
Participativní rozpočet 
města Dvůr Králové nad Labem

MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM,  08.12.2021



„Měníme spolu Dvůr“
- město Dvůr Králové nad Labem v letošním roce realizovalo pod 
sloganem „Měníme spolu Dvůr“ participativní rozpočet → občané se 
podílejí na rozhodování o rozvoji místa, kde žijí

= město vyčlení z rozpočtu určitou částku a občané sami navrhují 
a také hlasují o tom, co se má postavit, opravit nebo uspořádat 



Pilotní ročník
- v roce 2021 – od 15. dubna do 15. července

- v rozpočtu vyčleněno 250 tisíc Kč – část čerpána na technické zajištění 
(webové stránky www.par.mudk.cz s pravidly, formuláři, projekty, 
hlasováním…), na projekty zůstalo 200 tisíc Kč,  

- návrhy mohli podávat do 30. dubna zastupitelé a také žáci škol, kteří jsou 
starší 15 let a jsou občany města Dvůr Králové nad Labem,

- podáno 7 návrhů – jejich realizovatelnost posoudila pracovní skupina 
složená ze zaměstnanců městského úřadu – vyřazen byl 
1 projekt (nakonec podán opětovně v 1. ročníku),

- projekty prezentovány na webu města, na microsite participativního 
rozpočtu, na sociálních sítích a v Novinách královédvorské radnice,

http://www.par.mudk.cz/


Pilotní ročník
- veřejnost vybírala ze 6 projektů:
1. Sídliště se mění
2. Altán u hřbitova Lipnice
3. Posezení Bistrot
4. Vánoční výzdoba na Hankově 

náměstí
5. Buď fit – workout pro každého
6. Zpevnění plochy s workoutovými

prvky u cyklostezky v Žirecké
Podstráni



Pilotní ročník – hlasování a výsledky
- hlasování od 1. do 15. července: pouze elektronicky na 
www.par.mudk.cz, 

- hlasovat mohli pouze občané města starší 15 let (s trvalým pobytem 
ve Dvoře Králové nad Labem) – na základě kontroly byly neplatné 
hlasy vyřazeny,

- celkem 220 hlasujících – k dispozici měl každý 2 kladné a 1 záporný 
hlas (ne vždy plně využito),

http://www.par.mudk.cz/


Hlasování tzv. Janečkovou metodou D21
- autorem je matematik Karel Janeček

= metoda umožňuje použít více hlasů, 
nesouhlas je možné vyjádřit 
udělením minusového hlasu

- je možné přesněji vyjádřit 
preference = řešení, na kterém 
se lidé nejvíce shodnou

- metoda se úspěšně používá 
v participativních rozpočtech
* zdroj: https://www.ih21.org/janeckova-hlasovaci-metoda

https://www.ih21.org/janeckova-hlasovaci-metoda


Pilotní ročník – výsledky
1. Buď fit – workout pro každého: 

64 hlasů (+70 , -6) – určeno k realizaci,
2. Sídliště se mění: 56 hlasů (+68, -12), 
3. Zpevněná plocha s workoutovými

prvky a mobiliářem u cyklostezky, 
v Žirecké Podstráni: 39 hlasů (+48, -9),

4. Posezení Bistrot: 29 hlasů (+62, -33),
5. Altán u hřbitova Lipnice: 19 hlasů 

(+32, -13),
6. Vánoční výzdoba pro Hankovo 

náměstí: 4 hlasy (+23, -19).



Pilotní ročník – realizace vítězného projektu
- srpen 2021: schůzka na stadionu 
pod Hankovým domem v místě 
budoucí instalace – diskuze, jaké 
posilovací a cvičební prvky by měly 
být umístěny ke smysluplnému 
využívání;
- listopad 2021 – instalace  
workoutu, 
- současnost: diskuze, v jakém 
režimu bude sportoviště 
zpřístupněno veřejnosti i mimo 
otevírací dobu stadionu





1. ročník
- v roce 2021 realizován i 1. ročník – od 15. července do 15. listopadu 

- navrhnout projekty mohli prostřednictvím elektronického formuláře 
na www.par.mudk.cz občané města Dvůr Králové nad Labem starší 15 let 

- podáno 9 návrhů – během posuzování realizovatelnosti 2 projekty 
vyřazeny (nové lavičky v areálu letního stadionu, protierozní pásy nad 
Verdekem – připravovány nebo realizovány mimo participativní rozpočet),

- projekty prezentovány na webu města, na microsite participativního 
rozpočtu, na sociálních sítích, v Novinách královédvorské radnice, konalo 
se veřejné projednávání, s navrhovateli byly natočeny krátké videospoty, 
před hlasováním běžela 30vteřinová upoutávka v kině Svět,

http://www.par.mudk.cz/


1. ročník – seznam podaných projektů
- veřejnost vybírala ze 7 projektů:

1. Lezecká stěna v parku Schulzovy sady (navrhovatel Tomáš Plecháč)

2. Obnova staré vodní pumpy pod nemocnicí (navrhovatel Martin Tlučhoř)

3. Komunitní zahrada (navrhovatelka Nikola Kuhnová)

4. Workout Bajrák (navrhovatel Dušan Kubica)

5. Dětské hřiště ve Smetanově ulici (navrhovatel Zdeněk Felgr)

6. Argentinské tango – léčivé obejmutí pro všechny generace 
(navrhovatelka Linda Harwot)

7. Dvorská oáza (navrhovatel Marek Malich)





1. ročník – hlasování
- hlasování veřejnosti od 1. do 15. listopadu: opět pouze elektronicky 
na www.par.mudk.cz, 

- opět hlasování tzv. Janečkovou metodou D21 – k dispozici měl 
každý hlasující 2 kladné a 1 záporný hlas (ne vždy plně využito),

- celkem 470 hlasujících – hlasovat mohli občané města starší 15 let, 
na základě kontroly byly neplatné hlasy vyřazeny

http://www.par.mudk.cz/


1. ročník – výsledky
1. Dětské hřiště ve Smetanově ulici: 184 hlasů (+195, -11) – určeno 

k realizaci,
2. Dvorská oáza: 120 hlasů (+148, -28) – určeno k realizaci,
3. Lezecká stěna v parku Schulzovy sady: 64 hlasů (+101, -37)
4. Workout Bajrák: 55 hlasů (+79, -24)
5. Komunitní zahrada: 33 hlasů (+70, -37)
6. Obnova staré vodní pumpy pod nemocnicí: 12 hlasů (+40, -28)
7. Argentinské tango – léčivé obejmutí pro všechny generace: 

-15 hlasů (+19, -34)



- realizace vítězných 
projektů by se měla 
uskutečnit do konce 
příštího roku
- v návrhu rozpočtu 
města na rok 2022 je 
vyčleněno 
1,2 milionu Kč

1. ročník –
plán realizace



Projekt: Rozšíření a zkvalitnění 
participativních nástrojů v rámci ČR
- pracovníci odboru participace Magistrátu města Brna oslovili Dvůr 
Králové nad Labem s nabídkou zapojení do připravovaného projektu 
„Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR“,

- cílem je zvýšit zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích 
procesů veřejné správy, posílit informovanost o možnosti zapojení a zlepšit 
proces fungování participativního rozpočtu a přenesení dobré praxe do 
jiných měst,

- město Dvůr Králové nad Labem je partnerem bez finanční účast –
spolupráce bude spočívat např. v účastech na workshopech a 
konferencích,

- dalšími partnery jsou také České Budějovice, Ostrava-jih, Zlín, Praha 11, 
Jeseník, Cheb, Orlová, Slaný a Opava 



Informace o participativním rozpočtu
- Noviny královédvorské radnice

- webové stránky: www.mudk.cz a www.par.mudk.cz

- sociální sítě: 

Facebookové profily @mestodknl a @MenimespoluDvur
Facebooková skupina Měníme spolu Dvůr – participativní 
rozpočet města

- YouTube kanál města

- pracovníci oddělení VKV

http://www.mudk.cz/
http://www.par.mudk.cz/


Děkuji za pozornost


