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P Ř I H L Á Š K A 
 

DO SOUTĚŽE O CENU ZA NEJLEPŠÍ PŘÍPRAVU A REALIZACI 

PROGRAMU REGENERACE MPR A MPZ ZA ROK 2020 
 

 

 
 

Název MPR/MPZ 
 

Městská památková rezervace Hradec Králové  

(MPZ HK) 

 
 

 

Zdůvodnění 

přihlášky 

Proč se domníváte, že byste měli za příslušný rok získat Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR nebo MPZ, vyzvedněte významné památkové objekty 

v obci.  

Charakteristika objektů, veřejného prostoru, souboru budov, chráněných území atd., které 

považujete za hlavní důvod k podání přihlášky do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a 

realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2020, doplněnou fotodokumentací. 

Přihlášku MPZ Hradec Králové do soutěže o cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ Hradec 
Králové za rok 2020 podává Statutární město Hradec Králové 

z následujících důvodů: 
 

Město Hradec Králové umožnilo v rámci připravované a postupně realizované obnovy 

areálu Gajerových a Vrbenského kasáren, tj. historických kasáren z konce 19. stol. 

stavbu parkovacího domu, za jehož stavbu architekti a provozovatele získali následující 

ocenění: 

Stavba roku 2019 - Cena nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za prvky smart cities 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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BigSEE Architecture award 2020  

 

Parkoviště roku 2020 – Česká parkovací asociace 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Ukončena komplexní obnova kulturní památky kostela sv. 
Mikuláše (2019) 

 

 
 

Kostel sv. Mikuláše – restaurování interiéru kostela a restaurování mobiliáře 

 

 

  

Kostel sv. Mikuláše – restaurování interiéru kostela  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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V roce 2019 byla dokončena komplexní obnova kulturní památky kostela sv. Mikuláše. 

Obnova zahrnovala mimo stavební obnovy pláště a dřevěných konstrukcí, restaurování 

interiéru, restaurování mobiliáře i zajištění proti požáru detekčním zařízením, instalací 

samohasícího plynového zařízení, a hromosvodu, včetně napojení na pult ochrany hasičského 

záchranného sboru i městské policie. Pro ochranu uměleckých a uměleckořemeslných děl 

bylo v objektu instalováno stabilní zařízení na úpravu klimatu, zajišťující vhodné prostředí. 

 

Kostel sv. Mikuláše – obnova obvodového pláště, termosanace, obnova ohrazení 

Před zahájením obnovy bylo více než jeden rok sledováno vnitřní klima objektu, provedeny 

průzkumy – dendrochronologický, napadení dřevokaznými škůdci, průzkum vnitřního 

klimatu, průvzdušnosti obálky stavby, restaurátorský průzkum, trasologický průzkum i 

průzkum geometrický.  

Obnova byla zahájena termosanací likvidující dřevokazné škůdce. Další práce probíhaly 

v souladu s metodikami NPÚ a byly korigovány na pravidelných kontrolních dnech. 

V průběhu odstrojováni stavby byly prováděny dokumentace nepřístupných částí. 

 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


5 

 

 

 

 

 

 

Kostel sv. Mikuláše – restaurování ikon a mobiliáře, který není prohlášenou kulturní 

památkou 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Kostel sv. Mikuláše – o dlouhodobou udržitelnost restaurovaných uměleckých a 

uměleckou řemeslných prací ve výborném stavu se stará stabilní zařízení na úpravu 

vnitřního klimatu, které je monitorováno  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Obnova kostela sv. Mikuláše byla jedna z prvních která komplexně řešila ochranu 

dřevěné kulturní památky proti poškození a zkáze ohněm, proto v průběhu byla 

v Hradci Králové na toto téma pořádána NPÚ ve spolupráci s městem odborná 

konference. 

Součástí obnovy jsou i nové instalace, osvětlení, zařízení na úpravu vnitřního klimatu 

 

Kostel sv. Mikuláše - objekt je současně památníkem padlým v 1. sv. válce. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Kostel sv. Mikuláše - Průzkumy provedené jako podklad pro obnovu přinesly významná 

překvapení z minulosti kostela a transferu z Habury do Malé Polany a do Hradce 

Králové. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Ukončena obnova národní kulturní památky muzea (2019) 
 

 

Muzeum – obnova cihelného obvodového pláště a oken, restaurování kamenných, 

keramických a kovových uměleckých a umělecko řemeslných prací, oprava vstupní 

rampy 

Obnova národní kulturní památky byla zahájena zpracování stavebně historického průzkumu 

a inventarizaci hodnotných prvků, které pro tento významný objekt, který je národní kulturní 

památkou, nebyl dosud zpracován(!).  

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Muzeum – obnova a restaurování kašny, včetně rekonstrukce vodního hospodářství 

 

Pro umělecké a umělecko řemeslné části stavby byla zapracovány průzkumy restaurátorské. 

Dále byly provedeny průzkumy inřenýrsko technické a dokonce součástí průzkumů byl 

průzkum speleologický zaměřený na barokní stoky pod budovou muzea. Práce zahrnovaly 

obnovu obvodového pláště budovy, včetně repase oken a restaurování kamenných, 

keramických a kovových uměleckých a umělecko řemeslných prvků na fasádě, obnovu 

interiéru, včetně restaurátorské obnovy štukových prvků, vitráží a mozaiky, zpřístupnění 

kopule a střechy budovy, nové výstavní prostory v suterénu, obnovu příjezdové rampy, včetně 

založení a restaurování kamenných prvků, obnovu kašny, včetně restaurování kamenných a 

kovových uměleckých a umělecko řemeslných součástí, opatření proti vlhkosti. Součástí byla 

i revize prací provedených při poslední obnově 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Město Hradec Králové dlouhodobě na území MPZ Hradec Králové na 

základě následujících zásad: 

 

 

a) Obnova kulturních památek na území MPZ Hradec Králové je 

připravována na základě na základě podrobných průzkumů. 

 

 

b) Obnova kulturních památek na území MPZ Hradec Králové je 

prováděna s respektem ke kulturním a památkovým hodnotám 

zjištěným během průzkumů.  

 

 

c) Během obnovy kulturních památek je pořizována operativní 

dokumentace, doplňkové průzkumy a případně nových zjištění je 

plánovaný způsob obnovy kulturní památky upraven, tak aby byla 

zachována hodnota kulturní památky v maximálním rozsahu. 

 

 

d) Obnova kulturních památek je propagována široké veřejnosti 

průběžnými videi ze stavby. 

 

 

e) Obnovu objektů jiných vlastníků (kulturních památek i objektů, 

které nejsou kulturní památkou), na území MPZ Hradec Králové 

Statutární město Hradec Králové podporuje dotačním titulem, ze 

kterého se podporuje i pořízení stavebně historických průzkumů 

kulturních památek, aby se jejich vlastníkům vytvořily předpoklady 

pro úspěšnou obnovu jejich nemovitostí. 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


12 

Významné akce v letech 2008 – 2020 na území MPZ: 

Obnova kiosku kulturní památky Pražského mostu na levém 
břehu Labe – 2018 a obnova kiosku kulturní památky Pražského 

mostu na pravém břehu Labe – 2016 

 
 

Součástí kulturní památky silniční most - Pražský s kiosky – ÚSKP 41909/6-4537 – jsou 

čtyři kiosky na předpolí mostu. Předmětem obnovy byl kiosek na pravém břehu 

Labe, který v době svého postavení sloužil jako veřejné WC, nyní je v něm 

umístěna prodejna. Celková obnova obvodového pláště kiosku zahrnovala 

repliky profilovaných omítek, repase a repliky výplní otvorů, opravu mříží a 

pasířských konstrukcí včetně obnovy zlacených prvků na mřížích. Dochované 

uměleckořemeslné prvky byly restaurovány. Barevnost byla obnovena na základě 

provedených průzkumů. 

Obtížnou části obnovy byly opravy profilovaných monolitických betonů tvořících 

opěrné zídky, které jsou součástí kiosku. 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


13 

Obnova mostku přes Piletický potok na levém břehu Labe – 2015 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Secesní mostek přes bývalý Piletický potok – objekt není kulturní památkou, ale leží v 

MPZ. Autorem mostku z 1. desetiletí 20. stol. je architekt František Sandr, autor 

 

 

secesní vodní elektrárny „Hučák“ a secesního mostu v Pileticích. Obnoveny byly tvrdé 

cementové vymývané omítky. Součástí obnovy bylo doplnění zaniklých váz 

symbolů hojnosti podle nalezené ikonografie, také z vymývaného „betonu“. 
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Obnova litinového zábradlí na Eliščině nábřeží na levém břehu 
Labe – 2014 

 

 

 

Litinové zábradlí s pískovcovými sloupky bylo postaveno kolem roku 1900 (resp. v části 

proti proudu od Tyršova mostu) v prvních desetiletích 20. století, na Tylově nábřeží na 

pravém břehu Labe v samém centru MPZ Hradec Králové. Litinové zábradlí je součástí 

kulturní památky městské opevnění – barokní –  ÚSKP 30097/6-576.  

Součástí litinového zábradlí jsou stožáry pro elektrické lampy osvětlení. 

Kulturní památka městské opevnění – barokní –  ÚSKP 30097/6-576 tvoří současně 

prostředí kulturní památky silniční most - Pražský s kiosky – ÚSKP 41909/6-4537. které 

současně tvoří obnovu prostředí kulturní památky silniční most - Pražský s kiosky – 

ÚSKP 41909/6-4537 a kulturní památky Labská vodní elektrárna – ÚSKP 34888/6-555 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Obnova litinového zábradlí na Tylově nábřeží na pravém břehu 
Labe – 2011/2013 

 

Litinové zábradlí s pískovcovými sloupky bylo postaveno kolem roku 1900 (resp. v části 

proti proudu od Tyršova mostu) v prvních desetiletích 20. století, na Tylově nábřeží na 

pravém břehu Labe v samém centru MPZ Hradec Králové. Litinové zábradlí je součástí 

kulturní památky městské opevnění – barokní –  

ÚSKP 30097/6-576.  

 

Součástí litinového zábradlí jsou stožáry pro plynové 

osvětlení. 

 

Kulturní památka městské opevnění – barokní –  ÚSKP 30097/6-576 tvoří současně 

prostředí kulturní památky silniční most - Pražský s kiosky – ÚSKP 41909/6-4537. 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Obnova historických komunikací –mlatový chodník na Tylově 
nábřeží - 2013 

 

Mlatový chodník zřízený kolem roku 1900 

tvoří prostředí kulturní památky litinového 

zábradlí na Tylově nábřeží na pravém 

břehu Labe jenž je součástí kulturní 

památky městské opevnění – barokní –  

ÚSKP 30097/6-576.  

Mlatový chodník postupně zanikl a stal se 

součástí trávníku. Pískovcové obrubníky 

byly zachovány na místě. V souvislosti 

s ukončením obnovy litinového zábradlí 

byl přilehlý mlatový chodník obnoven. 

Odstraněn byl drn, obrubníky vyrovnány. 

Tato 

obno

va 

navr

átila 

litin

ovému zábradlí autentickou návaznost na 

chodník. Jedná se sice finančně nenákladnou akci, 

ale významnou z pohledu obnovy dosud 

dochovaných prvků městského interiéru z období 

zániku pevnosti a výstavby moderního města 1. 

pol. 20. stol. na pravém břehu Labe a pohledu 

obnovy městského interiéru – historické 

„promenády“ podél břehu Labe.  

Mlatový chodník současně tvoří prostředí 

kulturní památky silniční most - Pražský s kiosky 

– ÚSKP 41909/6-4537. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


19 

Obnova vily architekty Lisky, č. p. 824, MPZ – 2018, 2013 - 201 
 

 

Obnov

a vily č. 

p. 824, 

archite

kta 

Lisky 

byla 

v roce 

2013 

zaháje

na 

průzku

mem 

unikát

ních ocelových posuvných oken, jejich technického řešení, barevnosti. V roce 2014 byla 

obnova ocelových oken dokončena. V první etapě bylo k ověření technických možností 

rozebráno a obnoveno čtyř křídlové dvojité okno. Výsledkem je obnovené okno a 

technologický předpis pro pokračování obnovy všech oken. Obnova byla zahájena, když 

objekt nebyl kulturní památkou. Nyní je vila na podnět města Hradec Králové 

prohlášena kulturní památkou. Vilu navrhl pro sebe architekt Oldřich Liska. 

 

V roce 2018 byla zahájena obnova terasy, při které byly odstraněné povlakové izolace na 

terasu byla navrácena dlažba. Terasa může nyní sloužit k původnímu účelu, tj. pobytu. 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Konstrukce oken je unikátní a skládá se z desítek dílů vzájemně spojených šrouby. 

Konstrukce byla sestavována na místě a pravděpodobně se jedná o technologický experiment 

architekta, který byl touto obnovou zachován. 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Obnova náplavek na Tylově nábřeží - 2012 
 

 

Obnova tzv. náplavek na pravém břehu Labe v samém centru MPZ Hradec Králové 

zahrnuje i obnovu prostředí kulturní památky městské opevnění – barokní – pevnostní 

zdi –  ÚSKP 30097/6-576, obnovu prostředí kulturní památky silniční most - Pražský s 

kiosky – ÚSKP 41909/6-4537 a obnovu prostředí kulturní památky Labská vodní 

elektrárna ÚSKP 34888/6-555. Nevyužívané náplavky byla upravena pro přístup 

obyvatel města, doplněny osvětlením, lavičkami a městským mobiliářem. Obnova mj. 

odstranila estetické závady, které po opravě v 2. pol. 20. stol. byly provedeny (štětové 

stěny). Provedené úpravy prokázaly, že vstup moderního materiálu bílého betonu může 

být v souladu s historickým prostředím. 

 

 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429
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Stavba lávky pro pěší a cyklisty přes Orlici - 2012 
 

 

Stavba Lávka pro pěší a cyklisty přes Orlici zahrnuje i obnovu 

kulturní památky a obnovu prostředí kulturní památky městské opevnění – barokní – 

pevnostní koridor – ÚSKP 30097/6-576. Lávka spojuje areál knihovny a univerzity 

s Jiráskovými sady a centrem MPZ Hradec Králové. Stavbu navrhl architekt Mirko 

Baum. Konstrukce lávky využívá „archaické“ konstrukční schéma používané v 19. stol. 

avšak v menších rozměrech. Na pravém břehu byla osazena socha – silueta sv. Jana 

Nepomuckého. 
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A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ  
 Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

     
A.1. Počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku 2020. Rozloha MPR nebo MPZ 

v ha. (Informativní údaje.) 

 

Městská památková zóna Hradec Králové   

    počet kulturních památek:  461 

    rozloha:    152,7 ha 
 
1 zdroj dat Památkový katalog 
 

A.2. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 v havarijním stavu, včetně důvodu 

havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Na území MPZ HK nejsou kulturní památky v havarijním stavu. 
 

A.3. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2020 nevyužívané, s uvedením důvodu jejich 

nevyužívání a doby trvání tohoto stavu. 

 

Na území MPZ HK nejsou nevyužívané kulturní památky. 
 

A.4. Kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným 

uvedením rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Na území MPR probíhají obnovy objektů, které jsou kulturní památkou. Protože na území 

MPZ Hradec Králové je 46 objektů prohlášeno za kulturní památku a tyto objekty jsou 

většinou velkého objemu, neprobíhá každý rok jejich obnova. 

 

Komentář: Objekty na území MPZ byly obnoveny částečně či celkově bez účasti Statutárního 

města Hradec Králové. 

 
A.5. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 ke zrušení prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu (např. 

havarijní stav, z důvodu nové výstavby, demolice, neodborné obnovy atd.) 

 

Na území MPZ HK nedošlo ke zrušení prohlášení objektu za kulturní památku. 

 
A.6. Objekty, u kterých došlo v roce 2020 k prohlášení za kulturní památku, s uvedením důvodu. Uveďte, v kolika 

případech nebylo řízení dosud ukončeno, anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku. 

 

Prohlášení za kulturní památku ... 0. 

Řízení dosud nebylo ukončeno ... 0. 

Objekt nebyl prohlášen za kulturní památku ... 0. 

 

Poznámka: 

Statutární město Hradec Králové na základě závěrů Komparativní studie pro zápis města 

Hradec Králové na národní indikativní seznam UNESCO, Hradec Králové - urbanismus a 

moderní architektura podalo: 

 

• podnět na prohlášení objektů za kulturní památku v rozsahu doporučení této studie, 

• podnět na prohlášení objektů za národní kulturní památku v rozsahu doporučení této 

studie, tj. objekty Areál budov sboru kněze Ambrože č.p. 728 a č.p. 729, školský 

komplex na Tylově nábřeží tvořený areálem bývalých obecných a měšťanských škol a 
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základních škol č.p. 690, č.p. 691, č.p. 1139 a č.p. 1140, bývalé mateřské školy č.p. 

691 a objektem gymnázia č.p. 682 a č.p. 683, všechny v katastrálním území Hradec 

Králové 

• podnět na prověření možnosti vzniku nové městské památkové rezervace Hradec 

Králové – moderní město, které je skutečně jedinečným dokladem specificky se 

vyvíjejícího moderního města,  

 

Poznámka: 

• na návrh Statutárního města Hradec Králové z roku 2016 byl za KP prohlášen v roce 

2019 objekt čp. 1139, 1140 – škola v areálu škol urbanistického bloku J. Gočára.  

• na návrh Statutárního města Hradec Králové z roku 2016 byl za KP prohlášen v roce 

2017 věžový vodojem z 30. let 20. stol.  

• na návrh Statutárního města Hradec Králové z roku 2016 byl za KP prohlášen v roce 

2018 objekt čp. 824, vlastní vila architekta O. Lisky. 

 

V MPZ Hradec Králové na ploše 1 526 629 m2 a je evidováno 604 domů s číslem popisným, 

z nichž je 1 prohlášen národní kulturní památkou (dále jen „NKP“) a 43 kulturní památkou 

(dále jen „KP“), ochrana MPZ Hradec Králové je založena na zachování hodnot souboru 

převážně obytných staveb, tvořících urbanistickou strukturu a prostředí kulturních památek. 

 

 

B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ: 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření. 

 
B.1. Budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2020 v havarijním stavu (bez rozdílu vlastníka či charakteru 

objektu), včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu. 

 

Na území MPZ HK nejsou budovy v havarijním stavu 
 

B.2. Budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena v roce 2020, se stručným uvedením 

rozsahu obnovy a účelu využití. 

 

Dům č.p. 569, Střelecká, HK – výměna 8 ks oken za repliky v b.j. č. 2 – objekt je využíván 

pro bydlení 

 

Dům č.p. 1276, Klumparova, HK – výměna 4 ks oken za repliky v b.j. č. 1 – objekt je 

využíván pro bydlení 

 

Dům č.p. 780, Mánesova, HK – výměna všech oken bytového domu – objekt je využíván 

pro bydlení a komerční účely 

 

Dům č.p. 426, Československé armády, HK – výměna všech fasádních výplní uliční fasády 

– objekt je využíván pro bydlení a komerční účely 

 

Dům č.p. 939, Nerudova, HK - výměna oken v 6. NP uliční fasády – objekt je využíván pro 

bydlení 

 

Dům č.p. 425, Havlíčkova, HK – výměna střešní krytiny – objekt je využíván pro bydlení a 

komerční účely 

 

Dům č.p. 659, Karla Hynka Máchy, HK – repase vchodových dveří do objektu vč. 
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nadsvětlíku a stropního svítidla – objekt je využíván pro bydlení 

 

Dům č.p. 420, Tylovo nábřeží, HK – výměna střešní krytiny, oprava uliční fasády a 

výměna vchodových dveří – objekt je využíván pro bydlení 

 

Dům č.p. 626, Eliščino nábřeží, HK – výměna oken a balkonových dveří v b.j. č. 221 – 

objekt je využíván pro bydlení a komerční účely (k datu podání přihlášky dotace zatím 

nebyla proplacena) 

 

Dům č.p. 850, Nezvalova, HK - výměna všech oken a balkonových dveří celého objektu – 

objekt je využíván pro bydlení a komerční účely 

 

Dům č.p. 381, Hradební, HK – výměna všech oken uliční fasády – objekt využíván pro 

bydlení a komerční účely (k datu podání přihlášky dotace zatím nebyla proplacena) 

 

Dům č.p. 610, třída Karla IV., HK – výměna 11 ks špaletových oken uliční fasády za 

repliky – objekt využíván pro bydlení a komerční účely 

 

Dům č.p. 880, Střelecká, HK – výměna vchodových dveří za repliky – objekt využíván pro 

bydlení a komerční účely 

 

Dům č.p. 636, U Kavalíru, HK – výměna střešní krytiny – objekt využíván pro bydlení 

 

Dům č.p. 881, Divišova, HK – výměna špaletových oken za repliky v b.j. č. 3 a č. 21 – 

objekt využíván pro bydlení 

 

Dům č.p. 290, Mostecká, HK – výměna 7 ks špaletových oken za repliky v b.j. č. 32 – 

objekt využíván pro bydlení a komerční účely 

 

Komentář: výše uvedené akce podpořené z rozpočtu města Hradec Králové byly v roce 2020 

připravovány a zahájeny. Termín pro vyúčtování a úplné dokončení městem 

podpořených akcí byl stanoven s ohledem na provádění prací v optimálních 

klimatických podmínkách do 31.12.2021. Tímto město Hradec Králové vyšlo vstříc 

dlouhodobým připomínkám žadatelů. 

 

Komentář: Další objekty na území MPZ byly obnoveny částečně či celkově bez účasti 

Statutárního města Hradec Králové. 
 

B.3. Budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2020 demolovány, s uvedením důvodu demolice. 

 

Na území MPZ HK nebyly demolovány budovy. 
 

 

C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ 

 
C.1. Charakterizujte stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ (např. povrchy komunikací, veřejné 

osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod.) v roce 2020. Uveďte významné akce, které byly v letech 2010-

2020 podniknuty ke zlepšení stavu. 

 

Město přistoupilo ke koncepčnímu řešení celkové zeleně ve městě spolu s regenerací 

parkových ploch ve městě. Nyní se připravuje tzv.  Studie sídelní zeleně města Hradec 
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Králové. 

 

Šimkovy sady – významný objekt zeleně, který představuje především pobytovou plochu 

určenou ke krátkodobé rekreaci (odpočinkové i aktivní) prošel celkovou rekonstrukcí, 

která komplexně řeší celé území s obnovou a doplněním cestní sítě, mostků, vodních 

ploch, dětských hřišť, osvětlení, mobiliáře a především zeleně. Stávající porostní 

hmoty prošly probírkou (na odstranění poškozených, neprospívajících nebo 

konkurenčních dřevin) a dle návrhu byly doplněny dosadbami. V mladší části parku 

byla založena kvalitnější kostra z dlouhověkých druhů dřevin, nové výsadby doplňují 

obvodový plášť parku, podél hlavní diagonály byla založena nová alej, atd. Vodní 

plochy jsou doplněny vodotrysky a výsadbou vodních zahrádek. Po celém parku byly 

rozmístěny různé druhy odpočinkových ploch pro zkvalitnění pobytových funkcí 

parku.          

 

Kubištovy sady - stávající městský park (založený 1905-1907), umístěný východně od 

historického jádra města v památkové zóně a ochranném pásmu městské památkové 

rezervace se dnes potýká se zhoršeným stavem porostů, cestní sítě a minimálními 

možnostmi krátkodobého odpočinku. Parková plocha ukrývá v sobě historickou stopu 

staré císařské cesty - od severu od ul. Pospíšilova k jihu směrem k Malšovickému 

mostu, jejíž zvlněnou trasu připomínají v parku zbytky doprovodné aleje. Císařská 

cesta vedla po náspu kolem hradeb, čímž vznikl její typický zvlněný průběh. Vzhledem 

k celkovému stavu dřevin v parku je aktuálně nutné žádat o odstranění cca 15 ks 

nejvíce poškozených stromů. Pro zajištění budoucí životaschopnosti parku je potřebné 

plánovat přípravu celkové revitalizace sadů, jako významného prvku městské zeleně, 

zajišťujícího posílení ekologické stability území, zvýšení využití rekreačního 

potenciálu místa pro obyvatele města. Nová úprava by měla vycházet z vyhodnocení 

stávajícího potenciálu porostů parku, v dispozičním řešení promítnout snahu o 

zachování stopy staré Císařské cesty a vhodně zvolenou formou doplnit naučnou 

prezentaci této myšlenky (může se tak stát součástí naučného okruhu po historických 

pamětihodnostech města). 

 

Park u Muzea – okolí budovy Muzea Východních Čech (úprava realizována v letech 1913 – 

1914 dle návrhu architekta Kotěry a jeho spolupráce s Thomayerem (1907) – národní 

kulturní památka. Původní úprava s motivem obdélníkového čestného dvora, 

lemovaného tvarovanými keřovými stěnami a se záhony květin v okolní ploše prošla v 

čase různými změnami, které se neprojevují příznivě na stávajícím stavu území. Od 60-

tých let je na části plochy (v místě čestného dvora) umístěna zahrada mateřské školy, 

do volné travnaté plochy parku byly vloženy skupiny nekoncepčních výsadeb 

vzrostlých jehličnanů, z tvarovaných buků vzešly při poválečné neúdržbě stávající 

vzrostlé stromy, z letničkových záhonů se zachoval jen konvexní kruhový záhon 

(krupna) v jihovýchodním cípu parku. Území parku dnes slouží kromě MŠ spíše jako 

pěší spojka a jeho aktuální stav nenaplňuje obraz národní kulturní památky. S ohledem 

na zhoršení celkového stavu některých stávajících stromů je potřebné aktuálně řešit 

jejich odstranění a při jejich náhradě v souvislosti se zákonem o ochraně přírody a 

krajiny vycházet z prostorových možností parkové plochy dle návrhu revitalizace 

parku. (V nejbližším období bude potřebné zadat zpracování projektu revitalizace 

parku.)         

 

V prostoru před budovou Muzea východních Čech proběhlo kácení dvou smutečních vrb v 

havarijním stavu a jako náhradní výsadba byly po stranách vedle hlavního vchodu 
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umístěny převislé jilmy (Ulmus glabra Pendula), vzrůstově odpovídající původnímu 

záměru. 

 

Ostatní parkové plochy – (Jiráskovy sady, Sady arch. Lisky, Park 5.května) nebyly v 

posledních letech podrobeny rozsáhlejším úpravám, jejich provozní stav je průběžně 

udržován. Výsledky aktuálně probíhající inventarizace dřevin na plochách městské 

zeleně poukazují na snížení dendrologického potenciálu těchto parkových ploch 

vzhledem  ke zvyšování věku porostů a souvisejícího zhoršování vitality a zdravotního 

stavu dřevin. V nadcházejícím období lze předpokládat potřebu řešit obnovu parkových 

porostů. Např. na menší ploše v předprostoru Jiráskových sadů (Ul. Rokycanova) – 

začala revitalizace porostu (proběhla 1.etapa probírky a dosadba r.2013).  

 

Nábřeží Labe – v úseku od Labského mostu (silničního okruhu) k soutoku s Orlicí je 

významnou součástí městského prostoru, je jednak městskou ulicí (Smetanovo, Tylovo, 

Eliščino nábřeží) a zároveň slouží jako vycházková trasa po břehu řeky a plní funkci 

přímočaré severojižní spojnice pro pěší a cyklisty. Tvoří významnou městskou 

promenádu pro pohyb a pobyt obyvatel a návštěvníků, (je také veřejným prostranstvím 

při venkovních akcích pořádaných přímo na nábřeží - nábřeží paromilů, sochařů, 

řemeslníků, Den Labe apod. Úpravám nábřeží byla, je a bude věnována dlouhodobá 

pozornost.      

 

V letech 2012 – 2013 byla realizována oprava náplavky (600m) probíhající na pravém břehu 

řeky od Tyršova mostu až k Hučáku (mostu nad Hučavým jezem), která má v sobě 

potenciál významného historického, turistického, dopravního a odpočinkového prvku v 

centru Hradce Králové. Navázala na  již v minulosti zpřístupněnou část  náplavky v 

blízkosti Tyršova mostu.  

 

Vstupy na obou koncích nové pěší promenády od Tyršova mostu a od Hučáku jsou (podle 

návrhu hradeckých architektů P. Zadrobílka a V. Šolce) upraveny bezbariérově formou 

pozvolných nájezdů, u Pražského mostu vznikly nové vstupy k náplavce, umístěny 

symetricky k ose Pražského mostu. Kompozičně a tvarově navazují na dnešní řešení 

předmostí se symetricky umístěnými památkově chráněnými kiosky. Souměrně po 

obou stranách mostu (v místě původního schodiště mezi kioskem a mostem), je pro 

nástup využito nové přímé schodiště skryté v tloušťce nábřežní zdi, vyúsťující jako 

půlkruhové do prostoru náplavky.  Zásah do památkově chráněné nábřežní zdi je 

minimální. Schodištěm lze sestoupit jednak na výškovou úroveň náplavky, ale také na 

nově navrženou zvýšenou odpočinkovou plochu s udržovaným travnatým povrchem, se 

stupňovitým lemem umožňujícím posezení. Další možnosti posezení nabízí lavičky 

rozmístěné v celé délce náplavky, které jsou i s ostatním mobiliářem (na ochranu před 

odplavením) připoutané k nábřežní zdi. Celá pochozí plocha náplavky je dlážděna 

žulovými kostkami.  

 

Rekonstruovaná náplavka je dnes již plně využívána jako vycházková trasa (spojená třeba s 

krmením vodního ptactva, pro krátkodobý odpočinek) v přímé návaznosti k hladině 

řeky.  Zpřístupnění náplavky dává nábřeží nový rozměr, umožňuje přiblížení řeky 

bezprostředně k lidem a naopak přiblížení člověka k vodě, velkému fenoménu přírody. 

Atraktivní poloha v úrovni říční hladiny nabízí nové pohledy na zástavbu nábřeží a 

typickou siluetu historického jádra. 

 

Neodmyslitelnou součástí nábřeží jsou zelené linie nábřežních alejí, které jsou předmětem 
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postupné obnovy. Na levém břehu na Eliščině nábřeží (v úseku od Tyršova mostu k 

městským lázním) již rekonstrukce aleje proběhla, byly vysázeny platany jako 

pokračování stromořadí od elektrárny. Dál budou pokračovat postupné revitalizace 

nábřežních lípových a smíšených alejí také na pravém břehu tak, aby řeka lemovaná 

zeleným nábřežím i nadále vytvářela uvnitř města plynulou spojnici mezi zelenými 

klíny, které jsou typickou součástí obrazu města Hradec Králové.  

 

Náměstí Svobody a část Tylova nábřeží oživuje v pravidelných obměnách galerie 

pískovcových soch od autorů Hořického sochařského sympózia.  

 

Kromě nábřežních alejí probíhají rekonstrukce alejí v ulicích památkové zóny. Příkladem je 

ulice V Lipkách (radiála od nám.Svobody), kde proběhla celková rekonstrukce povrchu 

chodníku, umístění nových laviček, odpadkových košů a navrhovaná obnova 

stromořadí ve dvou etapách. Významné oboustranné lipové stromořadí bylo nahrazeno 

novými jedinci – výměna proběhla postupně po ucelených úsecích tak, aby zůstal 

zachován celkový kompoziční efekt. Komunikace v ose aleje byla navržena jako stezka 

pro chodce a cyklisty se společným provozem. 

 

Menšího rozsahu, ale prostorově významná byla např. výměna stromořadí katalp před 

Krajským soudem. Z důvodu výrazně zhoršeného zdravotního stavu a nebezpečí 

selhání stability stromů byly původní staré katalpy vykáceny a nahrazeny novými 

kvalitními výpěstky alejových stromů.    

 

Kromě parků, nábřeží, ulic může být příkladem zcela jiného typu zeleně řešení vnitrobloku 

Tereziánský dvůr, kde jsou významnou součástí prostorové kompozice sadové úpravy 

na „zelené střeše“ nad vestavěným objektem parkoviště/ garáží. Základní uspořádání 

plochy tvoří kombinace zpevněných a zelených ploch, kdy podstatná část zeleně je 

umístěna do obvodového vyvýšeného záhonu a vnitřní plocha má charakter pobytové 

terasy pokryté dlažbou a kačírkem. Obvodový vyvýšený záhon poskytuje podmínky 

pro výsadby keřů a stromů a tím vytváří jednak obvodovou kulisu pro pobytovou 

terasu, a zároveň by měl zajistit hlavní objem zeleně pro celý vnitroblok. Terasa by 

měla sloužit jako společný pobytový prostor pro obyvatele i pro návštěvníky hotelu.   

 

Památné stromy 

V období posledních deseti let bylo nutné v souvislosti s výrazným zhoršením celkového 

stavu a zajištěním provozní bezpečnosti odstranit dva z vyhlášených památných stromů 

(červenolistý buk u kostela ul. U Kavalíru, akát na rozcestí ul. Komenského a Jana 

Koziny). Jako památné budou nadále chráněny stromy  – lípa v Lipkách (součást aleje), 

solitérní jinan u Zdravotní školy ul. Komenského, platan u elektrárny (u Hučáku) – 

Eliščino nábř. (součást aleje). 

 

Povrchy komunikací vycházejí z charakteru prostředí. Město má zpracovaný a projednaný 

rozsah komunikací, na kterých budou užívány přednostně kamenné dlažby. Postupně 

jsou komunikace opravovány a jejich povrch revidován.  

 

Městský mobiliář je ve stávajících prostorách postupně obměňován. Obdobně je 

postupováno i u veřejného osvětlení. 

 

Ve sledovaném období 2010 – 2020 byly realizovány níže uvedené akce, které měly za cíl 

zlepšit kvalitu prostředí a objektů v  MPZ. 
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ČSA obnova uličního profilu – chodníky, komunikace, mobiliář a zeleň. 

 

HK – město svobodného pohybu (trasy A,B,C,D) – odstranění bariér pro handicapované, 

zajištění vodících linií a vazeb, obnova nebo výměna nevyhovujících povrchů 

chodníků, obnova mobiliáře, zklidnění dopravy.  

 

Obnova lipové aleje V Lipkách – stezka pro chodce a cyklisty a mobiliář – výsadba nových 

stromů s obnovou travnatých ploch, rekonstrukce středové stezky pro chodce a 

cyklisty, bezpečnostní opatření, odstranění bariér, zajištění vodících linií a vazeb, 

obnova mobiliáře.  

 

Rekonstrukce chodníkových ploch u Gymnázia J. K. Tyla 

 

Rekonstrukce části Gočárovy tř. v úseku „Ulrichovo nám. – nám. Svobody“ – obnova 

povrchů komunikací, ochranné ostrůvky pro chodce, stezka pro cyklisty.   

 

Rekonstrukce ulice Palackého – obnova povrchů komunikací, veřejné osvětlení, zařízení 

pro parkování kol. 

 

Rekonstrukce ulice ČSA – obnova povrchů komunikací 

 

Rekonstrukce ulice Buzulucká – obnova povrchů komunikací, inženýrské sítě, zařízení pro 

parkování kol. 

 

Atypické zastávky MHD (např.: Ulrichovo náměstí) 

 

Masarykovo náměstí – realizace 2. Etapy pěší zóny v návaznosti na ul. Čelakovského – 

zklidnění centrálního pěšího „tahu“ městem 

 

Tereziánský dvůr – realizace bloků domů včetně stavebních úprav – revitalizace bývalého 

prostoru kasáren 

 

Gayerovy kasárny – stavební úpravy  

 

Parčík a úprava zastávek na třídě ČSA (U Grandu) – obnova povrchů komunikací, veřejné 

osvětlení, zařízení pro parkování kol, lavičky, umělecké dílo 

 

Rekonstrukce hřiště v areálu Gočárových škol 

 

Pěší trasy – turistické informační panely – vycházkové okruhy v historickém i moderním 

centru města (MPZ) 

 

Šimkovy sady – významný objekt zeleně, který představuje pobytovou plochu určenou ke 

krátkodobé rekreaci (odpočinkové i aktivní). Pro celkovou rekonstrukci parku je 

aktuálně zpracovaná projektová dokumentace, která komplexně řeší celé území s 

obnovou a doplněním cestní sítě, mostků, vodních ploch, dětských hřišť, osvětlení, 

mobiliáře a především zeleně. Stávající porostní hmoty jsou modelovány probírkami (s 

odstraněním poškozených, neprospívajících nebo konkurenčních dřevin) a v návrhu 

doplňovány dosadbami. V mladší části parku bude založena kvalitnější kostra z 
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dlouhověkých druhů dřevin. Nové výsadby doplní obvodový plášť parku a posílí 

funkci výsadeb odcloňujících provoz silničního okruhu, (které byly vysázeny v 

návaznosti na zpracování studie). Vodní plocha bude zatraktivněna výsadbou vodních 

zahrádek a doplněna vodotrysky. Všechny úpravy pro zkvalitnění pobytových funkcí 

parku by měly probíhat dle připravené PD v následujícím období. Šimkovy sady jsou 

částečně na území MPZ HK a částečně v ochranném pásmu MPR. 

 

Pozn.: 

Uvedené akce (i další) vedly ke zlepšení stavu povrchů chodníků, ulic, náměstí a vesměs i 

celkového stavu veřejných prostranství. 

 
C.2. Charakterizujte hlavní závady životního prostředí v MPR nebo MPZ v roce 2020. Uveďte významné akce, které 

byly v letech 2010 - 2020 podniknuty ke zlepšení stavu (čističky, prohlášení chráněných území, působení 

neziskových organizací, dobrovolníků atd.) 

Na území MPZ HK nejsou závažné zjištěné závady životního prostředí. Jedná se širší 

centrum města, které je napojeno na centrální městkou čistírnu odpadních vod. Vytápění 

v objektech je buď dálkové centrální, nebo plynové. Na území MPZ je uplatňován systém 

sběru tříděného odpadu. Určitým negativním faktorem je doprava, která je regulována 

systémem dopravního značení a regulace parkování. 

 

Ve sledovaném období 2010 – 2020 byly realizovány níže uvedené akce, které měly za cíl 

zlepšit kvalitu prostředí v  MPZ. 

 

Rekonstrukce zeleně za magistrátem  

 

Rekonstrukce zeleně (platany) na nábřeží – proběhla 1. etapa 

 

Výměna jednotlivých poškozených dřevin v celé MPZ průběžně probíhá  

 

Rekonstrukce zeleně před soudem (2008) – obnovení doloženého historického stavu 

 

Rekonstrukce zeleně Šimkova – obnovení doloženého historického stavu 

 

Obnova lipové aleje V Lipkách – stezka pro chodce a cyklisty a mobiliář – výsadba nových 

stromů s obnovou travnatých ploch, rekonstrukce středové stezky pro chodce a cyklisty, 

bezpečnostní opatření, odstranění bariér, zajištění vodících linií a vazeb, obnova mobiliáře.  

 

Možnost odstavení vozidel na území MPZ byla zvýšena v souvislosti s  vybudování 

patrových garáží bezprostředně za hranicí MPZ. 

 

Pozn.: 

Pro zlepšení životního prostředí byla provedena intenzifikace čistírny odpadních vod. 

V oblasti dopravy město podporuje dobudování nadřazeného dopravního systému, 

který má částečně odvést dopravu z města.  

Město podpořilo veřejnou dopravu vybudováním terminálu hromadné dopravy mimo MPZ. 

Město podpořilo cyklistikou dopravu spoluprací při vybudování unikátního patrového 

parkoviště pro kola mimo MPZ. 

 

Město buduje na území MPZ ale i MPZ cyklostezky. 
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C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2020 a uveďte hlavní investiční akce v MPR nebo MPZ 

v letech 2010 - 2020 (kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod, elektrické vedení atd.). 

 

Na území MPZ HK je technická infrastruktura bez závad a je průběžně správci síti 

udržována. V souvislosti s investičními akcemi (viz výše) je vždy prováděna rekonstrukce 

technické infrastruktury. Město vystupuje jako koordinátor.  

 

Ve sledovaném období 2010 – 2020 byly realizovány výše uvedené akce, které měly za cíl 

zlepšit kvalitu technické infrastruktury v MPZ a dále je nutné zdůraznit akci ČSA obnova 

uličního profilu včetně obnovy všech inženýrských sítí a přivedení posílení rozvodu 

horkovodu, rekonstrukci hloubkové kanalizace (Palackého, Buzulucká a jiné) a budování 

optické datové sítě. 
 

 

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ 
Doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné vyjádření (je vhodné uvést např., zda je zřízen 

městský informační systém, naučné stezky atd.). 

 

Komentář: 

Procházkové okruhy 

Město má 4 procházkové okruhy, pro které je mimo označení v terénu vydána mapka, letáček 

včetně informací uvedených na internetu 

 

MPR 

Historické město - Procházkový okruh I. 

http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/i-prochazkovy-okruh-historicke-mesto 

 

MPZ 

Salon republiky – Procházkový okruh II. 

http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/ii-prochazkovy-okruh-salon-republiky 

 

Pevnost – Procházkový okruh III. 

http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/iii-prochazkovy-okruh-pevnost 

 

Současná architektura – Procházkový okruh IV. 

http://www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/iv-prochazkovy-okruh-soucasna-architektura 

 

Tiskové letáčky připravené v rámci akcí Dny evropského dědictví 

- Procházka nejen pod Gočárových školách 

- Procházka po hradeckých divadlech, kinech a kulturních sálech 

- Procházka po památnících 1. sv. války 

- Procházka po hradeckých sadech a parcích 

- Procházka pro zvonicích a zvoničkách 

- Procházka po hradeckých mostech 

- Procházka po hradeckých hodinách 

- Procházka po historických školách 

- Procházka po hradeckých věžích – věže, věžičky 

- Putování pohádkovým Hradcem Králové 

www.hradeckralove.org/turista  

www.ic-hk.cz  
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Vyhlídkové trasy 

Turistický vláček dopravního podniku – dvě trasy po MPR i MPZ 

http://www.dpmhk.cz/cs/mhd-hradec-kralove/turisticky-hradecky-vlacek 

Labské kolesové parníčky 

www.paroplavba.wz.cz  

 

Moderní technologie – hry pomocí mobilních telefonů: 

Munzee I. - Památkový okruh historickým městem pro turistu 3. tisíciletí 

Geofun: 

Královohradecká „šipkovačka“ 

Událo se v Jiráskových sadech 

Bitva u Chlumu 1866 (cyklo) 

Tour de Hradec Králové (cyklo) 

Lesem nelesem, cestou necestou, jedu za Tebou… (cyklo) 
 

D.1. Počet trvale hlášených obyvatel v MPR nebo v MPZ. 

                2010           9056   2020  9329 

D.2. Je v obci/městě/městské části hl. města Prahy zřízeno infocentrum? Jaké služby nabízí návštěvníkům, jakou má 

provozní dobu atp.? 

 

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA (TIC)  www.ic-hk.cz 

 

Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové 

tel/fax: +420 495 580 492, email: icko2@ic-hk.cz 

Otevírací doba:  

říjen - červen Po - Pá 8:30-17:00, So – Ne zavřeno 

červenec - září Po - Pá 8:30-17:00, So - Ne 10:00-18:00 

--------------------------------------------------------- 

Hala hlavního nádraží ČD, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové 

tel: +420 972 341 670, email: icko3@ic-hk.cz 

Otevírací doba:  

září - květen Po - Pá   7:00-15:30, So-Ne zavřeno 

červen – srpen Po - Pá   7:30-16:30, So - Ne 9:30-17:30  

• Podávání informací o kulturním, společenském a sportovním životě města 

• Podávání informací o městě Hradec Králové, o turistických cílech a turistických 

produktech ve městě a TVÚ Hradecko a KHK 

• Podávání informací o dopravním spojení MHD a vnitrostátní dopravě 

• Podávání informací o institucích a firmách sídlících ve městě Hradec Králové 

• Podávání informací o službách ve městě Hradec Králové 

• Tvorba produktů cestovního ruchu a jejich realizace 

• Sběr informací o městě Hradec Králové, tvorba databází, webových prezentací, 

mobilních aplikací a dalších komunikačních nástrojů a statistik 

• Vydávání propagačních a informačních materiálů o městě Hradec Králové a TVÚ 

Hradecko 

• Prodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce ve městě Hradec Králové 

• Prodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce v ČR a v zahraničí 

• Prodej suvenýrů, turistických známek atd. 

• Prodej jízdenek MHD a krátkodobých městských karet 

• Průvodcovské služby 

• Propagace města na prezentačních akcích, veletrzích a inzerce v ČR a zahraničí 
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• Pořádání prezentačních akcí 

• Stáže studentů Univerzity Hradec Králové (UHK) v TIC 

 

INFOCENTRUM Hradec Králové  www.hkinfo.cz 

 

Eliščino nábřeží 626, 500 03 Hradec Králové 

+420 495 453 270, +420 495 433 052, info@hkinfo.cz 

Otevírací doba:  

Po - Pá od 9 do 18 hodin, Víkendy a svátky od 9 do 16 hodin 

• Podávání informací o kulturním, společenském a sportovním životě města 

• Podávání informací o městě Hradec Králové, o atraktivitách a produktech na využití 

volného času ve městě, okolí města a kraje 

• Podávání informací o dopravním spojení MHD a vnitrostátní dopravě 

• Podávání informací o institucích a podnicích sídlících ve městě Hradec Králové 

• Podávání informací o službách ve městě Hradec Králové 

• Tvorba produktů pro volný čas a jejich realizace 

• Sběr informací o městě Hradec Králové, tvorba databází, webových prezentací, 

mobilních aplikací a dalších komunikačních nástrojů a statistik 

• Vydávání informačních materiálů o městě Hradec Králové a okolí 

• Prodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce ve městě Hradec Králové 

• Prodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce v ČR a v zahraničí 

• Prodej upomínkových předmětů 

Prodej jízdenek MHD a městských karet 

 
D.3. Kulturní památky, které byly nově zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce 2020 a s jakým zaměřením 

(kulturně výchovným, společenským atd.). 

 

Labská vodní elektrárna (ÚSKP 34888/6-555)  

Po opravě – zprovoznění návštěvnického centra. Vzdělávací a společenské zaměření využití 

kulturní památky. 

Strojovna elektrárny s autentickým strojním vybavením. Vzdělávací a společenské zaměření 

využití kulturní památky. 

 

Kostel sv. Mikuláše (ÚSKP 45498/6-568) 

Zavedeny pravidelné prohlídky. Společenské zaměření využití kulturní památky. 

 

Sbor kněze Ambrože a kolumbárium (ÚSKP 17449/6-544) 

Po opravě. Zavedeno pravidelné užívání pro církevní potřeby. Společenské a kulturní 

zaměření využití kulturní památky. 

 

Kostel evangelický českobratrský (ÚSKP 37919/6-560) 

Po opravě. Zavedeno pravidelné užívání pro církevní potřeby. Společenské a kulturní 

zaměření využití kulturní památky. 

 

Bývalý Ústav hluchoněmých (ÚSKP 45636/6-4540) 

Po rekonstrukci na školu. Vzdělávací zaměření využití kulturní památky. 

 

Bývalý Okresní úřad a finanční úřad (ÚSKP 39100/6-558), nyní Magistrát města Hradec 

Králové 
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Po změně z Okresního úřadu na Magistrát úřední budova s doplňkovým výstavním využitím 

a příležitostnými prohlídkami. 

 

Kasárna jezdecká - Orlická (ÚSKP 31472/6-4331), nyní Okresní soud Hradec Králové 

Po opravě. Využití kulturní památky pro soudnictví. 

 

Společenský dům - bývalý okresní dům č. p. 409 (ÚSKP 18620/6-557) 

Po celkové rekonstrukci. Společenské a turistické zaměření využití kulturní památky. 

 

Hotel Labská, Grand č. p. 275 a 295 (ÚSKP 28983/6-556) 

Po celkové rekonstrukci a restaurování Palmové zahrady. Společenské a turistické zaměření 

využití kulturní památky. 

 

Městské lázně s bazénem (ÚSKP 31115/6-4534)  

Návštěvník plaveckého bazénu může navštívit i městské lázně – jedná se o jeden propojený 

areál s unikátním funkčním vlnobitím.. 

 

Silniční most - Pražský s kiosky (ÚSKP 41909/6-4537) 

Pražský most je součástí veřejné komunikace a je přístupný k prohlídce volně bez omezení. 

Most je intenzivně využíván. Kiosky jsou využívány pro drobný prodej. 

 

Universita - lékařská fakulta (ÚSKP 36044/6-4533) 

Objekt je využíván pro vysokou školu. Objekt je přístupný podle provozního řádu.  

Vstup je volný.  

 

Universita - pedagogická fakulta (ÚSKP 31888/6-4542) 

Objekt je využíván pro vysokou školu. Objekt je přístupný podle provozního řádu.  

Vstup je volný.  

 

Střední škola - gymnasium J. K. Tyla (ÚSKP 42132/6-540) 

Objekt je využíván školství. Objekt je přístupný podle provozního řádu.  

Vstup je volný.  

 

Základní škola č. p. 690, 692 (ÚSKP 25821/6-542) 

Objekt je využíván školství. Objekt je přístupný podle provozního řádu.  

Vstup je volný.  

 

Mateřská škola č. p. 691 (ÚSKP 28248/6-543) 

Objekt je využíván školství. Objekt je přístupný podle provozního řádu.  

Vstup je volný.   

 

Bývalé ředitelství státních drah (ÚSKP 18367/6-546), nyní Policie a administrativa 

Objekt je využíván pro administrativu. Objekt je přístupný podle návštěvních hodin, levá 

polovina jen omezeně pro zvané.  

Vstup je volný.  

 

Banka (ÚSKP 13493/6-539) 

Objekt je využíván pro bankovnictví. Objekt je přístupný podle návštěvních hodin.  

Vstup je volný.  
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Steinského palác (ÚSKP 16946/6-545) 

Objekt je využíván pro bankovnictví. Objekt je přístupný podle návštěvních hodin.  

Vstup je volný.  

 

Banka, býv. Národní banka Československá (ÚSKP 32692/6-561) 

Objekt je využíván pro bankovnictví. Objekt je přístupný podle návštěvních hodin.  

Vstup je volný. 

 

Garáže tzv. Novákovy garáže (ÚSKP 35017/6-4539) 

Objekt je využíván pro garážování, jako hudební klub a prodejna. Objekt je přístupný 

v provozních hodinách. 

Vstup je omezený. 

 

Muzeum východních Čech (ÚSKP 15682/6-559)  

Objekt využíván jako muzeu. V roce 2019 byla dokončena obnova. 

 
D.4. Občanské vybavení v MPR nebo MPZ (ubytovací, stravovací, obchodní síť, zdravotnická, tělovýchovná, kulturní 

zařízení, dopravní obslužnost, parkování a další – uveďte obecně jejich přírůstky nebo úbytky v hodnoceném 

období). 

 

Rozsah občanského vybavení MPZ Hradec Králové odpovídá skutečnosti, že tato území 

jsou centrem krajského města s úplnou občanskou vybaveností v oblasti ubytovací 

(hotely, penziony, hostel, ubytování v soukromí, autokemp…), stravovací (restaurace 

různých cenových kategorií, kavárny, čajovny, rychlá občerstvení, veřejné jídelny, kluby…), 

obchodní síť (potravinářské, nepotravinářské a specializované maloobchodní prodejny a na 

okraji města i velkoplošné obchodní komplexy…), zdravotnická (lékařské všeobecné i 

specializované ambulance, polikliniky, fakultní nemocnice, soukromá zdravotnická lůžková 

zařízení, doléčovací ústav, pečovatelská služba, dětské jesle…), sociální (penziony pro 

důchodce, domov důchodců, pečovatelská služba, jídelna důchodců…), tělovýchovná 

(veřejná sportoviště, otevřená hřiště školských zařízení, sportovní haly, venkovní sportoviště, 

zimní stadion – 2 haly, fotbalový stadion, plavecký bazén, letní koupaliště, přírodní 

koupaliště, dětská hřiště, hřiště pro seniory…), kulturní zařízení (kluby, divadlo, loutkové 

divadlo, malé divadelní scény, filharmonie, kulturní sály…), školství (mateřské školy, 

základní školy, střední školy různých oborů, učňovské školy, vysoké školy, umělecké 

školy…). Dopravní obslužnost napojením na dálnici je v rámci širších vztahů dobrá, 

problematické je parkování – město má systém regulace parkování s postupným 

zprovozňováním parkovacích domů. Rekreace obyvatel je zajištěna v městských parcích, 

městských lesích a navazujícím volně přístupném přírodním prostředí. V městských lesích 

jsou stezky pro jízdu na koních, bruslaře, cyklisty a v zimním období lyžařské stopy pro 

běžkaře. Vybavení MPZ Hradec Králové se prolíná s celkovým vybavením města a nelze jej 

úplně oddělit 

 

Síť občanské vybavení je v MPZ velmi rozvinutá. Objekty podél hlavních městských 

prostorů integrují funkci bydlení a obchodního nebo společenského parteru. Vybavení je 

zacíleno na oblast služeb, obchodu a administrativy. 

Na území MPZ působí: 

v oblasti školství – základní škola, jedna mateřské školy, střední školy včetně gymnázií (3), 

vysoké školy, zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže,  

v oblasti ubytování a stravování – je zde několik desítek rozmanitých restauračních 

zařízení různých cenových kategorií, v letním období se rozšiřují restauračními 
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předzahrádkami, možnost ubytování je omezena, 

v oblasti obchodu – jsou zde rychlá občerstvení a prodej základních potravin a dále zejména 

nepotravinářské obchody v široké škále, 

v oblasti tělovýchovy – jsou zde jen tělocvičny v rámci škol a cvičební sála v kulturních 

zařízeních nebo zařízeních volného času, zimní stadion 

v oblasti zdravotnické – je zde poliklinika, lékařské ordinace privátních lékařů všech oborů 

a lékárny, 

v oblasti kultury – je zde loutkové divadlo s několika scénami, filharmonie, a kulturní a 

společenské prostory, galerie, výstavní prostory, 

v oblasti sociální – působí zde charitativní organizace, jídelna důchodců a pečovatelská 

služba. 

v MPZ z pohledu dopravy je omezená možnost parkování, v bezprostřední návaznosti na 

území MPZ je krytý parkovací dům, parkovací místa ve sledovaném období nebyla 

redukována. 

 

Na území MPZ je moderní parkovací dům. 
 

D.5. Propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy.  

Prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci/městě/městské části hl. města Prahy 

na webových stránkách obce/města/městské části hl. města Prahy - informace pro návštěvníky MPR nebo MPZ.  

Informace občanům obcí a měst a městských částí hl. města Prahy s MPR a MPZ, týkající se památkové péče 

včetně programů na obnovu kulturních památek na webových stránkách obce/města/městské části hl. města 

Prahy. 

Odkaz na příslušné webové stránky. 

 

Na oficiálních webových stránkách města (http://www.hradeckralove.org ) jsou informace 

o kulturním dědictví nacházejícím se ve městě Hradec Králové, o rozsahu jeho ochrany a o 

dotačních titulech. Mimo Programu regenerace město zveřejňuje informace i o ostatních 

dotačních titulech Ministerstva kultury a finančních příspěvcích z městského rozpočtu na 

zachování památkového fondu. Tyto informace zveřejňuje i v městském zpravodaji 

Radnice. Pro případné žadatele pořádá informační setkání. Vlastníky kulturních památek 

cíleně kontaktuje osobně i dopisem a doporučuje jim využít podporu Programu regenerace. 

 

Další informace jsou uvedeny o kulturních hodnotách a památkách na stránkách 

informačního centra http://www.ic-hk.cz/.  

 

Kulturní dědictví město prezentuje pravidelně při dnech evropského dědictví. Při této 

příležitosti vydává i každoročně informační brožuru zdarma rozdávanou návštěvníkům 

památek. Prohlídky jsou doplňovány přednáškami. 

 

Své aktivity při ochraně kulturního dědictví prezentuje veřejnosti buď formou přednášek 

v muzeu nebo přímo na místě samém. 

 

Podporou ediční činnosti vztahující se k památkám přispívá město k vydávání publikací 

zprostředkující obyvatelům a návštěvníkům města kulturní dědictví minulosti. 

 

Podporou přednášek, komentovaných procházek městem a výstav přispívá město 

k zprostředkování obyvatelům a návštěvníkům města kulturní dědictví minulosti mnohdy 

přímo v prostředí památkově chráněného území MPR Hradec Králové nebo kulturních 

památek. 
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V rámci aktivit spojených se sdruženími např. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a 

Slezska, Česká inspirace, Královská věnná města aj., prezentuje město kulturní dědictví 

v rámci vydávaných tiskovin a pořádaných akcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dalších stranách jsou uvedeny příklady systematické propagace památek v roce 

2020 a v minulých letech v rámci EHD: 
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E. Společenský život 
 

E.1. Občanská sdružení, nadace, spolky, umělecké soubory působící v obci či městě podporující regeneraci památek, 

jejich prezentaci a využití s uvedením jejich konkrétních aktivit v roce 2020. 

 

MPR 

 

Spolek za starý Hradec - celoroční aktivní činnost sdružení s cílem zachování kulturního 

dědictví -  pořádání konferencí, besed, exkurzí (MPR) 

 

Hradecká nokturna, z.s., 6.10.2020 PECH CELLO QUARTET v aule Obchodní akademie 

(MPR) 

 

Saeculum, z.s., 1. – 30.6. Venkovní výstava o arcibiskupu Karlu Otčenáškovi – Terasy K. 

Otčenáška (MPR) 

 

MPZ 

 

KK3 Klub konkretistů o.s. – Výstavní činnost v Galerii AMB (Sbor kněze Ambrože)  leden 

- prosinec 2020 (MPZ) 

 

Masarykova společnost - vzpomínkové akce (MPZ) 

 

Sdružení dětského folklórního souboru Červánek – akce zaměřené na oživení lidových 

zvyků  (MPZ) 

 

Spolek lidové tvorby v Hradci Králové – stálá činnost (MPZ) 

 

Hradecká paroplavební společnost s.r.o. – provoz labských kolesových parníčků    

vyhlídkové plavby po Labi 

 

Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s.  – provoz turistického hradeckého vláčku 

 

MPR i MPZ 

 

Dechový orchestr města Hradec Králové – promenádní koncerty a vystupování na 

vzpomínkových akcích a státních svátcích - Masarykovo náměstí,  (MPR, MPZ) 

 

Folklórní soubor KVÍTEK – akce zaměření na oživené lidových zvyků a tradic – 

Masarykovo náměstí,  Setkání s folklorem 21.8.2020 – Jiráskovy sady (MPR, MPZ) 

 

Společnost ochránců památek ve východních Čechách – celoroční aktivní činnost 

sdružení s cílem obnovy památkového fondu -  pořádání konferencí, besed, výstav, vydávání 

publikací, zpravodajů (MPR, MPZ) 

 

Garda města Hradce Králové – vzpomínkové akce –  154. výročí bitvy u Chlumu u Hradce 

Králové 23.6.2020 – přednáška v Muzeu východních Čech (MPR, MPZ) 

 

Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurativního divadla o.p.s. – Labyrint loutek – 

celoročně, „laboratoř“ loutkoherectví pro malé i dospělé (MPR, MPZ) 
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Hradecká nokturna, z.s., - koncert v Aule Obchodní akademie – 6.10.2020 PECH CELLO 

QUARTET 

(MPR, MPZ) 

 

Muzeum východních Čech o.p.s.– 4.12.2020 – 7.02.2021 výstava „Století Karla Otčenáška“ 

(MPZ)  

 
E.2. Akce, které se vztahují k akcím obnovy kulturních památek z Programu regenerace MPR a MPZ, nebo využívají 

a rozvíjejí místní tradice (trhy, soutěže, setkání rodáků, poutě, oslavy místních svátků atd.). 

 

MPR 

 

První den spolu – 1.1.2020 na Velkém náměstí. Bohatý doprovodný program, ohňostroj, 

tradiční čočková polévka. (MPR) 

Mezinárodní divadelní festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program – 26. – 

28.06.2020 areál na Flošně, Kavčí plácek, historickém centru města, Divadelní festival 

s mezinárodní účastí. (MPR) 

Východočeský výtvarný salon – 24.6. – 6.9.2020 v Galerii Na Hradě. Výstava výtvarného 

umění. (MPR) 

Hradecký půlmaraton 4.10.2020 na Malém náměstí. Běžecké závody s doprovodným 

programem. (MPR) 

 

Zvonový řád zvonu Augustin – Bílá věž – schváleno radou města pro státní a církevní 

svátky a významné městské slavnosti (MPR) 

 

Celoroční koncertní vystoupení (velikonoční, vánoční, svátky, slavnostní události) 

v královéhradeckých kostelích (Katedrála sv. Ducha, kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

kostel sv. Antonína) a v Městské hudební síni uměleckých souborů - Královéhradeckého 

dětského sboru Jitro, Českého chlapecké sboru Boni pueri, Hudební mládeže HK 

(Gybon), Smíšeného pěveckého sboru Smetana, Vokálního souboru Gentlemen Singers, 

Smíšeného pěveckého sboru JITRO, Dívčího sboru Kantiléna Hradec Králové (MPR) 

 

MPZ 

 

Festival Cyklocestování – 22.2.2020 – přehlídka cestovatelských dokumentů (MPZ) 

Nábřeží řemeslníků – 12.9.2020 na Tylově nábřeží. Předvádění lidových řemesel, prodej 

originálních výrobků, rukodělné dílny pro děti. (MPZ) 

Nábřeží umělců – 7- 13.6.2020 na Tylově nábřeží, na náplavce, u Muzea východních Čech. 

Prezentace děl z výtvarného sympozia ARTIENALE HRKR, umělecký jarmark. (MPZ) 

Nábleší – každá poslední neděle v měsíci na labské náplavce (MPZ) 

Hradecké sportovní hry – 8.8.2020 – rozvoj sportovní činnosti u dětí i dospělých, 

Smetanovo nábřeží 

Hradecké nábřeží gurmánů – 18.7.2020 a 19.9.2020 – představení sezónních surovin a 

regionálních potravin, Smetanovo nábřeží a přilehlá labská náplavka 

Nábřežní jazzová pouť – 1.8.2020 na Smetanově nábřeží a náměstí 5. května. Koncerty 

hudebních souborů. Vstup zdarma. (MPZ) 
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Nábřeží keramiky a skla – 15.8.2020 na Tylově nábřeží. Předvádění tradičních řemeslných 

technik, prodej originálních výrobků. (MPZ) 

Svátek vína na soutoku – 28.08.2020 slavnost vína s dorpvodným programem (pořadatel 

WAMAK s. r. o.) 

 

Chilli festival Mechov vol 3 – 18.7.2020 – gastronomická prezentace, přednášky, 

doprovodný program 

 

MPR i MPZ, OP MPR  

 

Cyklomaraton Hradec Králové – 21.6.2020 na Všesportovním stadionu. Cyklistický 

závod. 

 

154. výročí bitvy u Hradce Králové – 23.6.2020 Muzeum východních Čech – přednáška, 

3.-4.7.2020 na bojišti Chlum 1866. Pietní vzpomínkové akce, mezinárodní setkání klubů 

vojenské historie, kulturní programm (MPR, MPZ) 

 

Město na kolech – 13.9.2020 v ulicích města. Tradiční akce pro širokou veřejnost nejen 

z HK, ale i okolí. (MPR, MPZ) 

 

Jazz Goes to Town – 6. –10.10.2020 v Divadle Drak, Filharmonii Hradec Králové, Bío 

Centrál  a hudebních klubech. Mezinárodní přehlídka jazzové hudby. (MPR, MPZ) 

 
E.3. Zájem podnikatelské sféry o záchranu a využití místních významných památkových objektů (zda se podílí na 

financování jejich obnovy nebo je jen využívají pro své aktivity včetně výše podílu soukromých prostředků na 

obnově památek v roce 2020 - konkrétní objekty s vyznačením finančních nákladů). 

 

Podnikatelská sféra má zájem o záchranu a využití místních významných památkových 

objektů a podílí se na financování její obnovy. Město Hradec Králové nemá přesné údaje o 

výši finanční podílu. Zřejmý je však zvyšující se podíl obnovených objektů příp. žádostí o 

finanční podporu na zachování a obnovu památkového fondu z rozpočtu města. 

 

Soukromé prostředky společností jsou využívány nejenom pro obnovu vlastních nemovitostí, 

ale jsou formou sponzorských darů věnovány zejména neziskovým společnostem a církvím 

jako podpora jejich činnosti na obnovu památkových hodnot. 
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F. Finanční účast na obnově památkových objektů v roce 2020 

 
F.1. Částka z rozpočtu obce/města/městské části hl. města Prahy, věnovaná na obnovu památek v roce 2020 a 

v kolika případech (údaje zaokrouhlit): 

Rozpočet  Počet      

akcí 

Kč 

(tis.) 
Poznámka 

Celkem na území obce /města 37 4.963,087  

Z toho na území MPR nebo MPZ   V  dostupných výkazech není 

možné zjistit zvlášť hodnoty 

pro MPR a pro MPZ, proto 

jsou uvedeny pouze hodnoty 

celkové. 
Památky v jiném než obecním vlastnictví (na území MPR 

nebo MPZ) 

33 4.921,290  

Podíl finančních prostředků z celkového objemu 

výdajů rozpočtu obce/města/městské části hl. města 

Prahy, na  obnově  památek v roce 2020 na území 

obce/města/městské části hl. města Prahy v  % 

 
0,269 % 

 

 

F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020 s uvedením 

konkrétní akce (rozepište samostatně). Jako přílohu uveďte tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných 

v Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2020, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2020. 

Akce Kč (tis.) 

MPR - Radnice č.p. 1, Velké náměstí, ÚSKP 40620/6-368, Oprava vnější fasády, oprava 

omítek, repase výplní otvorů a práce související 

284 

MPZ --Kiosek č. 1 u Pražského mostu na pozemku st.parc.č. 1417, Obnova venkovních 

omítek a kamenických prvků, oprava střechy vč. klempířských prací - etapa 

587 

  

  

  

F.3. Částka z jiných zdrojů (kraj, stát, EU) - uvést, zda bylo požádáno na rok 2020 o finanční prostředky z jiných 

zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a využity. 

Akce Kč (tis.) Zdroj 

   

   

   

   

 

G. Koncepční příprava regenerace 

 
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje 

http://www.uur.cz,/. 

 

Územní plán města Hradec Králové zahrnuje jak území MPR, tak i území MPZ a byl 

schválen v roce 2000.  

 

V roce 2010 byla uspořádána soutěž na nového zpracovatele územního plánu města Hradec 

Králové a zahájeno zpracování zadání nového územního plánu. V 10/2011 Zastupitelstvo 

města schválilo zadání nového územního plánu města Hradec Králové. Zpracovatel byl 

vybrán na základě soutěže o návrh. V 10/2011 Zastupitelstvo města schválilo zadání nového 

územního plánu města Hradec Králové. Zpracovatel byl vybrán na základě soutěže o návrh. 

Územní plán byl zpracován v konceptu ve variantách, které byly veřejně projednány v roce 

2016 a na základě projednání bylo schválen pokyn k dopracování čistopisu. Tč. jsou 

vypořádávány námitky a připomínky včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy k 

čistopisu. Připomínek a námitek je cca 800. Po jejich vypořádání bude následovat jejich 

veřejné projednání. Schválení územního plánu se předpokládá v roce 2022. 
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G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /dle § 30 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění/. Stav rozpracovanosti, datum schválení 

zastupitelstvem, evidence dle § 162 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje http://www.uur.cz, příp. plán ochrany MPR nebo 

MPZ /dle § 6a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů/. Stav 

rozpracovanosti, datum vydání opatření obecné povahy krajem. 

 

Regulační plán není pořízen. 
 

G.3. Program regenerace MPR a MPZ (aktuálnost dokumentu, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho 

poslední aktualizace). 

 

Usnesením zastupitelstva města Hradec Králové ze dne 05.10.2020 byla schválena 

Aktualizace programu regenerace na léta 2021 – 2025. Program regenerace je aktuální 
 

Program regenerace byl projednáván příslušnou komisí, která pracovala ve složení: 
 

Komise má 11 členů z řad zastupitelů, odborné veřejnosti. Členem Pracovní skupiny 

programu regenerace s hlasem poradním je i zástupce Národního památkového ústavu a 

Královéhradeckého kraje. 

 

Ing. Jan Groh, LL.M., MBA – odborný rada pro Evropské strukturální, investiční fondy a 

dotační politiku Programu rozvoje venkova pro NUTS II - severovýchod, člen zastupitelstva 

města Hradec Králové, 

 

Jiří Marko Bohdanecký – předseda společnosti TUERI MEMORIA z.s.( zabývající se 

ochranou a obnovou historických památek, zejména šlechtických a funerálních), heraldik, 

genealog, spoluzakládající člen Gardy města Hradec Králové z.s., zájmem o vojensko 

historické památky města Hradec Králové 

 

Ivan Tejkl – vlastník kulturní památky, člen Asociace majitelů hradů a zámků, Společnosti 

ochránců památek ve východních Čechách, Komitét pro udržování památek z války roku 

1866, soudní znalec – Ekonomika, ceny a odhady, starožitnosti - výtvarné a užité umění 18. - 

19. století, staré tisky a grafiky, 

 

Ing. arch. Lenka Zídková – architektka, členka spolku Pro Gočár z.s., členka Výboru pro 

kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, býv. předsedkyně 

Komise Rady města pro program regenerace MPR a MPZ a městské památky, 

 

Matěj Bekera – průvodce po památkách, absolvent UHK oboru Prezentace a ochrana 

kulturního dědictví a magisterská jednooborová historie, autor monografie architekta O. 

Lisky, 

 

PhDr. Ladislav Jackson – historik architektury, býv. zaměstnanec NPÚ, autor mnoha 

monografií a článků věnovaných moderní architektuře,  

 

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. – prorektorka pro strategii a rozvoj Univerzity 

Hradec Králové, býv. předsedkyně Komise Rady města pro program regenerace MPR a MPZ 

a městské památky, členka zastupitelstva města Hradec Králové, 

 

Bc. Rudolf Khol – předseda Společnosti ochránců památek ve Východních Čechách, 
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Ing. Josef Melichar – strojní inženýr se zájmem o památky a též staré stroje a technologie, 

provádí při prohlídkách podkroví katedrály, manuálně se podílel na opravách památek, 

 

Ing. Lubomír Štěpán – stavební inženýr, projektant, člen zastupitelstva města, 

 

Ing. arch. Václav Hájek – architekt a urbanista,  

 

Ing. arch. Jan Falta – tajemník komise, vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města 

Hradec Králové, autorizovaný architekt ČKA, znalec, býv. památkář, výzkumný a vývojový 

pracovník a náměstek NPÚ v Pardubicích,  

 

Zástupce Královéhradeckého kraje: PhDr. Tamara Baudišová, zástupkyně vedoucího 

oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, jako ad hoc přizvaný člen komise s hlasem poradním. 

 

Zástupce Národního památkového ústavu: Ing. Blanka Adámková, vedoucí odboru péče 

o památkový fond Národní památkového ústavu, územní odborného pracoviště v Josefově a 

památkářku - garantku památkové péče pro Městskou památkovou rezervaci a Městskou 

památkovou zónu Hradec Králové, jako ad hoc přizvaný člen komise s hlasem poradním. 
 

Program regenerace mimo textové a plánové dokumentace obsahuje karty hodnocení každé 

kulturní památky včetně fotografie a karty hodnocení hlavních veřejných prostorů. Plánová 

dokumentace řeší i veřejné prostory a zeleň. Na zpracování Plánu regenerace (aktualizace v 

roce 2009) se podíleli odborní pracovníci Národního památkového ústavu, územního 

pracoviště v Josefově. Aktualizace byla zpracována pracovníky odboru památkové péče. 
 

G.4. Veřejně dostupný Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ (stav 

rozpracovanosti, datum schválení, zveřejnění např. v databázi Obce PRO apod.). Další dokumenty využívané při 

realizaci regenerace MPR nebo MPZ (strategie CLLD,  ITI,  IPRU). 

 

Program rozvoje obce není pořízen.  

 

Město má zpracovaný Strategický plánu rozvoje města Hradce Králové do roku 2031. 

Návrh aktualizace strategického plánu byl projednán zastupitelstvem města v prosinci 2013. 

 

V strategickém plánu města Hradec Králové strategické cíle schválené v Strategickém plánu 

rozvoje města Hradce Králové do roku 2030  (dále jen Strategický plán)  v jednotlivých 

klíčových oblastech: 

Klíčová oblast 1 - Urbanismus a kvalita života ve městě v oblasti dotýkající se péče o 

památky a hmotné kulturní dědictví zahrnuje rozvoj urbanistické tradice vč. vstupu do 

UNESCO, rozvoj vyvážené funkční a prostorové struktury města, stabilizace ploch zeleně a 

veřejných prostranství ve městě a jejich rekonstrukce, oživení veřejných prostorů (ulic, 

náměstí, parků, zeleně) centra města a péči o památky. 

Klíčová oblast 2 – doprava v oblasti dotýkající se péče o památky a hmotné kulturní dědictví 

zahrnuje zklidnění dopravy zejm. v centru města. 

Klíčová oblast 5 – Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch v oblasti dotýkající se 

péče o památky a hmotné kulturní dědictví zahrnuje rozvoj infrastruktury pro kulturu a 

turistické produkty. Klíčové oblasti jsou v Strategickém plánu dále rozpracovány ve 

strategické cíle a s nimi související opatření: 

 

Strategický cíl Strategického plánu: Zobytnit centrum města pro obyvatele i návštěvníky při 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


53 

respektování historické, architektonické a urbanistické kvality rozpracovává v oblasti péče o 

památky a hmotné kulturní dědictví Opatření 1.2 – Dokončení revitalizace a rekonstrukce 

města ve Specifickém cíli 1.2.2 Připravit zápis města na seznam památek UNESCO. 

Strategický cíl: Zdravé a čisté město s dostatkem veřejné zeleně rozpracovává v oblasti péče 

o památky a hmotné kulturní dědictví Opatření 1.8 – Vytváření zdravého životního prostředí 

pro občany ve Specifickém cíli 1.8.1 Obnova a rozvoj kvalitní městské zeleně. 

Strategický cíl: Zajistit přiměřené docházkové vzdálenosti mezi funkční plochou parkování a 

místem uspokojení prioritní potřeby rozpracovává v oblasti péče o památky a hmotné 

kulturní dědictví Opatření 2.6 – Doprava v klidu (parkování) ve Specifickém cíli 2.6.3 

Uvolnit veřejná prostranství (ulice a náměstí) centrální části města od parkujících 

automobilů.  

Strategický cíl: Udržet tradice kulturních a společenských akcí ve městě a rozvíjet renomé 

města na poli kultury rozpracovává v oblasti péče o památky a hmotné kulturní dědictví 

Opatření 5.1 – Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve Specifickém cíli 5.1.4 

Vytvořit vhodné podmínky pro intenzivnější využívání kulturního dědictví, památek a 

veřejných prostor města. 

Strategický cíl: Nabídnout návštěvníkům města široké spektrum zážitků prostřednictvím 

koncentrované nabídky vycházející ze vzájemné spolupráce aktérů cestovního ruchu 

rozpracovává v oblasti péče o památky a hmotné kulturní dědictví Opatření 5.3 – Podpora a 

rozvoj cestovního ruchu ve Specifickém cíli 5.3.3 Zvýšení využívání památkových objektů 

ve městě pro účely cestovního ruchu. 

 

Město má schválenou Koncepci rozvoje kultury města Hradec Králové na roky 2018 – 2030, 

která navazuje na Strategický plán rozvoje města Hradce Králové do roku 2031. 

 

Plán ochrany MPR Hradec Králové není pořizován, neboť s ohledem na jeho obsah daný 

zákonem o státní památkové péči, je jeho uplatnitelnost velmi omezená. Pro území MPZ 

Hradec Králové je z podnětu města pořízen Plán ochrany. 

 

Koncepce rozvoje kultury města Hradec Králové na roky 2018 – 2030 zahrnuje i oblast 

památek a hmotného kulturního dědictví v Pilíři kultury č. 3 „Kultura  - nositel tradic, 

hodnot, kulturního dědictví“, v cíli 3.1. „Město má a realizuje plán péče o nemovité kulturní 

dědictví na svém území včetně objektů drobné architektury“, v Opatření 3.2.1 Realizovat 

Program regenerace MPR a MPZ – dotační titul MK ČR, v Opatření 3.2.2 Zachovat a 

podporovat péči o nemovité kulturní dědictví formou dotačních programů, v Opatření 3.2.3

 Udržovat vybrané kulturní památky města ve výborném technickém stavu, v Opatření 

3.2.4 Připravit vybrané objekty kulturního dědictví pro prohlášení kulturní památkou, v 

Opatření 3.2.5 Provést podrobnou evidenci drobné architektury, zpracovat a realizovat plán 

péče o drobnou architekturu, v cíli 3.2 „Město je zapsáno na Národní indikativní seznam 

UNESCO České republiky nebo na Evropský seznam pamětihodností v oblasti urbanismu a 

architektury 20. let 20. století“, v Opatření 3.1.1 Zajistit potřebné dokumenty, provést 

průzkum, uspořádat odbornou konferenci, v Opatření 3.1.2 Zřídit Kabinet urbanismu a 

architektury Hradce Králové jako veřejnou výzkumnou instituci, v cíli 3.3 „Město má 

zpracovanou aktuální evidenci kulturního dědictví spojenou s významnými osobnostmi, 

věnuje jejich památce náležitou pozornost“, v Opatření 3.5.1 Aktualizovat evidenci pomníků, 

bust, soch, pamětních desek a zajistit evidenci míst narození, působení, příp. úmrtí 

významných osobností, v Opatření 3.5.2 Zahájit evidenci sepulkrální architektury, evidenci 

pohřebených významných osobností., vytvořit a schválit plán resp. pravidla péče o 

sepulkrální architekturu, v cíli 3.5 „Odborná i laická veřejnost má vysoké povědomí o 

kulturním dědictví Hradce Králové“, v Opatření 3.5.1 Aktivně působit ve Sdružení 
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historických sídel Čech, Moravy a Slezska, v Opatření 3.5.2 Podporovat publikační činnost 

související s propagací kulturního dědictví Hradce Králové. v Opatření 3.5.3 Prezentovat 

významné osobnosti dějin Hradce Králové, objekty drobné architektury a podporovat aktivity 

dalších subjektů v této oblasti. 

 

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Opatření 2.3.1 Paměťové instituce a 

kulturní památky. Schválena 25. 8. 2016. 

 

Koncepce péče o památky na území města Hradec Králové – součást Akčního plánu 

města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva Hradec Králové č. 1940/2006 ze 

dne 17.10.2006. 

 

Směrnice pro poskytování finančních příspěvků včetně podmínek přímo vztahujících se 

na příspěvky na obnovu a zachování památkového fondu 

 

Územně analytické podklady. 
 

 
H. Závěrečný komentář pro vývoj území MPR nebo MPZ 

 
- Stručně zhodnotit vývoj území MPR nebo MPZ z pohledu památkové péče, popsat celkový dojem z obrazu a 

funkcí území MPR nebo MPZ včetně veřejných prostranství, zeleně atd., provést hodnocení z pohledu obyvatel, 

návštěvníků, podnikatelů, atp.  

 

- Zhodnotit stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.  

 

- Další zdroje finančních prostředků získané na obnovu kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím 

veřejných sbírek, neziskových organizací, sponzorských darů apod.  

 

- Uvést, zda ve městě/obci/městské části hl. města Prahy existuje vlastní fond pro území MPR nebo MPZ 

a) na obnovu kulturních památek,  

b) na opravu nepamátkových objektů. 

 

Území MPZ HK se stalo opět středem života města.  

Na území MPZ je pozornost věnována nejenom solitérním kulturním památkám, ale i 

veřejným prostorům a parkům. I zde je patrné postupné zlepšování stavu a postupně 

jsou zde obnovovány veřejné prostory. 

 

Rozsáhlé památkové území je i zdrojem konfliktů zájmů vlastníků nemovitostí, finančního 

kapitálu a ochrany památek. Ve spolupráci s finančními příspěvky města je tento konflikt při 

zachování kulturních hodnot mírněn. Město řeší důsledky vzrůstající potřeb na parkování v 

rámci MPZ i v bezprostředním okolí – přímo za hranicí MPZ. 

 

Celkově je ale možné konstatovat, že prostředí v  MPZ se zlepšuje. 

 

S ohledem na regulaci reklamy má město vydánu vyhlášku, která umožňuje její účinnou 

regulaci. Velkoplošná reklama na území MPR a MPZ není dovolena. 

 

Město Hradec Králové má systém finančních příspěvků na obnovu památkového fondu, 

ze kterého je možné čerpat finanční příspěvky na obnovu kulturních památek, 

nemovitostí v památkově chráněných nemovitostí i nemovitostí mimo systém státní 

památkové péče, které vykazují kulturní hodnoty. Dále je možné z tohoto fondu podpořit 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=429


55 

restaurování movitých věcí, přípravu SHP a publikační a vzdělávací činnost ve vztahu 

k památkovému fondu a městu Hradec Králové. 

 

 

Příklady péče města o kulturní dědictví na území města, které nepožívalo do roku 2020 

státní památkovou ochranu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Židovská smuteční síň z 30. let 20. století v Hradci Králové obnovená za přispění finančního 

příspěvku města na obnovu kulturních památek, nemovitostí v památkově chráněných 

nemovitostí i nemovitostí mimo systém státní památkové péče, které vykazují kulturní 

hodnoty. Obnova provedena škrábanou omítkou v doložené barevnosti. 
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Obnova náhrobků židovského hřbitova v Hradci Králové za přispění finančního příspěvku 

města na obnovu kulturních památek, nemovitostí v památkově chráněných nemovitostí i 

nemovitostí mimo systém státní památkové péče, které vykazují kulturní hodnoty. Objekt 

nebyl do roku 2020 kulturní památkou. 
 

 

 

Město finančně podpořilo i kulturní památky ležící mimo MPR a MPZ: 

 

Dům č.p. 363, Pražská třída, Kukleny, HK – výměna 12 ks kovových oken a oprava fasády 

z režného zdiva kolem okenních otvorů (k datu podání přihlášky dotace zatím nebyla 

proplacena) 

 

kostel sv. Anny, Kukleny, HK – oprava čelní fasády západní a východní věže a restaurování 

figurálních řezeb P.M. Immaculaty a dvou andílků s obláčkem na baldachýnu kazatelny – 

církevní objekt 

 

Židovský hřbitov na Pouchově, HK – obnova náhrobků (k datu podání přihlášky dotace 

zatím nebyla proplacena) 
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vypracoval: Ing. arch. Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče,  

jan.falta@mmhk.cz, +420 725644271 

s využitím dat poskytnutých odborem kultury, sportu a cestovního ruchu, odborem 

ekonomickým, odborem rozvoje a strategického plánování a odborem informatiky Magistrátu 

města Hradec Králové 

 

 
Schválil    …………………….                         Datum      ………………… 

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. 

 

 

Podpis      ……………………… 

 

 

 

Doplňující informace 

 

- Přihlášku městu/obci/městské části hl. města Prahy zasílá příslušné územní odborné pracoviště Národního 

památkového ústavu, elektronicky i tiskopis přihlášky.   

 

- V přihlášce zodpovězte otázky, které zpracujte v šabloně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají 

MPR nebo MPZ a jsou zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu. 

 

- Přihlášku zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu odbornému pracovišti Národního 

památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí, měst a městských částí hl. města Prahy na krajské úrovni.  

 

- Přihlášku předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2020. Přihlášku zašlete v elektronické 

podobě také Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na e-mail info@shscms.cz. 

 

- Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu kulturních památek – 

rodinné domy, parky, veřejné budovy, soubory domů atd. 

 

- Pro objektivní zhodnocení památkové péče na území MPR nebo MPZ považujeme za vhodné srovnávací období 

posledních 10 let. 

 

- Bod A je zaměřen na informace o kulturních památkách na území MPR nebo MPZ. 

 

- Bod B je zaměřen na informace o ostatních budovách na území MPR nebo MPZ. 

 

- Přihlášku podává každá obec, město, městská část hl. města Prahy samostatně za své katastrální území a po 

každoroční aktualizaci ji lze předložit do soutěže i v dalších letech.  

 

- Pozn. Celostátní komise se v rámci hodnocení krajských vítězů informuje také o sankcích za porušení 

památkového zákona, udělených obecními úřady obcí s rozšířenou působností, při obnově kulturních památek a 

nepamátkových objektů v MPR a MPZ za rok 2020. 

 

-   Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude prezentován při slavnostním ceremoniálu 

udílení Ceny. Manuál bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Náklady na vytvoření  banneru hradí soutěžní 

město/obec.  
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Příloha k Anketnímu dotazníku

Poř.     
č. 

Kulturní památka (identifikace objektu) Akce obnovy (stručná charakteristika)

Druh 
vlastníka 
(FO, PO, 
církev, 

obec, kraj)

Celkové 
náklady 2020          

(v tis. Kč) 
včetně DPH

Z toho náklady 
na 

"památkové" 
práce                 

(v tis. Kč) 
včetně DPH

Potřeba 
státní 

podpory          
(v tis. Kč) 

včetně 
DPH

1
Kiosek č. 1 u Pražského mostu na pozemku 
st.parc.č. 1417

Obnova venkovních omítek a kamenických 
prvků, oprava střechy vč. klempířských prací

obec 4 011 4 011 2 005

2
Kiosek č. 4 u Pražského mostu na pozemku 
st.parc.č. 1415

Obnova venkovních omítek a kamenických 
prvků, oprava střechy vč. klempířských prací

obec 5 527 5 527 2 763

3
městské lázně s bazénem, ÚSKP 31115/6-
4534

Oprava vstupního schodiště obec 400 400 200

4
Administrativní budova bývalých okresních a 
finančních úřadů, nyní magistrát města č.p. 
408, ÚSKP 39100/6-558

Oprava věstavěných skříní obec 2 499 2 499 1 249

5
Administrativní budova bývalých okresních a 
finančních úřadů, nyní magistrát města č.p. 
408, ÚSKP 39100/6-558

Oprava dveřních prahů obec 712 712 356

13 149 13 149 6 573

Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón na rok 2020

Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny:  MPZ Hradec Králové

Akce obnovy připravované na rok 2020 celkem
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