
 

 

 
Prioritní oblast 1: Region atraktivní 
 
Priorita 1.1.   Životní prostředí a přírodní dědictví regionu  

 

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.)  

Opatření 1.1.1. 
Odpady 
 

1.1.1.1.Likvidace černých skládek 

1.1.1.2.Osvěta a motivace ke 

třídění odpadu 

1.1.1.3.Likvidace bioodpadu, 

zřizování kompostáren 

1.1.1.4.Sběrné dvory (zřizování, 

provoz, modernizace) 

 Existence černých skládek    

 Odpadky na veřejných 

prostranstvích 

 V obcích jsou zřízeny kontejnery 

pro třídění odpadů – sklo, plasty, 

papír,…, ne všichni občané jsou 

však dostatečně motivováni ke 

třídění odpadu  

 Regionální sběrné dvory, systém 

likvidace bioodpadu 

 Zřizování kompostáren 

 Vytvoření menších sběrných dvorů 

– spolupráce několika obcí 

Opatření 1.1.2. Čistota 
ovzduší 

 

1.1.2.1.Opatření k ekologizaci 

lokálního vytápění 

 

 

 

 Nárůst dopravního provozu – 

zhoršení stavu kvality ovzduší 

 Blízkost elektrárny Chvaletice – 

vliv na kvalitu ovzduší – díky 

novým technologiím se však 

snížily emise oxidu siřičitého   

 Ekologizace lokálního vytápění 

Opatření 1.1.3. Čistota  
vod  a zásobování 
pitnou vodou  

 

1.1.3.1. Revitalizace rybníků, tůní, 

vodních toků a nádrží za účelem 

jejich opravy a vyčištění 

1.1.3.2. Výstavba kanalizace a 

ČOV v některých obcích 

1.1.3.3. Vyčištění a obnovení 

koupališť dříve využívaných pro 

rekreaci 

 

 Znečištěné rybníky, tůně, vodní 

toky, nádrže  

 Stále zůstává znečištěné některé 

vodstvo na území MAS, zvláště 

koupaliště dříve využívaná pro 

rekreaci    

 V řadě obcí dosud chybí 

kanalizace, čistička odpadních vod   

 Oprava, revitalizace rybníků, tůní, 

vodních toků a nádrží 

Opatření 1.1.4. 
Ochrana půdy 

 

  

 

Opatření 1.1.5. Zeleň 
v krajině a v sídlech 

 

1.1.5.1. Revitalizace alejí a parků 

1.1.5.2. Výsadba nových stromů 

1.1.5.3. Revitalizace zelených 

ploch v intravilánu obcí 

1.1.5.4. Zvyšování podílu zelených 

ploch v intravilánu obcí (přípravné 

studie i vlastní realizace) 

 Snižování podílu zelených ploch    

 Rozšiřující se bytová výstavba 

vede ke snižování zelených ploch – 

je třeba zajistit vhodnou koncepci 

plánování výstavby nových 

bytových prostor – zpracování 

projektů zaměřených na zvýšení 

podílu zeleně v obcích 

 Výstavba nových továren, 

velkoobchodů – narušení 

tradičního rázu krajiny  



 

 Dochází ke kácení lesů – je třeba 

zajistit výsadbu nových stromů 

(zajišťují spolky myslivců)  

 Ke zlepšení stavu krajiny by mohla 

napomoci revitalizace vodních 

ploch, parků, alejí 

 Veřejná zeleň, zeleň v krajině 

regionu, aleje 

 Zpracování projektů zeleně, studií 

 Revitalizace alejí, výsadby nových 

stromů 

 

Opatření 1.1.6. 
Osvěta, informování a 
vzdělávání  obyvatel 
v oblasti životního 
prostředí 

1.1.6.1. Osvěta obyvatel v oblasti 

ekologicky šetrného vytápění, 

ochrany rostlinstva a zvířectva 

1.1.6.2. Zapojování veřejnosti do 

rozhodování v oblasti životního 

prostředí 

 Zapojování veřejnosti do 

rozhodování v oblasti životního 

prostředí 

 Nedostatečná osvěta obyvatel 

v oblasti ochrany životního 

prostředí – ekologicky šetrné 

vytápění, ochrana rostlinstva a 

zvířectva, udržitelný cestovní ruch 

apod 
Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Omezení výskytu černé zvěře 

 Zřizování ekologicky významných 

lokalit, prvků 

 Podpora zahrádkaření 

 Šlechtění zvířat a péče o ně 

 Udržení přírodní stability 

 Žádný národní park či chráněná 

krajinná oblast 

 Větrno 

 Spolu s růstem životní úrovně 

narůstá dopravní provoz na 

silnicích, výstavba průmyslových 

prostor – znečištění ovzduší, 

snižování rozlohy zelených ploch, 

narušení tradičního rázu venkovské 

krajiny  

 Dlouhodobý hospodářský rozvoj 

spojený s růstem průmyslu jako 

ohrožení tradičního rázu 

venkovské krajiny (výstavba 

továren, velkoobchodů) Dálnice 

jako bariéra pro migraci zvěře 

 Možné riziko nadměrného a 

nešetrného využívání přírodních 

zdrojů Možné  riziko znehodnocení 

přírody a krajiny 

 Chráněná území: NPR Libický luh 

– dnešní podobu luhu negativně 

ovlivnila regulace koryta Labe a 

výstavba dálnice D11 

 



 

 
Prioritní oblast 1: Region atraktivní 
 
Priorita 1.2.  Kulturní dědictví regionu 
 

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.) 

Opatření 1.2.1. Péče o 
nemovité památky a 
jejich oživení 

 

1.2.1.1. Rekonstrukce drobných 

památek v obcích a krajině 

(křížky, pomníky apod.) 

1.2.1.2. Rekonstrukce bývalých 

tvrzí a šlechtických sídel a jejich 

nové využití  

1.2.1.3. Inventarizace památek 

místního významu 

 

 Oprava drobných sakrálních staveb a 

kulturního dědictví venkova 

 Chybí detailní zmapování památek 

(cesty a památky) 

 V horším stavu jsou nevyužívané 

objekty, jde především o špatný stav 

bývalých tvrzí a šlechtických sídel (př. 

Týnec nad Labem, Býchory), hrady se 

zachovaly ve velmi neúplné podobě 

 Žalostný osud far, které jsou opuštěné 

a neslouží jako obydlí pro duchovní 

Opatření 1.2.2. Péče o 
movité památky 

 

  

Opatření 1.2.3. 
Prezentace kulturního 
dědictví  

 

1.2.3.1. Založení malých 

expozic/muzeí s místními 

zajímavostmi 

1.2.3.2. Rozvoj expozic místních 

muzeí o nové interaktivní prvky 

a exponáty 

1.2.3.2. Podpora vzniku 

průvodcovských služeb po 

regionu, včetně vydávání 

místopisných publikací o 

kulturním dědictví regionu 

1.2.3.3. Podpora rozšíření 

nabídky dalších služeb 

v muzeích   

 Založení malých expozic/muzeí 

s místními zajímavostmi historie i 

současnosti, přírodního i kulturního 

dědictví 

 Chybí hromadný prodej regionálních 

produktů v muzeu atd. 

 Certifikovat nové regionální výrobce 

=> vytvořit v muzeích prodej 

regionálních produktů 

 Zajistit průvodcovské služby po 

regionu – nejdříve musí být region 

zmapován 

 

 
Prioritní oblast 1: Region atraktivní 
 
Priorita 1.3.  Cestovní ruch  

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.) 

Opatření 1.3.1.  
Turistická infrastruktura 
(cyklotrasy, pěší trasy, 
naučné stezky, hipotrasy, 
mobiliář) 

 

1.3.1.1. Výstavba cyklostezek, 

včetně značení a mobiliáře 

1.3.1.2. Zvyšování kvality 

cyklotras (povrch, značení, 

mobiliář)  

1.3.1.3. Značení a úprava cest 

pro hipoturistiku včetně 

doprovodného mobiliáře 

1.3.1.4. Opatření k využití řek 

Labe a Cidlina  pro cestovní 

ruch 

 Cykloturistika – nenáročný rovinatý 

terén vhodný pro všechny věkové 

kategorie, avšak nedostatečně využitý 

potenciál (chybí dostatek upravených 

cyklotras, značení, odpočinková místa, 

informační tabule) 

 Chybí využití řeky Labe pro plavby 

výletních lodí do blízkého okolí 

 Nedostatečně využitý potenciál území 

pro rozvoj agroturistiky, hipoturistiky a 



 

1.3.1.5. Zvyšování kvality 

pěších tras (povrch, značení, 

informační naučné panely, 

mobiliář) 

1.3.1.6. Podpora pravidelné 

údržby cyklostezek, cyklotras, 

hipotras a pěších stezek 

 

 

 

cykloturistiky 

 Obnova historických cest v krajině, 

propojení obcí,  

 Turistické značení cest 

 Údržba lesních cest 

 Chybí přístaviště na Labi (splavnost) 

 Nedělají se revize a propojení 

cyklotras 

 Potenciál pro rozvoj cykloturistiky – 

úprava a propojení tras, zavedení 

lepšího značení cest, vybudování 

odpočívadel, napojení na Labskou 

cyklostezku 

 Úprava břehů a vzhledu krajiny podél 

řek Labe a Cidliny pro rozvoj 

rekreačního využití 

Opatření 1.3.2. 
 Kvalita služeb cestovního 
ruchu (ubytování, 
stravování, doprovodné 
služby, informační služby) 

 

1.3.2.1. Zvyšování ubytovací 

kapacity v území MAS Zálabí 

pro různé cílové skupiny 

návštěvníků  

1.3.2.2. Zvyšování kvality 

stravovacích služeb  

1.3.2.3. Podpora rozvoje 

doplňkových služeb pro 

cestovní ruch (sport, koupání, 

rybaření, wellnes) 

1.3.2.4. Zvyšování kvality 

informačních služeb pro 

návštěvníky území  

 

 Nedostatek služeb souvisejících 

s cestovním ruchem a jejich špatná 

kvalita – stravovací služby, ubytovací 

služby, informační služeb = mezera, 

která je třeba vyplnit 

 Málo ubytovacích míst (kempy, 

tábořiště,..) 

 Služby pro turisty 

 Zajistit dostatečné kvalitní zázemí pro 

turisty 

 Málo ubytovacích míst 

Opatření 1.3.3.  
Turistické cíle a produkty 
– vznik nových a rozvoj 
stávajících 

 

1.3.3.1. Podpora kulturních, 

sportovních a společenských 

akcí pořádaných s cílem 

zvýšit návštěvnost území 

MAS 

1.3.3.2. Investice do 

infrastruktury pro pořádání 

kulturních, sportovních a 

společenských akcí 

pořádaných s cílem zvýšit 

návštěvnost MAS  

1.3.3.3. Využití lokálních 

(řemeslných, potravinových, 

uměleckých a dalších) 

produktů pro účely cestovního 

ruchu 

1.3.3.4. Podpora rozvoje 

agroturistiky jako produktu 

cestovního ruchu v území 

1.3.3.5. Podpora rozvoje 

hipoturistiky jako produktu 

cestovního ruchu v území 

1.3.3.6. Podpora využití 

 Agroturistika 

 Podpora organizací podporující kulturu 

v regionu 

 Nabídnout turistům zajímavá místa 

 Málo regionálních produktů 

 Využití řeky Labe pro účely 

cestovního ruchu 

 Obnova a využití tradičních 

dopravních prostředků sloužících pro 

poznávání regionu a jeho historie  

 Podpora lokálních produktů  

 Podpora společenských akcí 

zaměřujících se na návrat k tradicím 

venkova 

 Využití potenciálu pro rozvoj 

hipoturistiky – tradice chovu koní 

 Možnost využití potenciálu regionu 

pro rozvoj agroturistiky jakožto formy 

cestovního ruchu, která je udržitelná a 

šetrná k životnímu prostředí a 

napomáhá zachovat tradiční ráz života 

na venkově 



 

vodních ploch a toků pro 

cestovní ruch (rybaření, vodní 

turistika, koupání)  

  

Opatření 1.3.4. 
 Marketing cestovního 
ruchu  

 

1.3.4.1. Zpracování 

marketingové strategie 

cestovního ruchu v území 

MAS Zálabí 

1.3.4.2. Tvorba marketingové 

značky území, včetně 

doprovodných opatření  

1.3.4.3. Zavedení jednotného 

informačního systému 

v území  

1.3.4.4. Tvorba a distribuce 

propagačních materiálů o 

území (na základě 

marketingové strategie) 

1.3.4.5. Opatření k propagaci 

území mimo toto území 

(včetně webu, výstav CR, 

regionální a celostátní média 

apod.) 

 

    

 Celkově nedostatečně využitý 

potenciál oblasti pro rozvoj cestovního 

ruchu + problém nedostatečné 

propagace regionu 

 Jednotná propagace včetně webu MAS 

 Údržba webu a jeho aktualizace 

 Nepojmenovaný kraj (kraj 

Kladrubského bělouše, Žehuňského 

kapra,..) 

 Propagace regionu 

 Podpora knihoven a informačních 

turistických center 

 Informační systém – propagace 

 Chybí jednotná propagace: 

infocentrum v Týnci nad Labem, 

infocentrum v Dobšicích, geocashing, 

turistické známky, vizitky, název 

cyklotras, značení „Vítá Vás obec..“, 

„Loučí se s Vámi obec..“, regionální 

mince, naučné stezky,.. 

 Chybí společné materiály celého 

regionu 

 Spolupráce s Toulavou kamerou 

 Zvýšit propagaci regionu – infocentra, 

zlepšení kvality webových stránek obcí 

a organizací, rozšíření informačních 

tabulí, letáky a mapy území 

Opatření 1.3.5. 
 Organizace cestovního 
ruchu v území (systém 
destinačního 
managementu) 

1.3.5.1. Rozvoj spolupráce se 

subjekty poskytujícími služby 

v oblasti cestovního ruchu 

1.3.5.2. Založení organizace 

destinačního managementu, 

její rozvoj a zajištění 

financování 

 Chybí destinační management 

 Chybí spolupráce s Povodí Labe 

Formulovaný potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 

Přírodní atraktivity 

 Množství rybníků využívaných pro rybolov, největší rybníky: Proudnický rybník u Hradišťka II a 

Žehuňský rybník u Žehuně 

 Řeky Labe a Cidlina jakožto významné prvky území rekreačně využívané rybáři – potenciál pro 

cestovní ruch 

 V posledních letech začíná být opět rekreačně využívána řeka Labe vzhledem ke zlepšení čistoty 

vody + lépe udržovaný vzhled břehů díky jejich úpravě a údržbě, řeka Labe zároveň využívána 

rybáři, jako přístaviště lodí, pro sportovní účely atd., v území MAS Zálabí řeka Labe nevyužita pro 

cesty výletních lodí po blízkém okolí 

 Několik chráněných lokalit: Národní přírodní rezervace Libický luh, Přírodní rezervace Týnecké 

mokřady, PR Tonice-Bezedná, PR Veltrubský luh, PR Duny u Sváravy 

 Unikátní přírodní společenstva 

 Soustava lokalita Natura 2000 – soustava chráněných území za účelem ochrany ŽP, rostlin, 

živočichů – chráněné ptačí oblasti, evropsky významné lokality 



 

 Možnost využití potenciálu regionu pro rozvoj agroturistiky jakožto formy cestovního ruchu, která je 

udržitelná a šetrná k životnímu prostředí a napomáhá zachovat tradiční ráz života na venkově 

 

Kulturně-historický potenciál 

 Bohatá historie – většina obcí a měst v území MAS založena v 10. – 13. století  

 Na vzhledu obcí se zvláště projevila barokní architektura, ve 2. polovině 20. století pak vzhled obcí 

výrazně narušen architektonickými zásahy socialistické éry 

 Množství kostelů, které jsou téměř v každé obci – v dřívějších dobách sloužily jako místa pro 

shromažďování obyvatelstva vesnic, vzdělávání, křty, oddávání, pohřby 

 Zámky: Býchory, Konárovice, Žehuňská obora 

 Mezi nejvíce zachované památky patří sakrální stavby – kostely, boží muka, sochy svatých 

 V posledních letech se výrazně zlepšil stav církevních objektů – rekonstrukce, statické zajištění 

 Další historické památky: kaple a kapličky, zvonice, sochy, pomníky, radnice, lidová architektura, 

technické památky (Richterova vila, Pernerův mlýn), staleté stromy 

 Tradice chovu koní – Národní hřebčín Kladruby nad Labem – nejstarší hřebčín na světě, chov 

lipicánů 

 Pozůstatky Keltské historie – př. Keltské oppidum a venkovní skanzen v Dobšicích 

 Muzea v Týnci nad Labem a Žiželicích 

 Archeologická naleziště: Býchory, Týnec nad Labem 

 V posledních letech se projevuje návrat k tradicím: pořádání festivalů řemesel, jarmarky, máje, 

udržování velikonoční tradice 

 

Další potenciál oblasti pro rozvoj cestovního ruchu 

 Nárůst počtu turistů v území MAS díky rozmachu sportovních a kulturně-společenských akcí 

 Obnova původních cest do jejich tradiční podoby - využití historických dopravních prostředků jako 

součásti turistiky 

 Vznik minizoo, obor se zvířaty, statků: Starý Kolín, Vigvam Němčice 

 Území MAS jako ideální výchozí bod pro výjezdy turistů do blízkého okolí, které nabízí řadu 

významných turistických atraktivit (Kutná Hora, Poděbrady, zámek Kačina, zámek Karlova Koruna 

v Chlumci nad Cidlinou) 

 Řada turistických atraktivit v rámci samotného území MAS – Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 

Žehuňský rybník, zámky v Býchorech, Konárovicích, Žehuňská obora, Richterova vila, Pernerův 

mlýn, muzea v Týnci nad Labem a Žiželicích, Keltské opidum a skanzen v Dobšicích, archeologická 

naleziště v Býchorech, Týnci nad Labem 

 Rovinatý terén vhodný k vybudování cyklotras – cykloturistika jako oblíbená sportovně-rekreační 

činnost v regionu  

 

 
Prioritní oblast 2: Region bezpečný    
 
Priorita 2.1.  Doprava 

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.)  

Opatření 2.1.1.
 Dostupnost 
silniční dopravy 
(rekonstrukce a výstavba 
silnic a komunikací)  
 

2.1.1.1. Rekonstrukce silnic 

II. třídy a řešení bodových 

závad 

2.1.1.2. Rekonstrukce a 

opravy silnic III. třídy, včetně 

řešení bodových závad 

2.1.1.3. Rekonstrukce a 

opravy místních komunikací 

včetně řešení bodových závad 

 Stav silnic je horší na silnicích druhé 

třídy – problém způsobuje mimo jiné 

průjezd těžkých nákladních aut, 

nedostatek financí na opravy, dočasné 

zhoršení stavu silnic v důsledku 

budování kanalizace 

 V některých obcích stále chybí 

chodníky podél silničních cest Na 

některých místech lze najít zničené či 



 

2.1.1.4. Výstavba a 

rekonstrukce chodníků 

v obcích 

2.1.1.5. Technická opatření ke 

zvýšení bezpečnosti dopravy 

(zrcadla, přechody, semafory, 

zbrzďovací pruhy apod.)  

2.1.1.6. Doplnění a úprava 

dopravního značení 

2.1.1.7. Projektová činnost 

v dopravní infrastruktuře a 

dopravě  

nevhodně umístěné dopravní značky  

 Zaniklé vyznačení přechodů pro 

chodce – ohrožení chodců, zvláště pak 

malých dětí, absence zpomalovacích 

pásů  

 Nerespektování rychlostních semaforů, 

přechodů pro chodce 

 Oprava místních komunikací a 

dopravní infrastruktury 

 Bezpečnostní prvky- přechody, provoz, 

opatření proti zvěři 

 Vytváření projektové dokumentace, 

studií, pasportů,  

 Pro bezpečnou dopravu je třeba zajistit 

opravy zničených komunikací 

v důsledku živelných pohrom či 

zvýšeného provozu těžkých nákladních 

aut na silnicích, zároveň je nutná 

oprava zničených dopravních značení a 

výstavba chodníků podél silnic + 

vybudování cyklotras pro bezpečnost 

cyklistů 

 Ke zvýšení bezpečnosti na silnicích 

může přispět instalace kamerových 

zařízení umístěných na strategická 

místa 

Opatření 2.1.2.  
Obslužnost silniční 
dopravy (dopravní spoje, 
infrastruktura pro 
obslužnost, např. 
zastávky, modernizace 
vozového parku, 
alternativní doprava) 

 

2.1.2.1. Rekonstrukce 

autobusových zastávek a 

opatření k bezpečnému 

nástupu a výstupu z autobusů 

2.1.2.2. Zavedení turistických 

busů (např. cyklobusů)  

2.1.2.3. Zavádění alternativní 

dopravy k běžné autobusové 

dopravě (minibusy 

provozované obcemi 

2.1.2.4. Koordinace 

návaznosti autobusových a 

železničních spojů   

 Nedostatečně promyšlené napojení 

autobusových spojů na odjezdy či 

příjezdy vlaků  

 Autobusové zastávky často ve špatném 

stavu, příp. chybí, nezapadají do rázu 

krajiny, často slouží jako místa ke 

shromažďování mládeže (konzumace 

alkoholu, nedopalky, hluk, nepořádek)  

 Hrozí riziko zrušení některých 

autobusových spojů v málo vytížených 

časech  

 Odklon od využívání veřejné dopravy 

(nekonkurenční ceny dopravců, špatný 

stav některých autobusů) vedoucí 

k nárůstu dopravního provozu na 

silnicích  

 MASbus => podpora turistiky, 

cestovní ruch po památkách 

 Obecní taxi/minibus 

 Získat částky od všech obcí MAS za 

dopravní obslužnost => řešení 

minibusy 

 Analýza časů => zrušení málo 

obsazených autobusů 

 Autobusy na CNG 

 Regionální řešení dopravní 

obslužnosti, zřízení regionálních 



 

minibusů a školních autobusů 

 Podpora jednotného regionálního 

vzhledu zastávek busů a železničních 

stanic, rekonstrukce zastávek a nádraží 

Opatření 2.1.3.
 Železniční 
doprava (zastávky, 
infrastruktura, četnost a 
kvalita dopravy) 

 

2.1.3.1. Rekonstrukce 

železničních zastávek a 

nádraží a modernizace zázemí 

pro cestující 

2.1.3.2. Koordinace 

návaznosti autobusových a 

železničních spojů 

 Přestože jsou některé vlaky 

přizpůsobeny pro bezbariérový přístup, 

stále jsou ještě  využívány staré typy 

vlakových souprav 

Opatření 2.1.4.
 Vodní doprava 
(infrastruktura – 
přístaviště, lodě)  

 

2.1.4.1. Výstavba 

infrastruktury potřebné 

k provozu lodní dopravy pro 

účely cestovního ruchu (např. 

přístaviště, převozy, kotviště) 

2.1.4.2. Zřízení a provoz 

výletních linek lodní dopravy 

 Nevyužitý potenciál lodní dopravy, 

které by mohla sloužit pro účely 

cestovního ruchu, př. výletní plavby   

 Lodní doprava => využití rekreace => 

převoz přes řeky, zřízení drobných 

přístavišť 

 

 

 
Prioritní oblast 2: Region bezpečný  
 
Priorita 2.2.  Bezpečnost 

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.) 

Opatření 2.2.1.
 Bezpečnost 
dopravy 

 

2.2.1.1. Technická opatření ke 

zvýšení bezpečnosti dopravy 

na silnicích v území MAS 

(váhy, optimalizace 

dopravního značení, osvětlení 

apod.) 

2.2.1.2. Realizace programů 

dopravní výchovy v MŠ a ZŠ 

ve spolupráci s dopravní 

policií  

 

 Množství přetížených aut – kamiony 

 Systém výběru mýta 

 Chybí mobilní váhy 

 Zmírnění těžké nákladní dopravy => 

řešení problémů 

 V obcích zrušit značky a všude mít 

přednost zprava 

 Zmapování značek na svých 

katastrech => vybrat nesmyslené => 

PODKLADY PŘEDAT MAS  

 Systém stabilních vah s radary 

 Řešit omezení průjezdu nákladních 

aut obcemi 

 Najít v katastrech místa, proč by 

nákladní auta neměly projíždět obcí 

=> nosnost mostků (znalecký 

posudek) 

 Satelitní mýto 

 Podpora ekologické dopravy 

Opatření 2.2.2.
 Ochrana zdraví a 
majetku ( např. vybavení a 
akceschopnost SDH)    

 

2.2.2.1. Výstavba a 

rekonstrukce zázemí pro SDH 

2.2.2.2. Modernizace a 

doplnění výstroje a výzbroje 

pro SDH 

2.2.2.3. Vzdělávací aktivity 

pro členy sborů dobrovolných 

hasičů 

 Navýšit rozpočty pro hasičské 

sbory 

 Vzdělávání SDH, více financí – 

zastaralá technika, školení, kurzy pro 

hasiče 

 Nedostatečné vybavení SDH (pytle 

na písek, plovací čerpadla, plachta na 

střechu, motorová pila,..) 



 

2.2.2.4. Podpora SDH při 

výchově a výcviku mládeže 
 Zastaralá technika SDH 

 Neznalost krizového řízení 

 Chybí školení pro hasiče v regionu 

Zálabí (strojník, velitel,..) 

 Nízké rozpočty pro hasičské a 

policejní sbory 

 Žádné finance do JPO5 

 Žádná pomoc se součinností hasičů 

 Provést statické zajištění zchátralých 

budov 

 Školení/kurzy pro hasiče v regionu  

 Zachovat dotace na SDH 

 Nákup vybavení hasičům, které bude 

někde uskladněno a v případě 

potřeby rozděleno do obcí 

Opatření 2.2.3.
 Protipovodňová 
opatření a opatření před 
následky jiných živelních 
pohrom 

 

2.2.3.1. Realizace 

protipovodňových opatření 

v obcích na území MAS 

Zálabí a pořizování nezbytné 

techniky pro odstraňování 

následků 

2.2.3.2. Výstavba a 

modernizace veřejných 

rozhlasů jako prvku varování 

před živelnými pohromami  

2.2.3.3. Osvěta a informování 

obyvatel o chování při 

živelných pohromách 

 Nedostačující protipovodňová 

opatření obcí, které se nachází 

v záplavových zónách 

 Ohrožení přírodními katastrofami, 

zvláště pak v záplavových zónách 

podél řek Labe a Cidliny 

 Osvěta pro obyvatele při živelné 

pohromě, jak se chovat 

 Rozšířit systém protipovodňových 

opatření 

Opatření 2.2.4.
 Prevence drobné 
kriminality, vandalismu a 
výtržnictví 

2.2.4.1. Opatření vedoucí 

k posilování přítomnosti 

policie v obcích 

2.2.4.2. Podpora technického 

vybavení a zázemí obecní 

policie 

2.2.4.3. Vzdělávací a osvětové 

programy pro různé věkové 

skupiny obyvatel s využitím 

policistů jako lektorů  

2.2.4.4. Instalace technických 

opatření k posilování prevence 

a k monitorování závadného 

chování na veřejných 

prostranstvích 

 

 

 Možnost zavést malé služebny 

policie v obcích a více policejních 

hlídek v terénu 

 Rozšíření policejních hlídek u 

školských zařízení 

 Fotopasti, kamerová zařízení (školy, 

veřejná prostranství, sklady, hřiště, 

hřbitovy, pošty) 

 Pomoc policistům ze strany 

obyvatelstva 

 Zprostředkování informací o 

bezpečnostní situaci v území, o 

možných formách ochrany před 

trestnou činností 

 Zvýšit povědomí o práci Policie ČR 

+ zvýšit důvěru 

 Možnosti řešení: prevence, 

přednášky o bezpečnosti, výchovná 

zařízení, lepší informovanost občanů 

o stavu bezpečnosti a možnostech 

ochrany před trestnou činností, 

varovná hlášení, rozhlas, spolupráce 

policie čR s veřejností, školami, 

obecními úřady, poradenství pro 

sociálně vyloučené jedince, pracovní 



 

pobídky – vytvoření nových 

pracovních míst, pomoc dětem 

s neúplných či rizikových rodin 

 V posledních letech se projevuje 

zvýšený zájem o přednášky policistů 

spojených s názornou ukázkou 

současného služebního vybavení 

policie. Jde především o besedy 

na základních školách. 

 Rostoucí podíl kriminality romských 

spoluobčanů – ti se koncentrují spíše 

do větších obcí v rámci území MAS, 

zvyšuje se zde sociální napětí, 

nedostatečné začlenění do fungování 

společnosti, chybí vzdělání a podněty 

pro zapojení do pracovního procesu 

 Zvyšující se počet drobných 

majetkových krádeží 

 Zvyšující se počet terénních 

pracovníků, kteří nabízí nevýhodné 

pojišťovací služby, mobilní tarify a 

další produkty – zaměřují se 

především na seniory 

 Velké množství majetkových krádeží 

 Rostoucí příliv pracovní síly ze 

zahraničí – podíl na kriminalitě 

v území 

 Zvyšující se sociální napětí 

v důsledku rostoucí kriminality 

romských spoluobčanů 

 Zhoršující se stav obytných prostor 

využívaných sociálně vyloučenými 

skupinami 

 Rostoucí počet majetkových krádeží 

 Šíření „šmejdů“ (prodej důchodcům) 

 Žádné hlídky policie po obcích 

 Zvýšení bezpečnosti pomocí zřízení 

malých policejních služeben 

v obcích, instalace kamerových 

zařízení na veřejná prostranství, 

osvětlení v méně frekventovaných 

částech obce a navýšení počtu 

policejních hlídek v terénu 

 Zajištění osvěty seniorů v otázce 

ochrany jejich vlastní bezpečnosti s 

cílem snížení rizika napadení či 

uzavření nevýhodných smluv 

 Řešení problémů s majetkovými 

krádežemi 

 Zpracování mapy území, kde se 

zapíše kriminální činnost 

 Vrátit povědomí lidí, že problémy se 

můžou z části řešit sami => pomoci 



 

policii (hodně obcí ke kontrole 

jednou policií =>nelze zvládnout) 

 

 
Prioritní oblast 2: Region bezpečný 
 
Priorita 2.3.  Bydlení 
 

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.) 

Opatření 2.3.1.
 Rekonstrukce 
stávajícího bytového fondu 
(včetně opatření k 
snižování energetické  
   
 náročnosti) 

 

2.3.1.1. Rekonstrukce 

stávajícího bytového fondu  

 

Opatření 2.3.2.
 Příprava pozemků 
pro výstavbu rodinných 
domů 

2.3.2.1. Výkup pozemků pro 

výstavbu RD 

2.3.2.2. Zainvestování pozemků 

určených k výstavbě RD 

 

 Pozemkové úpravy = výstavby RD  

 Zasíťování pozemků pro výstavbu 

nových RD  

 Nová výstavba - následně komunikace, 

chodníky, osvětlení 

 

Opatření 2.3.3.
 Výstavba sociálních 
bytů (včetně přestavby 
nebytových prostor na byty) 

 

2.3.3.1. Výstavba sociálních 

bytů 

2.3.3.2. Přestavba nebytových 

prostor na sociální byty 

 

Charakteristika a příležitosti v oblasti Dopravy, bezpečnosti a bydlení 

Silniční doprava 

 Strategické umístění ve Středních Čechách – blízkost hlavního města Prahy + blízkost dalších 

větších center: Pardubice, Hradec Králové 

 V území je vybudována základní silniční síť, která umožňuje silniční spojení mezi obcemi a zároveň 

je přizpůsobena potřebám dopravního spojení do okolních měst 

 Dojíždění z obcí do okolních měst (Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Chlumec nad Cidlinou, Přelouč, 

Nymburk, Poděbrady) umožňují silnice 1. třídy 

 Z Prahy do Hradce Králové vede dálnice D11, která prochází územím MAS – usnadnění spojení 

s těmito městy, urychlení dopravy a vyhnutí se obcím, snadnější dojezd do zaměstnání, zatraktivnění 

lokality vzhledem k její lepší dostupnosti, napojení na dálnici z okolních obcí není časově náročné 

  V obcích probíhá v zimních měsících údržba komunikací za účelem zmírňování následků vzniklých 

zimními povětrnostními podmínkami – usnadňování sjízdnosti silnic a schůdnosti cest, odstraňování 

sněhu 

 V některých obcích zajištěny rychlostní semafory za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy, a zároveň 

kamerová zařízení 

 Hustá silniční síť  

 

 

Pozitiva 

 Silnice 1. třídy jsou více udržované a preferované – jejich relativně dobrý stav 

 probíhá budování nových chodníků podél silničních cest   

 MAS poskytla některým obcím měřiče rychlosti, čímž přispěla ke zvýšení bezpečnosti v obcích   

 Nově instalovaná kamerová zařízení a rychlostní semafory u některých silnic – zvýšení bezpečnosti 



 

dopravy.   

 

Veřejné hromadná silniční dopravy: 

 Autobusová dopravy využívána pro dojíždění do zaměstnání – linky často přizpůsobeny pro 

zaměstnance TPCA coby stěžejního zaměstnavatele v okolí, dále přizpůsobeno pro žáky MŠ, ZŠ 

Pozitiva 

 Několik autobusových zastávek opraveno díky MAS Zálabí (nové zastávky s informačními tabulemi, 

které poskytují info o zajímavostech v regionu + vzhledově nenarušují ráz krajiny)  

 

Železniční doprava 

 Částí území prochází významný železniční koridor Praha – Česká Třebová a dále (Brno, Ostrava), 

koridor vede na západ dále do Ústí nad Labem, Berlína, Hamburku, na východ pokračuje do 

Bratislavy, Vídně, Budapešti, atd 

 Po železničním koridoru projíždí vlaky společností České Dráhy, Regio Jet, Leo Express  

 Nádražní stanice poskytují základní informační služby 

 Železniční doprava často využívána pro dojíždění do škol, zaměstnání a za kulturou do měst (Praha, 

Kolín, Pardubice, ….) 

 Některé vlaky přizpůsobeny pro bezbariérový přístup 

Pozitiva 

 Viditelné zlepšení stavu a vzhledu železničních zastávek a stanic v obcích díky rekonstrukci  

 Řepařská drážka z Kolína do Sendražic – využití pro cestovní ruch        

 Vznik konkurence na železničním koridoru – snížení cen, zvýšení kvality poskytovaných služeb a 

častější intervaly vlakových spojení 

 

Vodní doprava 

 Řeka Labe jako dopravní cesta splavná od Přelouče do ústí v Severním moři v Německu – je 

připravováno prodloužení o 24 km až do Pardubic 

 

Bezpečnost 

 V posledních letech velký příliv pracovní síly z Ukrajiny do automobilové továrny TPCA u Kolína a 

rovněž do výrobních závodů společnosti Crocodille v Žiželicích – podíl na kriminalitě v území MAS 

 Stále častěji se objevující problémy s romskými spoluobčany, kteří se koncentrují především do 

větších obcí v rámci území MAS – zvyšuje se zde kriminalita a sociální napětí; tyto romské 

komunity obvykle obývají opuštěné a zchátralé prostory, které posléze končí v horším než původním 

stavu; velkou překážkou bezproblémového soužití s romskou komunitou je jejich nedostatečné 

začlenění do fungování společnosti – chybí podněty pro jejich zapojení se do pracovního procesu, 

chybí vzdělání  

 Velké množství majetkových krádeží 

 Některé obce, resp. jejich části, kterými prochází řeky Labe a Cidlina, se nachází v záplavových 

zónách, v těchto obcích však často nejsou zajištěna dostatečná protipovodňová opatření, která by 

snižovala dopady přírodních katastrof 

 Je třeba provést statické zajištění budov a opravy střech tam, kde k tomu dosud nedošlo 

 Pro bezpečnou dopravu je třeba zajistit opravy zničených komunikací v důsledku živelných pohrom 

či zvýšeného provozu těžkých nákladních aut na silnicích, zároveň je nutná oprava zničených 

dopravních značení a výstavba chodníků podél silnic + vybudování cyklotras pro bezpečnost cyklistů 

 Ke zvýšení bezpečnosti na silnicích i mimo ně může přispět instalace kamerových zařízení 

umístěných na strategická místa 

 Možnost zavést malé služebny policie v obcích a více policejních hlídek v terénu 

 Navýšit rozpočty pro hasičské sbory 

 V obcích se často objevují terénní pracovníci, kteří nabízí pojišťovací služby, mobilní tarify apod. – 

zaměřují se především na seniory, s nimiž uzavírají nevýhodné smlouvy  

 



 

Policie ČR 

V rámci území MAS se policejní služebny nachází v obci Týnec nad Labem, který patří již třetím rokem 

k oddělení s nejvyšší objasněností v rámci Územního odboru Kolín.  

 

Kriminalita 
V roce 2013 bylo ve služebním teritoriu OOP Týnec nad Labem zjištěno celkem 263 trestných činů, což 

představuje nárůst o 43 trestných činů oproti roku 2012. Ve 111 případech se podařilo odhalit pachatele, 

objasněnost tedy tvoří zhruba 42 %. Jednalo se 162 případů majetkové trestné činnosti a 13 případů násilné 

trestné činnosti. Zbytek tvořily protiprávní delikty hospodářského a ostatního charakteru. Přímo při páchání 

trestné činnosti bylo zadrženo 24 osob. 

V rámci obchůzkové a hlídkové služby byly řešeny převážně přestupky na úseku dopravy a přestupky proti 

majetku a veřejnému pořádku. 

Mezi místa nečastějšího páchání trestné činnosti patří chatová oblast v Týnci nad Labem a ve Starém 

Kolíně, objekty zemědělských družstev ve Volárně, Jestřábí Lhotě, Veletově, vlaková nádraží, autobusové 

zastávky a objekty spojené s poskytováním ubytovacích služeb pracovníkům společností TPCA Ovčáry, 

Foxcon, Panasonic a Crocodille Žiželice (jedná se zde z velké části o trestnou činnost ze strany cizinců). 

Dále se sem řadí místa sloužící ke shromažďování mládeže v rámci volnočasových aktivit.  

Pořádání hudebních produkcí proběhla bez závažnějších narušení veřejného pořádku. Nebyly zaznamenány 

žádné akce extremistických uskupení.  

Mezi pachatele trestné činnosti na území MAS patří převážně vandalové, řidiči motorových vozidel, 

distributoři omamných a psychotropních látek, romské obyvatelstvo, příslušníci cizích národností (Poláci, 

Slováci, Ukrajinci – zaměstnanci firem Foxcon, Panasonic, TPCA, Crocodille). 

Velké předpoklady pro páchání trestné činnosti se vyskytují zvláště u romského obyvatelstva, které tvoří 

velkou část nezaměstnanosti v území MAS. V tomto případě se často jedná o činnosti, které není možné 

monitorovat, tj. konflikty při vyplácení dávek hmotné nouze nepřizpůsobivým občanům, hrubá protiprávní 

jednání, hrubé vynucování neoprávněných výhod apod. 

Majetková trestná činnost probíhá především ve večerních hodinách, kdy dochází k poškozování a 

vykrádání vozidel, poškozování veřejně prospěšného zařízení (dopravní značky, odpadkové koše, veřejná 

osvětlení, autobusové zastávky,…) či vykrádání a poškozování majetku restauračních zařízení. 

 

Nejčastější formy trestné činnosti  

 majetkové krádeže, distribuce kradených věcí, rušení veřejného pořádku, poškozování majetku, 

distribuce a šíření návykových látek 

 častá místa páchání trestné činnosti – vlaková nádraží, náměstí, restaurační zařízení, hřbitovy, 

parkoviště 

 významný podíl trestné činnosti se odehrává ve městě Týnci nad Labem, které dlouhodobě bojuje 

s problémem kriminality na svém území 

 rapidní nárůst vyplácení sociálních dávek pro romské obyvatelstvo 

 

Přírodní katastrofy 

- některé obce, resp. jejich části, kterými prochází řeky Labe a Cidlina, se nachází v záplavových zónách, 

v těchto obcích však často nejsou zajištěna dostatečná protipovodňová opatření, která by snižovala dopady 

přírodních katastrof 

- osvěta pro obyvatele při živelné pohromě – jak se chovat 

 

SDH 

- sbory dobrovolných hasičů nalezneme téměř v každé obci MAS 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prioritní oblast 3: Region podnikavý 
 
Priorita 3.1.  Rozvoj nezemědělského podnikání 
 

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.)  

Opatření 3.1.1.
 Zvyšování 
konkurenceschopnosti 
malých a středních 
podnikatelů (např. 
modernizace   
 výrobních zařízení, 
snižování výrobních 
nákladů – např. 
v energetické náročnosti)   
 

3.1.1.1. Modernizace 

výrobních kapacit a a 

opatření ke snižování 

výrobních nákladů  

3.1.1.2. Rekonstrukce 

podnikatelských nemovitostí 

za účelem rozšíření výroby 

3.1.1.3. Podpora podnikání 

v oblasti tradiční řemeslné 

výroby 

3.1.1.4. Podpora podnikání 

v oblasti služeb 

 

 Podpora řemeslníků – hrnčířský kruh, 

lis na ovoce  

 Malá podpora tradičního řemesla 

Opatření 3.1.2.
 Marketing a 
propagace lokální 
produkce 

 

3.1.2.1. Zpracování katalogu 

malých a středních 

podnikatelů a jeho distribuce  

3.1.2.2. Opatření k podpoře 

odbytu lokálních produktů 

(trhy, prodej v místech 

turistických cílů apod.) 

3.1.2.3. Zavedení a rozvoj 

regionálního značení místních 

výrobků a služeb  

 Databáze s řemeslníky na webu MAS 

Zálabí 

 Vzrůstající poptávka po tradičních 

výrobcích 

 Nedostatečná informovanost o 

řemeslnících/podnikatelích 

 Chybí jednotný informační systém 

podnikatelských subjektů v regionu 

Opatření 3.1.3 
 Poradenství pro 
malé a střední podnikatele 
(např. v oblasti veřejných 
zakázek,   
  dotací, 
související legislativy 
apod.)   

 

3.1.3.1. Vzdělávání 

v podnikatelských 

dovednostech 

3.1.3.2. Organizace 

poradenských služeb v oblasti 

dotací,  veřejných zakázek, 

změn v legislativě 

 Nedostatečné vzdělání začínajících 

mladých podnikatelů /řemeslníků 

 Složitá administrativa 

 

 
Prioritní oblast 3: Region podnikavý 
 
Priorita 3.2.  Rozvoj zemědělského podnikání 
 

 



 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.) 

Opatření 3.2.1.
 Modernizace 
zemědělské techniky a 
zemědělských 
nemovitostí 

 

3.2.1.1. Modernizace 

zemědělské techniky 

3.2.1.2. Rekonstrukce 

zemědělských nemovitostí 

3.2.1.3. Výstavba a vybavení 

jízdáren 

3.2.1.4. Obnova drenáží na 

polích 

 Podpora nákupu drobných investic, 

které by pomohly zvýšit 

konkurenceschopnost 

 Podpora zemědělců – stroje, 

komposty,.. 

 Vybavení a výstavba jízdáren 

 Obnova drenáží na polích 

Opatření 3.2.2.
 Zpracování 
zemědělských produktů  

 

3.2.2.1. Podpora investic pro 

zpracování zemědělských 

produktů 

3.2.2.2. Podpora vývoje nových 

potravinových produktů 

 Další regionální produkty => 

potraviny 

Opatření 3.2.3.
 Marketing a odbyt 
zemědělských produktů 

 

3.1.3.1. Zpracování katalogu 

malých a středních 

zemědělských podnikatelů 

prodávajících „ze dvora“ a jeho 

distribuce  

3.1.3.2. Opatření k podpoře 

odbytu lokálních produktů 

(trhy, prodej v místech 

turistických cílů apod.) 

3.1.3.3. Zavedení a rozvoj 

regionálního značení místních 

zemědělských výrobků, včetně 

propagačních aktivit (společně 

s 3.1.2.3.) 

3.1.3.4. Vznik a rozvoj 

odbytového družstva 

 Podpora vzniku prodejen 

s regionálními produkty 

 Propagace bioproduktů, regionálních 

produktů a informování spotřebitele o 

biopotravinách 

 Podpora „bedýnkového prodeje“ => 

mix ovoce a zeleniny => domluva se 

zemědělci na času, místě předání,.. 

 Vzrůstající poptávka po tradičních 

výrobcích 

 Vznik nových zákaznických 

segmentů 

 Velká síť obchodních řetězců 

 Vzrůstající konkurence 

 Přesycenost trhu 

Opatření 3.2.4.
 Lesní hospodářství  

3.2.4.1. Oprava a obnova 

lesních cest 

3.2.4.2. Podpora výsadby 

stromů  

3.2.4.3. Podpora mysliveckých 

sdružení v péči o les a lesní 

zvěř 

 Dochází ke kácení lesů – je třeba 

zajistit výsadbu nových stromů 

(zajišťují spolky myslivců)  

Opatření 3.2.5. Vývoj a 
rozvoj alternativ 
k tradičnímu zemědělství 

3.2.5.1. Podpora jezdeckého, 

dostihového, parkurového i 

drezurního sportu 

3.2.5.2. Podpora včelařství 

3.2.5.3. Popularizace 

zemědělství a jeho využití 

k výchovně vzdělávacím cílům 

  

 Podpora jezdeckého, dostihového, 

parkurového i drezurního sportu 

 Podpora hipoterapie 

 Podpora včelstev 

 ZOO s hospodářskými zvířaty 

 Péče o ohrožené a problémové 

skupiny dětí a mládeže 

prostřednictvím práce v zemědělství 

 Podpora využívání biomasy jako 

obnovitelného zdroje energie 

 Podpora agroturistiky 

 Podpora jezdeckého sportu a péče o 

koně  

Opatření 3.2.6.
 Poradenství (např. 

3.2.6.1. Vzdělávání zemědělců 

v podnikatelských 
 Podpora zemědělských dotací 

 Osvěta a propagace šetrných způsobů 



 

v oblasti veřejných 
zakázek, dotací, 
související legislativy 
apod.) a osvěta  

 

dovednostech a v oblasti 

šetrných způsobů 

zemědělského hospodaření  

3.2.6.2. Organizace 

poradenských služeb v oblasti 

dotací,  veřejných zakázek, 

změn v legislativě 

3.2.6.3. Vzdělávání, výchova a 

osvěta spotřebitelské veřejnosti 

v oblasti bezpečnosti potravin, 

kvality potravin a zdravé 

výživy 

 

zemědělského hospodaření 

 Podpora vzdělávání, výchova a osvěta 

spotřebitelské veřejnosti v oblasti 

bezpečnosti potravin, kvality potravin 

a zdravé výživy 

 Nedostatečný vztah k zemědělství 

(venkovu obecně) 

 Administrativní zátěž zemědělců => 

nedostatečná podpora projektů od 

MAS 

 Malá spolupráce obcí se 

zemědělci/podniky 

 Podpora soukromých zemědělců 

 Podpora udržitelného hospodaření a 

péče o zvířata 

 Složitá administrativa 

Opatření 3.2.7. Rozvoj 
spolupráce mezi 
zemědělskými podnikateli 
navzájem a dalšími 
organizacemi (např. obce) 

3.2.7.1. Podpora rozvoje 

tradičních forem spolupráce a 

vzniku nových forem 

spolupráce zemědělských 

podnikatelů s obcemi, školami 

a dalšími neziskovými 

institucemi  

 Nespolupráce zemědělců s obcemi 

 

 
Prioritní oblast 3: Region podnikavý 

 

 
Priorita 3.3.  Zaměstnanost 

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.) 

Opatření 3.3.1.
 Slaďování 
rodinného a pracovního 
života 

3.3.1.1. Osvěta a informování 

o nových přístupech v oblasti 

slaďování rodinného a 

pracovního života 

3.3.1.2. Podpora vzniku a 

provozu dětských skupin 

3.3.1.3. Podpora zavádění 

dělených a zkrácených úvazků  

 Tvorba pracovních míst na zkrácenou 

dobu 

 

Opatření 3.3.2.
 Rozvoj lidských 
zdrojů za účelem 
zvyšování či získávání 
nové kvalifikace  

3.3.2.1. Rekvalifikační kurzy a 

další opatření k získání 

kvalifikace (např. odborné 

stáže) 

3.3.2.2. Kurzy pro osoby, které 

chtějí začít podnikat (s 

využitím mentoringu a dalších 

interaktivních metod)  

 Nedostatečné vzdělání začínajících 

mladých podnikatelů /řemeslníků 

 

Charakteristika s vazbou na prioritní oblast 

Pozemková struktura 

 úrodná Polabská nížina intenzivně využívána pro hospodářskou činnost – velká část plochy 

obhospodařována zemědělci 

 nemalou část plochy pokrývají rybníky a borové lesy 



 

 nejčastěji pěstované plodiny na území MAS jsou řepka olejka, kukuřice, obilí 

 část území pokrývají přírodní a národní přírodní rezervace (viz. info v kapitole o cestovním ruchu) 

 více viz tabulky 

Hospodářská činnost 

 od počátku 90. let, kdy se v důsledku přechodu české ekonomiky z centrálně plánované na tržní 

měnila struktura vlastnických vztahů, přibyla na území MAS řada soukromých podniků – šlo 

především o velký nárůst počtu malých podniků a to v oblastech jako je obchod, stavebnictví, služby 

apod.  

 zaměstnanost na území MAS výrazně ovlivňuje automobilová továrna TPCA v Ovčárech u Kolína, 

která zahájila provoz v roce 2005 (výstavba od roku 2002) – v současnosti zde pracuje 3200 

zaměstnanců, TPCA nabízí uplatnění mimo jiné i pro vysokoškolské absolventy a kvalifikované 

pracovníky 

 řadě obyvatel regionu poskytuje pracovní příležitost zemědělská činnost 

 více viz. tabulky 

Pozitiva  

 velký podíl orné půdy 

 blízkost podnikatelských příležitostí => velká okolní města 

 dobrá spolupráce s myslivci => údržba rajonů 

 bašovo zelí a jahody – regionální produkty 

 velké kupní síla 

 výhodná poloha regionu (Střední Čechy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prioritní oblast 4  Region zdravý 



 
 

Priorita 4.1.  Zdravotnictví 
   

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.)  

4.1.1. Vytváření 
materiálně technických 
podmínek pro činnost 
praktických lékařů pro 
děti a dospělé, 
stomatologů a lékařů 
specialistů 

4.1.1.1. Modernizace 

přistrojového vybavení ordinací 

lékařů 

4.1.1.2.  Opatření ke zlepšení 

komfortu pacientů v ordinacích 

lékařů (včetně bezbariérových 

přístupů).  

 Ambulantní péče 

 Nedostatek praktických lékařů pro děti 

a dospělé, malý počet stomatologů, 

lékařů specialistů  

 Snižující se zájem o povolání lékařů, 

odchod mladých lékařů do zahraničí – 

do budoucna hrozí nedostatek doktorů 

v nemocnicích a rovněž riziko 

snižujícího se počtu menších 

zdravotních středisek v obcích – špatná 

dostupnost zdravotní péče 

 Podpora malých zdravotních středisek  

4.1.2. Dostupnost 

lékařské péče v území 
MAS 

4.1.2.1. Vznik a rozvoj služeb 

zajišťujících dostupnost 

zdravotní péče  

 

4.1.3. Osvěta a 
propagace zdravého 
způsobu života 

4.1.3.1. Aktivity  na podporu 

zásad zdravé výživy 

4.1.3.2. Aktivity na podporu 

pohybové aktivity mládeže a 

dospělých  

 Podpora programů pro zdraví životní 

styl 

 Podpora vzdělávání, výchova a osvěta 

spotřebitelské veřejnosti v oblasti 

bezpečnosti potravin, kvality potravin 

a zdravé výživy 

 

 

 
Prioritní oblast 4  Region zdravý 
 
Priorita 4.2.   Sociální služby 
 

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.) 

4.2.1. Kvalita služeb 
pro seniory 

4.2.1.1. Zvyšování kapacity 

pečovatelských domů a domů 

pro seniory 

4.2.1.2. Zvyšování kvality a 

dostupnosti sociálních služeb 

zaměřených na seniory 

4.2.1.3. Rozšiřování nabídky 

kulturních, vzdělávacích a 

společenských aktivit pro 

seniory  

4.2.1.4. Zapojování seniorů do 

aktivního života společnosti  

4.2.1.5. Vzdělávání, 

poskytování informací a 

poradenství osobám pečujících 

o osobu blízkou  

 Investice do výstavby a rozšíření 

sociálních domů 

 Rozvoz jídla, pečovatelská služba 

 Informovanost o sociální službě 

v regionu 

 Rozšíření sociální služby pro vyloučené 

osoby 

 Špatná dostupnost pečovatelských 

služeb     

 Stárnutí populace – hrozí nedostatek 

pečovatelských zařízení pro seniory. 

Bude třeba  zajistit rozvoz obědů do 

všech obcí, rozšířit bezbariérový přístup 

a poskytnout nabídku aktivit pro 

seniory  

 Nedostatečná kapacita pečovatelských 

domů  



 

 Málo aktivit a prostorů pro seniory  

 Chybí zázemí pro sociálně slabé – 

nedostatečná kapacita lůžek 

 Nedostatek terénních pracovníků  

 Malá podpora pro pečující osoby 

(celodenní péče o nemocného, 

psychická podpora, následné pracovní 

příležitosti) 

 Chybí sociální byty v obcích 

 Zvyšující se míra nezaměstnanosti  

 Nedostatečné financování sociálních 

služeb 

 Celkový nezájem veřejnosti o danou 

problematiku 

 Zvyšování věkové hranice – stárnutí 

populace  

 Udržitelnost realizovaných projektů   

 Rozpad sociálních vazeb (rozvody, 

péče o seniory,..) 

 Snižování sociálních dávek 

 Lepší dostupnost sociálních a 

pečovatelských služeb – vybudování 

domovů pro seniory, zajištění 

stravování, poskytnutí nabídky 

kulturního a společenského vyžití pro 

seniory  

 Pořízení taxi pro seniory 

 Vybavení/hřiště pro seniory 

 Vytvoření jednotné databáze služeb 

v regionu 

 Zavedení osobní asistence 

4.2.2. Kvalita služeb 
pro osoby s omezenou 
možností pohybu a 
orientace 

4.2.2.1. Zvyšování kvality a 

dostupnosti sociálních služeb 

zaměřených na osoby 

s omezenou možností pohybu a 

orientace 

4.2.2.2. Podpora služeb 

osobních asistentů 

 Rozšířit na veřejných místech 

bezbariérový přístup 

4.2.3. Kvalita služeb 
pro rodiče pečující o 
děti do 6. let věku  

4.2.3.1. Podpora materiálně 

technických podmínek pro 

vznik mateřských center 

4.2.3.2. Kulturní a vzdělávací 

programy pro rodiče s dětmi do 

6. let věku 

4.2.3.3. Rozvoj baby- sitting 

služeb 

 Chybí mateřská centra  

 Zřízení společenských prostor pro 

setkávání matek s dětmi, center pro děti 

a mládež s vybavením pro vzdělávání, 

sport a další využití volného času  

 Potřeba zajistit hlídaní dětí cca do 18 

hodin – poptávka od zaměstnaných 

rodičů 

4.2.4. Kvalita služeb 
pro ostatní osoby 
ohrožené sociálním 
vyloučením  

4.2.4.1. Podpora vzniku a 

rozvoje nízkoprahových center 

4.2.4.2. Programy začleňování 

osob ohrožených sociálním 

vyloučením do života komunity 

v území MAS a na trh práce 

 

 Zapojení vyloučených lokalit a jedinců 

bez vzdělání do pracovního procesu – 

využití obecně prospěšných prací, 

pomocných prací, poskytnutí 

rekvalifikačních kurzů, doplnění 

vzdělání 



 

 

 

 
Prioritní oblast 4  Region zdravý 
 
Priorita 4.3.  Vzdělání a výchova 

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.) 

4.3.1. Předškolní 
výchova 

4.3.1.1. Rozvoj kapacit 

mateřských školek  

4.3.1.2. Modernizace vybavení 

mateřských školek  

4.3.1.3. Snižování energetické 

náročnosti provozu mateřských 

školek a další opatření k úspoře 

provozních nákladů 

4.3.1.4. Podpora služeb 

asistentů, logopedů a dalších 

specialistů v mateřských 

školách 

4.3.1.5. Rozvoj kvality 

vzdělávacích programů 

v mateřských školách  

 Stavba a vybavení školek 

 Nedostatky v technickém stavu a 

vybavenosti mateřských škol   

 Chybějící finanční prostředky na 

rekonstrukci školských zařízení, jejich 

lepší vybavenost a kvalitnější výuku    

 Krátká pracovní doba v ZŠ a MŠ 

 Vybavenost škol 

 Málo asistentů ve školách  

 Chybí psycholog ve školách, logoped.  

 Rozšíření policejních hlídek u školských 

zařízení 

 Zajistit informační servis o aktuálních 

možnostech čerpání evropských a 

dalších fondů (např. ze strany MAS) 

 Získávání financí pro oblast školství – 

zateplení a oprava budov, výměna oken, 

zvýšení kapacity mateřských školek, 

rozšíření pracovní doby v mateřských 

školkách, nákup výukových materiálů, 

vybavení počítačových učeben 

 Dětské mobilní dílničky do školek 

4.3.2. Kvalita 
vzdělávání na 
základních školách 

4.3.2.1. Rekonstrukce a 

modernizace školních budov  

4.3.2.2. Modernizace vybavení 

škol s důrazem na zvyšování 

kvality výuky 

4.3.2.2. Snižování energetické 

náročnosti provozu škol a další 

opatření k úspoře provozních 

nákladů 

4.3.2.3. Podpora služeb 

asistentů, logopedů, 

psychologů, výchovných 

poradců  a dalších specialistů 

ve školách 

4.3.2.4. Rozvoj kvality školních 

vzdělávacích programů 

ve školách 

4.3.2.5. Modernizace školních 

jídelen 

4.3.2.6. Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (i 

pro MŠ) 

 Stavba a vybavení škol  

 Nedostatky v technickém stavu a 

vybavenosti základních škol   

 Snižující se zájem o povolání učitelů 

může vést ke zhoršení kvality výuky ve 

školách 

 Neexistující nabídka aktivit => prostory 

pro mládež 

 Dopravní přenosné hřiště 

 Projekt do škol => mobilní vzdělávací 

tabule ohledně krizového řízení 

 Vyvinout tlak na prestižní povolání 

učitele 

 Speciální programy na slušné chování 

dětí 

 Motivační kurzy pro pedagogy 

 Zahraniční spolupráce 

 Využívání finančních zdrojů u EU 

v dalším období 

 Environmentální vzdělávání 

 Využívání kulturního dědictví pro 



 

4.3.2.7. Podpora vzájemné 

spolupráce škol v území MAS 

Zálabí prostřednictvím 

společných projektů a aktivit 

4.3.2.8. Organizace 

regionálních soutěží, přehlídek, 

výstav a dalších akcí pro 

základní školy  

 

 

vzdělávání 

 Komunitní vzdělávání/kurzy => podpora 

řemesel X moderních věcí 

 Sportovní areály u škol, tělocvičny 

 Školní jídelny 

 Rekonstrukce okolí škol 

 Podpora malotřídních škol 

 IT vybavení a moderní pomůcky pro 

zlepšení kvality vzdělávání, 

environmentální vzdělávání 

 Podpora vzdělávání učitelů 

 Podpora síťování škol, podpora 

propojování škol na regionální úrovni 

metodu LEADER, tvorby regionálních 

strategických plánů pro rozvoj systémů 

primárního vzdělávání a celoživotního 

učení 

 Podpora regionálních soutěží 

 Zcela zde chybí nástavbová studia, 

základní umělecká škola, jazyková 

škola, vyšší odborná škola a vysoká 

škola – tento typ vzdělání lze hledat 

v blízkých městech jako např. v Kolíně, 

Pardubicích, Kutné Hoře, Čáslavi, 

Hradci Králové, příp. v Praze  

 Studenti středních a vysokých škol tak 

za studiem dojíždí do měst, v nichž pak 

často po studiu zůstávají kvůli 

zaměstnání – odchod mladých a 

vzdělaných do měst vede ke snižování 

vzdělanostní struktury v obcích a 

zvyšování věkového průměru 

 Zřízení dopravních hřišť za účelem lepší 

informovanosti dětí a mládeže v oblasti 

dopravního provozu 

 Sportovní školy 

 Tematicky zaměřené přednášky 

(posilování paměti, historie, rodokmen..) 

4.3.3. Mimoškolní 
výchova a vzdělávání 

4.3.3.1. Modernizace a 

výstavba materiálně 

technických a prostorových 

kapacit pro mimoškolní 

výchovu dětí a mládeže 

4.3.3.2. Podpora rozvoje 

nabídky volnočasových aktivit 

pro děti a mládež 

4.3.3.3. Podpora zapojování 

mládeže do veřejně 

prospěšných aktivit v území 

MAS Zálabí 

4.3.3.4. Vyhledávání a podpora 

vedoucích pro organizované 

volnočasové aktivity dětí a 

 Aktivity dětí po škole 

 Podpora prevence proti sociálně 

nežádoucím jevům a prevence proti 

kriminalitě, především dětí a mládeže, 

prostřednictvím volnočasových aktivit 

 Péče o ohrožené a problémové skupiny 

dětí a mládeže prostřednictvím práce 

v zemědělství 

 Rozšíření nabídky mimoškolních aktivit 

pro děti a mládež - jazykové, počítačové, 

řemeslné a podobné kurzy 

 Oslovit děti přes školy na venkovní 

aktivity 

 Rozvoj volnočasových aktivit pro 



 

mládeže seniory, děti, mládež,.. 

4.3.4. Celoživotní 
vzdělávání 

4.3.4.1. Výstavba a 

modernizace prostor pro 

celoživotní vzdělávání 

dospělých 

4.3.4.2. Podpora vzniku 

venkovských komunitních škol 

4.3.4.3. Podpora rozvoje 

nabídky programů 

celoživotního vzdělávání 

 Podpora vzdělávání znevýhodněných 

skupin na trhu práce (50+, senioři, 

rodiče po MD) 

 Multifunkční vzdělávací centra 

Charakteristika tematických oblastí Zdravotnictví, Sociálních služeb a Vzdělávání 

Zdravotnictví 

 Na území MAS Zálabí se nachází několik zdravotních středisek, jde o ordinace praktického lékaře, 

ordinace stomatologa, gynekologa, a dále pak zařízení lékárenské péče 

 Nejsou zde žádná ambulantní zařízení, nemocnice, odborné léčebné útvary, léčebny pro dlouhodobě 

nemocné, lůžková zařízení, záchranná služba či transfuzní stanice. 

 Spádové nemocnice jsou v Kolíně, Kutné Hoře, Nymburce, Pardubicích a Hradci Králové 

 Za specializovanou lékařskou péčí se dojíždí do odborných léčebných ústavů v Praze či do Fakultní 

nemocnice Hradec Králové 

 Dobrá dostupnost do spádových nemocnic v Kolíně, Kutné Hoře, Čáslavi, Nymburce, Pardubicích, 

Hradci Králové a v Praze – blízkost okolních nemocnic a z toho plynoucí rychlý dojezd záchranné 

služby  

 Celkově jsou občané spíše spokojení s kvalitou poskytovaných zdravotních služeb, avšak problémem 

je jejich nedostačující kapacita (viz níže)  

 Vybavenost zdravotnictví 

 Síť malých zdravotních středisek  

 

Sociální služby 

 Některé obce nabízí rovněž pečovatelské služby 

 Stárnutí populace- pro zřizovatele sociálního a zdravotnického zařízení dostatek klientů 

 Zvyšující se počet bezbariérových objektů 

 

Vzdělávání, školství  

 Struktura školských zařízení na území MAS zhruba odpovídá velikosti a požadavkům regionu 

 Středoškolské vzdělání v rámci území MAS Zálabí poskytuje pouze 1 škola a to SOU v Kladrubech 

nad Labem – Střední škola chovu koní a jezdectví 

 Technický stav a vybavenost mateřských a základních škol se liší v jednotlivých obcích, kvalitní 

zázemí pro žáky MŠ a ZŠ je přitom důležitý faktor, který hraje roli při rozhodování mladých rodin 

s dětmi ohledně stěhování do regionu  

 Obce se snaží hledat finanční prostředky na rekonstrukce školských zařízení, jejich vybavenost a 

kvalitní výuku   

 V obcích, zvláště pak ve větších obcích či městech regionu MAS Zálabí, existuje nabídka 

mimoškolních činností v podobě řady kroužků (taneční, hudební, sportovní, jazykové, apod.) – je 

však třeba tyto možnosti volnočasových aktivit dále rozvíjet 

 Aktivní účast škol a zájmových spolků na rozvoji sportovního vyžití v obcích  

 Spolupráce MŠ  

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prioritní oblast 5  Region aktivní 
 
Priorita 5.1.  Kultura 

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.)  

5.1.1. Materiálně 
technické a prostorové 
podmínky pro kulturní 
aktivity v území 

5.1.1.1. Modernizace místních 

knihoven 

5.1.1.2. Rekonstrukce a 

modernizace místních 

kulturních sálů, včetně jejich 

vybavení 

5.1.1.3. Materiálně technické 

zázemí pro pořádání kulturních 

akcí a aktivit 

 

 Zánik knihoven 

 Udržitelnost realizovaných projektů 

 Výstavba sálu  

 Kulturní dům  

5.1.2. Rozvoj nabídky 
kulturních aktivit a 
jejich realizace  

5.1.2.1. Zkvalitňování a 

rozšiřování nabídky kulturních 

akcí a aktivit v obcích MAS 

Zálabí 

 Zánik kulturních tradic 

 Jednotný kalendář kulturních akcí 

 Propagace kulturních akcí pomocí MAS 



 

5.1.2.2. Koordinace a propagace 

nabídky kulturních akcí a aktivit 

v území MAS Zálabí 

5.1.2.3. Systém udržitelného 

financování realizace tradičních 

kulturních akcí a aktivit v území 

MAS Zálabí 

  

 Morální úpadek ve společnosti 

 Obce, které nepodporují své spolky 

 Málo peněz pro malé obce a NNO  

 Putovní letní kino 

 Chybí dostatek kulturně-společenských 

akcí pořádaných za meziobecní 

spolupráce 

 

 
Prioritní oblast 5  Region aktivní 
 
 
Priorita 5.2.  Sport 
 

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.) 

5.2.1. Materiálně 
technické a prostorové 
podmínky pro sportovní 
a tělovýchovné aktivity v 
území 

5.2.1.1. Rekonstrukce a 

výstavba sportovišť a hřišť pro 

neorganizované pohybové 

aktivity  

5.2.1.2. Rekonstrukce a 

výstavba sportovišť pro 

organizovaný výkonnostní sport  

5.2.1.3. Materiálně technické 

zázemí pro pořádání 

sportovních akcí (pro sportovce 

i diváky)  

 

 Hřiště pro seniory 

 Sportoviště  

 Dětská hřiště a sportoviště  

 výstavba fotbal 

 Rekonstrukce sportovních hal 

 Nohejbalové hřiště 

 Kurty na tenis  

 Víceúčelová hřiště 

 Zázemí sportovních areálů 

  

5.2.2. Rozvoj nabídky 
sportovních a 
tělovýchovných aktivit a 
jejich realizace  

5.2.2.1. Organizace a pořádání 

rekreačně pohybových aktivit 

pro veřejnost  

5.2.2.2. Rozvoj nabídky 

sportovních a tělovýchovných 

aktivit dětí mládeže 

5.2.2.3. Podpora tvorby a 

organizace sportovních soutěží 

pro děti a mládež 

5.2.2.4. Koordinace a 

propagace nabídky sportovních, 

tělovýchovných a turistických 

akcí  a aktivit v území MAS 

Zálabí 

5.2.2.5. Vyhledávání a podpora 

cvičitelů a trenérů dětí a 

mládeže  

 Chybí dostatek sportovních akcí 

pořádaných za meziobecní spolupráce 

 
Prioritní oblast 5  Region aktivní 
 
Priorita 5.3.  Volnočasové aktivity (mimo kulturu a sport)  

 

Opatření Aktivity Sebrané náměty k řešení (problémy, 

příležitosti apod.) 



 

5.3.1. Materiálně 
technické a prostorové 
podmínky pro 
volnočasové zájmové 
aktivity v území 

5.3.1.1. Rekonstrukce a výstavba 

zázemí pro volnočasové aktivity 

rekreačního neorganizovaného 

charakteru (dětská hřiště, 

koupaliště, apod.)    

5.3.1.2. Rekonstrukce a výstavba 

zázemí pro činnost 

organizovaných zájmových 

spolků a organizací   

5.3.1.3. Nákup a modernizace 

vybavení pro činnost 

organizovaných zájmových 

spolků a organizací   

 

 Chybí zde dostatek otevřených 

koupališť, resp. problémem je jejich 

špatný stav, neudržovaný vzhled a 

kvalita vody - většinou slouží spíše 

rybářům 

 Vytváření míst pro setkávání mladých 

 Místa na komunitní setkávání  

 Výstavby dětských hřišt 

 Přírodní koupaliště 

 Spolky nemají mobiliář žádný nebo 

zastaralý 

 Spolky se nemají kde scházet 

5.3.2. Rozvoj nabídky 
volnočasových 
zájmových aktivit a 
jejich realizace  

5.3.2.1. Podpora akcí a aktivit 

zájmových spolků určených pro 

veřejnost  

5.3.2.2. Podpora akcí a aktivit 

zájmových spolků určených pro 

děti a mládež 

5.3.2.3. Podpora průběžné 

činnosti zájmových spolků 

organizované pro děti a mládež 

5.3.2.4. Systém udržitelného 

financování činnosti zájmových 

spolků a organizací v území 

MAS Zálabí 

5.3.2.5. Vyhledávání a podpora 

dobrovolníků pracujících 

v zájmových spolcích a 

organizacích na veřejně 

prospěšných aktivitách (včetně 

práce s mládeží)  

5.3.2.6. Propagace činnosti 

zájmových spolků a organizací a 

prezentace jejich nabídky 

veřejně prospěšných aktivit  

 Financování neziskových organizací 

 Děti nejsou vedeny rodiči 

k smysluplnému aktivnímu trávení 

volného času 

 Nedostatečné zapojení se veřejnosti 

do rozvojových aktivit obcí, často 

nezájem veřejnosti o dění v obcích.   

 Podpora místních spolků (akce, 

vybavení) 

 Aktivity a zázemí pro mládež 

 Posilování rodiny – vytváření 

společných aktivit, soutěží, akcí pro 

všechny věkové kategorie 

 Vytvořit nabídku aktivit pro střední 

věk a seniory – hřiště, parky, kurzy, 

přednášky.. 

 Podpora spolků a NNO 

 Podpora prevence proti sociálně 

nežádoucím jevům a prevence proti 

kriminalitě, především dětí a mládeže, 

prostřednictvím volnočasových aktivit 

 Rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné 

práce 

 

 

 

 

 
Charakteristika v oblasti kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit 

Charakteristika 

 V obcích funguje řada zájmových spolků a občanských sdružení, které se podílí na rozvoji zdejšího 

společenského života 

 Tradiční zastoupení zde mají například spolky fotbalistů, hasičů, rybářů, myslivců, kynologů, spolky 

žen, tělovýchovy a skautů 

 Dále jsou v některých obcích zastoupeny divadelní spolky, spolky zahrádkářů, vinařů 

 Rozsah aktivit spolků závisí na velikosti obcí a počtu obyvatel, jejich činnost je financována jednak 

z členských příspěvků, sponzorských darů a rovněž z příspěvků z obecních rozpočtů 

 Pravidelně jsou pořádány různé společenské akce: hudební zábavy, diskotéky, dětské dny, dny 

matek, plesy jednotlivých spolků, sportovní akce, trhy, poutě, oslavy výročí vzniku obcí, karnevaly, 



 

tradice spojené s oslavou náboženských svátků, staročeské máje, festivaly řemesel, koncerty 

v kostele, cestovatelské besedy a přednášky 

 Ke shromažďovacím účelům slouží veřejná prostranství, sportovní hřiště, budovy úřadů, škol, 

kulturní domy, tělocvičny či prostory v pohostinských zařízeních 

 V Týnci nad Labem se nachází také letní kino, které promítá během letních měsíců 

 

Charakteristika v oblasti sportu 

 Sportovní vyžití v obcích hraje významnou roli při rozhodování o stěhování do regionu 

 O sportovní vyžití se na území MAS starají obce, školy a spolky 

 Na území nenalezneme žádná krytá koupaliště či bazény – ta se nachází v nedalekých městech 

(Kolín, Kutná Hora, Pardubice,…) 

 Ke koupání a vodním sportům obyvatelstvo využívá nedaleké zatopené pískovny v okolí Kolína, 

Přelouče a Chlumce nad Cidlinou, v současné době začíná být k těmto účelům opět využívána i řeka 

Labe  

 Na území se nachází 4 otevřené stadiony, obce jsou pak většinou vybaveny sportovními 

tělocvičnami, fotbalovými hřišti atd. 

 Téměř v každé obci nalezneme alespoň jedno hřiště s provozovatelem či správcem 

 Z ostatních sportovních zařízení lze zmínit např. tenisové kurty, squash centrum, volejbalové kurty, 

sportovní haly, či nové multifunkční hřiště v Týnci nad Labem 

 Některé obce nabízí možnost využití fitness posiloven, cvičení pro ženy apod. 

 Velké oblibě se na území MAS těší rovněž cykloturistika, která by se však mohla rozvíjet více po 

vybudování nových cyklotras či úpravě stávajících  

 Součástí řady obcí je konání pravidelných fotbalových utkání v rámci okresního přeboru  

 Nedílnou součástí sportovního vyžití je také sportovní rybolov – pravidelné rybářské závody 

 Za širší nabídkou sportovního vyžití občané dojíždí do okolních měst (Kolín, Kutná Hora, 

Pardubice,..) 

 

Pozitiva  

 Potenciál aktivních lidí 

 Velká spolková činnost 

 Několik muzeí  

 Zaměření na Kelty (Dobšice)   

 Hasičská Polabská liga 

 Volnočasové aktivity – tradice ( Máje, Masopust, Neckiáda, Dětské dny, Pálení   čarodějnic, 

Polabská liga, Posvícení, Otvírání X zavírání toků, Výlov rybníků, Vánoční půlnoční mše, Plesy, 

Drakiády, Rozsvícení stromečků, Zpívání v kostele. 

 Vigvam Řepařská drážka 

 Hřebčín Kladruby nad Labem 

 Významné - silné osobnosti  

 Demografické složení obyvatelstva – v obcích převažují mladé rodiny 

 Silná komunita v malých obcích – lidé se znají navzájem, spolupracují 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


