☐ výlepové plochy
☐ mobilní aplikace „CityApp“
☐ jiné: ……………………………………………………………………………………………………………………………

9. Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách?
☐ pravidelně (min. 1x týdně)
☐ vůbec
☐ občas (cca 1x za měsíc)
☐ nemám internet
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10. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého města?
☐ rozhodně ano
☐ rozhodně ne
☐ spíše ano
☐ nedovedu posoudit
☐ spíše ne

11. Pokud ano, jak se můžete zapojit? ...................................................................................
.................................................................................................................................................

12. Představte si, že můžete rozhodnout o využití městských finančních prostředků. Na co
byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
☐ zlepšení podmínek pro podnikání
☐ podpora bytové výstavby
☐ častější spoje veřejné dopravy
☐ zřízení dalších provozoven obchodu a služeb ve městě
☐ rekonstrukce místních komunikací
☐ vybudování či rekonstrukce chodníků
☐ podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
☐ péče o veřejnou zeleň a prostředí ve městě
☐ opravy památek ve městě
☐ větší podpora cestovního ruchu
☐ jiné: ..............................................................................................................................

13. Obecné informace o respondentovi
☐ žena
☐ muž
Název subjektu / instituce ...................................................

14. Věk
☐ do 18 let ☐ 19 – 29 let

☐ 30 – 49 let

15. Vaše vzdělání
☐ základní
☐ střední odborné
☐ střední odborné s maturitou

☐ 50 – 64 let

☐ 65 a více let

☐ vyšší odborné
☐ vysokoškolské

16. Jak dlouho ve městě žijete/působíte?
☐ do 1 roku ☐ 1-5 let ☐ 6-10 let

☐ 11-20 let
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17. Název lokality, ve které bydlím/působím
☐ Žacléř
☐ Bobr
☐ Prkenný Důl
☐ Vernířovice
☐ Rýchory
☐ Černá Voda

18. Jsem
☐ trvale bydlící osoba
☐ chatař či chalupář

19. Typ Vaší domácnosti
☐ domácnost bez dětí
☐ domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
☐ jiné ......................................................................................................................................

20. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Uveďte např. konkrétně, co by bylo potřeba ve městě opravit (např. uveďte, jaká komunikace
potřebuje rekonstruovat, jaká veřejná budova potřebuje opravit apod.) či zlepšit (např.
zlepšení zeleně ve vytipovaném místě, více prvků na dětské hřiště apod.)

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.
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