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VIZE MĚSTA DO ROKU 2040

ZDRAVÉ SRDCE REPUBLIKY
Bezpečné, dynamicky pulzující univerzitní město ve středoevropském 

prostoru poskytující vysokou kvalitu života s bohatou nabídkou kultury, 
sportu a zeleně.

•	 Česká republika leží v srdci Evropy, Hradec Králové pak leží ve středu republiky na jedné ze 
dvou páteřních dálničních komunikací spojujících Čechy, Moravu a Polsko. 

•	 Stejně jako srdce neúnavně pumpuje krev po lidském těle, inteligentní radiálně okružní 
dopravní systém města řídí dopravní proudy lidí po celém městě.

•	 Doprava ve městě je zároveň protkána prvky pro podporu udržitelné mobility s minimál-
ním dopadem na zdraví obyvatel.

•	 Srdce je symbolem zdraví, které je nerozlučně spjaté s univerzitami na území města, fakult-
ní nemocnicí a jejich výzkumnou činností v medicínské oblasti. 

•	 Město je lídrem v oblasti moderní biomedicíny a farmacie.

•	 Občané města se díky kvalitnímu životnímu prostředí a elitní lékařské péči dožívají vyššího 
věku ve srovnání s ostatními městy.

•	 Nebývale rozsáhlé parky vytvářejí kvalitní prostředí pro zdravé trávení volného času na 
čerstvém vzduchu a ochlazují město v letních parnech.

•	 Hradec tepe také kulturou a sportem, které jsou nedílnou součástí života ve městě.

•	 V neposlední řadě je srdce symbolem lásky, obyvatelé Hradce Králové své město jednodu-
še milují.
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Klíčové ukazatele úspěchu strategického plánu

Demografie
•	 Pozitivní migrační saldo obyvatel
•	 Růst počtu mladých a vzdělaných obyvatel

Bydlení
•	 Zrychlení výstavby domů a bytů, nový územní plán 
•	 Vybudovaný systém dostupného bydlení

Ekonomika
•	 Růst počtu pracovních míst s přidanou hodnotou
•	 Vybudování ekonomické rozvojové zóny letiště

Doprava a parkování
•	 Dokončení nadregionálního napojení Hradce Králové (dálnice a železnice)
•	 Dokončení dopravní infrastruktury města (jižní spojka, jižní napojení, severní tangenta)
•	 Inteligentní systém řízení dopravy a parkování

Životní prostředí
•	 Rozvoj parků a dokončení zeleného okruhu města
•	 Růst energetických úspor a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů

Děti a rodina
•	 Široká nabídka volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 

Senioři a sociálně slabí
•	 Dostatečná kapacita sociálních služeb vzhledem k demografickému vývoji
Kultura a sport
•	 Vysoká návštěvnost kulturních akcí 
•	 Větší využití městského veřejného prostoru pro kulturu 
•	 Navýšení počtu sportovišť a zlepšení jejich technického stavu 
Cestovní ruch
•	 Růst počtu návštěvníků a prodloužení doby jejich pobytu
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Absolutní a relativní změna počtu obyvatel 
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Strategické cíle města

1. Konkurenceschopné město
Rozvinout konkurenceschopnost města s diverzifikovaným podnikatelským prostředím, 
s vysokou přidanou hodnotou a dostupnou kvalifikovanou pracovní silou, vytvořit pod-
mínky pro rozvoj středního a vysokého školství a uplatnění absolventů na území města 

a vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu včetně kongresové turistiky. 

2. Zdravé a soudržné město
Posílit funkci rodiny, soudržnost, mezigenerační solidaritu a zdravý životní styl 

obyvatel, zabezpečit vysokou kvalitu a dostupnost veřejných služeb 
a udržet vysokou úroveň bezpečnosti.

PRIORITA 1A 
Podnikání, věda, výzkum 

a inovace

PRIORITA 1B 
Cestovní ruch

PRIORITA 2A 
Vzdělávání a školství

PRIORITA 2B 
Kultura, sport a další 
volnočasové aktivity

PRIORITA 2C 
Sociální oblast a zdraví 

obyvatel

PRIORITA 2D  
Bezpečnost obyvatel
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5. Dobře řízené město
Rozvinout moderní proklientský přístup úřadu včetně participace občanů 

a partnerství s aktéry v území.

4. Město pro život
Udržet a navázat na stávající postavení města v systému osídlení a na urbanistickou 

tradici, rozvinout ji a dosáhnout vyvážené funkční a prostorové struktury města. Vytvořit 
podmínky pro rozvoj bydlení všech forem a revitalizaci veřejného prostranství, které 

vhodně doplní současný urbanistický koncept města. Zvýšit počet mladých obyvatel.

3. Chytré město s efektivní infrastrukturou
Zlepšit propojení jednotlivých částí města, rozvinout koncept města krátkých vzdáleností 

a dobudovat dopravní a technickou infrastrukturu pro rozvojové lokality města.

PRIORITA 5A 
Výkon veřejné správy 

a komunikace s občany 
a místními částmi

PRIORITA 5B 
 Spolupráce v rámci 
aglomerace a kraje

PRIORITA 5C
Spolupráce s městy 
v zahraniční i v ČR

PRIORITA 3A 
Dopravní 

infrastruktura

PRIORITA 3B 
Technická infrastruktura 

a odpadové hospodářství 

PRIORITA 4A 
Urbanismus 

a fyzický prostor

PRIORITA 4B 
Bydlení

PRIORITA 4C 
Životní prostředí
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Čeho chceme dosáhnout

•	 Využít vysokou míru podnikatelské aktivity čtvrtého největšího populačního a ekonomic-
kého centra republiky. 

•	 Udržet kvalitní a vzdělané osoby ve městě, využít potenciál univerzitního města.

•	 Podpořit dostavbu průmyslové zóny letiště.

•	 Zjednodušit podnikání na území města.

Příklady projektů
•	 Elektronická platforma (burza) mezi školami a podniky

•	 Rozvoj Technologického centra Hradec Králové

•	 Rozvoj areálu letiště Hradec Králové

•	 Koordinační skupina pro rozvoj území

•	 Studentské centrum Pajkrova flošna

•	 Pravidelné snídaně s podnikateli

Specifický cíl
Rozvinout podnikatelské prostředí především s vysokou přidanou hodnotou 
a v kreativních odvětvích, podpořit inovace a propojovat výzkumnou a apli-

kační základnu aglomerace

PRIORITA 1A 
Podnikání, věda, výzkum a inovace

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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Čeho chceme dosáhnout

•	 Propojit turistické aktivity na území města s jeho okolím v rámci tvorby a propagace turis-
tických produktů  zahrnující jak Hradec Králové tak širší hadeckou oblast.

•	 Propagovat jedinečnou funkcionalistní a secesní architekturu města.

•	 Udržet návštěvníky ve městě více dnů.

•	 Využít potenciál dobré dopravní dostupnosti v rámci ČR podporou kongresové turistiky.          

Příklady projektů

•	 Zavedení systému zvýhodněných jízdenek a dalších benefitů pro účastníky kongresů

•	 Přehledný orientační systém na území města

•	 Podpora vzniku produktů cestovního ruchu

•	 Propagace památkových objektů ve městě

•	 Propagace kongresové turistiky

Specifický cíl
Vytvořit prostředí a podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, 

vč.  kongresové turistiky

PRIORITA 1B
Cestovní ruch 

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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Čeho chceme dosáhnout
•	 Udržet velmi vysokou spokojenost obyvatel s životem ve městě.

•	 Využít potenciál tří vysokých škol.

•	 Modernizovat zázemí školských zařízení a pomoci při jejich správě.

•	 Podporovat technické a přírodovědné obory.

•	 Podporovat základní umělecké školy, které mají v Hradci velmi vysokou kvalitu.

Příklady projektů

•	 Celková podpora administrativní a ekonomické správy škol a školských zařízení

•	 Rekonstrukce budov školských zařízení 

•	 Modernizace vybavení školských zařízení, vč. vybavení audiovizuální a interaktivní technikou 
a robotizací

•	 Výstavba tělocvičen v areálech ZŠ

•	 Podpora vytvoření vzdělávacích programů pro žáky MŠ (případně dětské skupiny), ZŠ a SŠ 
v angličtině 

Specifický cíl
Zkvalitnit a modernizovat vzdělávací infrastrukturu, 

propojit všechny vzdělávací stupně s praxí

PRIORITA 2A 
Vzdělávání a školství

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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Čeho chceme dosáhnout

•	 Pokračovat v podpoře velkých kulturních a společenských akcí.

•	 Podpořit spolkovou činnost a volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie.

•	 Více využít veřejný městský prostor pro kulturu, veřejné akce a komunitní aktivity, oživit 
historické centrum města.

•	 Zlepšit technický stav a zvýšit kapacitu sportovišť.

Příklady projektů
•	 Rozvinutí potenciálu nábřeží pro celoroční kulturně-komunitní život obyvatel i návštěvníků 

města

•	 Posilování partnerství mezi městem, krajem a aktéry kulturních a kreativních odvětví

•	 Rozvoj muzejního kampusu v areálu Gayerových kasáren

•	 Systémy podpory sportovních organizací, sportovních akademií mládeže a výkonnostního 
sportu

•	 Zvýšení kapacit plaveckého bazénu, ledových ploch pro volnočasové bruslení a krytých hal

Specifický cíl
Vytvořit podmínky a prostředí pro rozvoj kulturního potenciálu města, udržet 

širokou nabídku kulturních aktivit, zkvalitnit infrastrukturu pro sportovní aktivity, 
podporovat aktivní sport, vrcholový sport a další volnočasové aktivity především 

u dětí a mládeže

PRIORITA 2B 
Kultura, sport a další volnočasové aktivity

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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PRIORITA 2C 
Sociální oblast a zdraví obyvatel

Čeho chceme dosáhnout

•	 Reagovat na demografické výzvy s ohledem na stárnutí populace a zvyšování naděje dožití 
(v Hradci Králové jsou hodnoty obou ukazatelů jedny z nejvyšších).

•	 Posílit kapacity sociálních služeb, zejména pro seniory a neformální pečující.

•	 Pokračovat v oceňovaném trendu příznivosti města k rodinám a seniorům.

•	 Reagovat na nedostatek specializovaných lékařů (zubaři, dětští psychiatři,...).

•	 Rozvoj služeb bydlení se sociálním aspektem.

Příklady projektů

•	 Podporovat rozvoj aktivit zaměřených na svépomocné skupiny neformálních pečujících

•	 Rozvoj dalších kapacit chráněného bydlení pro osoby se zdravotním postižením

•	 Podporovat pečující osoby dostatečnou nabídkou zařízení zřizovaných městem

•	 Zpracovat a realizovat záměr azylového bydlení pro ženy

•	 Podporovat systém rodinných a seniorských slev

•	 Realizovat další denní stacionář pro seniory

Specifický cíl
Zajistit kvalitu a dostupnost sociálních služeb a navazujících aktivit, podpořit 

rodiny a neformální pečovatele a propagovat 
zdravý životní styl obyvatel 

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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Čeho chceme dosáhnout

•	 Zachovat vysoký pocit bezpečí a udržet nízkou míru kriminality.

•	 Reagovat na bezpečnostní hrozby spojené s globální situací.

•	 Rozvíjet městskou policii po technické i personální stránce.

•	 Podporovat spolupráci složek IZS a městské policie.

•	 Zajistit preventivní činnost.

Příklady projektů

•	 Realizace a průběžná aktualizace koncepce prevence kriminality v Hradci Králové

•	 Pořízení nového centrálního pultu na vyhodnocování kamerového systému

•	 Zajištění komunální prevence v oblasti rizikových cizinců a migrantů

•	 Zajištění komunální prevence v rizikových objektech a lokalitách

•	 Odborná školení zaměstnanců městské policie

•	 Společné aktivity městské policie a Policie ČR

Specifický cíl
Udržet nízkou míru kriminality a vysokou úroveň pocitu bezpečí občanů 

města a snížit výskyt negativních sociálně patologických jevů 

PRIORITA 2D 
Bezpečnost  obyvatel

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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PRIORITA 3A 
Dopravní infrastruktura

Čeho chceme dosáhnout

•	 Dokončit vnitřní dopravní síť ve městě.

•	 Dokončit nadregionální silniční a železniční infrastrukturu.

•	 Koncepčního řešení parkování ve městě.

•	 Funkčně propojené a kvalitní infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu.

•	 Atraktivní veřejné hromadné dopravy.

•	 Snížení negativních vlivů dopravy (hluk, emise).

Příklady projektů

•	 Severní tangenta, jižní spojka, jižní napojení

•	 Páteřní cyklostezky a jejich napojení na regionální síť

•	 Koncepce parkovací politiky města

•	 Bezbariérovost zastávek MHD

•	 Dokončení D35 a D11

•	 Zdvoukolejnění tratí a vysokorychlostní železnice

Specifický cíl
Vyvážený, funkční dopravní systém šetrný k životnímu prostředí 

s významnou rolí veřejné hromadné dopravy a cyklodopravy 
a dalších udržitelných forem dopravy 

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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Specifický cíl
Rozvoj chytré technické infrastruktury a odpadového hospodářství s envi-

ronmentálně odpovědným přístupem

Čeho chceme dosáhnout

•	 Nízké energetické náročnosti objektů a budov.

•	 Rozvinuté komunitní energetiky.

•	 Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na energetické spotřebě města.

•	 Sjednoceného veřejného osvětlení s minimální energetickou náročností a ohledem na 
snížení světelného znečištění.

•	 Kvalitního odpadového hospodářství.

Příklady projektů

•	 Snížení energetické náročnosti u budov ve vlastnictví města

•	 Realizace pilotního projektu komunitní energetiky

•	 Podpora využívání geotermální energie

•	 Monitoring a snižování tepelných ztrát v rámci teplárenské soustavy

•	 Standardizace a unifikace systému veřejného osvětlení

•	 Vybudování 5. sběrného dvoru

PRIORITA 3B  
Technická infrastruktura a odpadové hospodářství

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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PRIORITA 4A 
Urbanismus a fyzický prostor

Čeho chceme dosáhnout

•	 Kvalitní péče o památkově hodnotné stavby a soubory.

•	 Regenerovaných sídlišť s kvalitním občanským vybavením a zelení.

•	 Kvalitní koordinace rozvojových ploch s místními aktéry.

•	 Minimalizace vizuálního smogu.

•	 Výstavby nové kvalitní architektury.

Příklady projektů

•	 Koncepce péče o kulturní dědictví ve městě Hradec Králové

•	 Zásady pro vyjednávání s investory pro architekty a projektanty

•	 Realizace architektonických soutěží

•	 Strategie veřejných prostanství

•	 Rekonstrukce Velkého náměstí

•	 Grafický manuál města

•	 Regenerace sídlišť

Specifický cíl
Zvýšit kvalitu veřejných prostranství na území celého města a zvýšit urbánní 

kvalitu předměstí a sídlišť 

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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Čeho chceme dosáhnout

•	 Výstavby nových bytů.

•	 V maximální možné míře využít rozvojových ploch určených k bydení.

•	 Připravených a zasíťovaných nových ploch pro bydlení.

•	 Kvalitní veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti.

•	 Nízké energetické náročnosti nové bytové výstavby.

Příklady projektů

•	 Pravidla spoluúčasti investorů na veřejné infrastruktuře a občanské vybavenosti

•	 Stanovení prioritních lokalit pro investiční přípravu bytové výstavby

•	 Aktivní vyjednávání s developery/investory

•	 Realizace komplexní bytové politiky

•	 Investiční příprava bytové výstavby

Specifický cíl
Zvýšit počet dostupných bytů všech forem na území města, připravit nové 

plochy pro jejich výstavbu a zvýšit kvalitu bydlení 
ve stávajícím bytovém fondu města

PRIORITA 4B 
Bydlení

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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PRIORITA 4C 
Životní prostředí

Čeho chceme dosáhnout

•	 Rozšíření a zkvalitnění celoměstského a příměstského systému zeleně.

•	 Obnovy stávajících parků a založení nových parků.

•	 Adaptovat město na změny klimatu.

•	 Snížení světelného smogu.

•	 Omezení hlukové zátěže.

Příklady projektů

•	 Vytvoření a využívání Územní studie sídelní zeleně a veřejných prostranství

•	 Diskuze s veřejností o vytvoření nových parků a rekreačních ploch

•	 Budování poldrů a přírodě blízkých protipovodňových opatření

•	 Udržet rekreační a atraktivní funkci městských lesů

•	 Protihlukové stěny a protihlukový asfalt

•	 Centrální park u Moravského Předměstí

•	 Projekty akumulace a retence vody

•	 Zelené střechy a fasády

Specifický cíl
Zlepšit a udržet kvalitní životní prostředí ve městě a snížit jeho zranitelnost 

vůči klimatickým změnám

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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Čeho chceme dosáhnout

•	 Profesionální, proklientsky orientované veřejné správy.

•	 Vysoce kompetentních úředníků.

•	 Zvýšení participace občanů a chodu města.

•	 Kompletně digitalizovaného úřadu.

•	 Posílení projektového řízení.

Příklady projektů

•	 Pravidelná jednání komisí místních samospráv s vedením města

•	 Rozvoj komunikačních dovedností zaměstnanců

•	 Měření spokojenosti klientů

•	 Publikování otevřených dat

•	 Zajištění kyberbezpečnosti

•	 Participativní rozpočet

•	 Elektronizace agend

Specifický cíl
Proklientsky orientovaný moderní úřad, 

který dobře komunikujeve všech situacích

PRIORITA 5A 
Výkon veřejné správy a komunikace s občany a místními částmi

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město

19



PRIORITA 5B 
Spolupráce v rámci aglomerace a kraje

Čeho chceme dosáhnout

•	 Být jedním z hlavních aktérů ovlivňujícím rozvoj aglomerace.

•	 Kvalitní spolupráce s Královéhradeckým krajem a Pardubicemi.

•	 Kvalitní spolupráce s okolními obcemi a mikroregiony.

Příklady projektů

•	 Koordinace rozvojových aktivit (vlajkových projektů), které mají dopad 
na celou aglomeraci

•	 Platforma spolupracujících měst v rámci Královéhradeckého kraje

•	 Pravidelná jednání se statutárním městem Pardubice

•	 Společné projekty města a Královéhradeckého kraje

Specifický cíl
Posílit roli města v rámci aglomerace a rozvinout 

komunikaci s okolními obcemi 

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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Partnerská města

Čeho chceme dosáhnout

•	 Intenzivní spolupráce s partnerskými městy.

•	 Zapojení města do mezinárodních projektů.

•	 Inspirovat se v systému řízení města v Česku i zahraničí.

Příklady projektů

•	 Příprava projektů v programech mezinárodní spolupráce

•	 Pořádání workshopů se zahraniční účastí

•	 Společné akce s partnerskými městy

Specifický cíl
Rozvinout efektivní mezinárodní spolupráci

PRIORITA 5C 
Spolupráce s městy v zahraničí i v ČR

Konkurenceschopné
 město

Zdravé a soudržné 
město

Chytré město s efektivní 
infrastrukturou

Město 
pro život

Dobře řízené 
město
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Zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu

Pocitové mapy
•	 Občané identifikovali:

•	 624 míst, kde se cítí dobře,
•	 507 míst, kde se necítí dobře,
•	 494 míst, která by potřebovala změnu,
•	 550 míst, kterými by se pochlubili návštěvníkům.

Kulaté stoly
•	 Kulatých stolů, na kterých se řešily jednotlivé priority strategického plánu, 

se zúčastnilo více než 70 osob.
•	 V rámci kulatých stolů občané navrhli 48 podnětů k dalšímu rozvoji města.

Pracovní skupiny
•	 Pracovní skupiny měly celkem 82 členů, kterými byli:

•	 politická reprezentace města, včetně opozičních zastupitelů, 
•	 zástupci odborné veřejnosti a důležití aktéři ve městě,
•	 úředníci magistrátu města.

Projednání v komisích města
•	 V rámci projednání v komisích města měli jejich členové možnost spolupodílet se 

na tvorbě strategického plánu.

Veřejná projednání
•	 Na veřejných projednáních měli občané možnost připomínkovat představené 

návrhy strategického plánu.|
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Do strategického plánu se můžete zapojit prostřednictvím 
Komisí místních samospráv nebo přímo na odboru rozvoje města

PhDr. Karel Vít, Ph.D. 
vedoucí odboru rozvoje města
karel.vit@mmhk.cz 
+420  725 644 277 | +420 495 707 590

Ing. Lenka Tilšerová 
koordinátor strategického plánu
lenka.tilserova@mmhk.cz 
+420  495 707 746

Ing. Alena Machaňová 
koordinátor strategického plánu
alena.machanova@mmhk.cz 
+420  495 707 599

Zpracováno ve spolupráci města se společností    PROCES - Centrum pro rozvoj obcí 
a regionů a vědecko-výzkumným ústavem    ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum.

Více informací o strategickém plánu naleznete na stránkách

http://hradeckralove.org/HK2040
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