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ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Zdravotnictví je nejdůležitější službou poskytovanou občanům kraje. Ve spolupráci kraje a obcí se zdravotními 

pojišťovnami musí být lékařská péče dostupná ve všech místech regionu. Nedostatečnost péče je obyvateli 

citlivě vnímána, ať je již deficit skutečný nebo domnělý.  

Fungující zdravotnictví předpokládá kvalitu všech jeho složek: počínaje ordinacemi praktických lékařů 

pro dospělé a děti, stomatologů, ambulantních specialistů, přes provoz akutních lůžek v nemocnicích, lůžek 

následné péče a následné zdravotní péče. Ani jedna z těchto složek nefunguje v našem kraji zcela optimálně. 

Ve všech složkách jsou menší nebo větší nedostatky, které ale většinově nejsou na vině personálu, který 

zdravotní péči zajišťuje.  

Zaměříme se na odstranění deficitu lékařů a sester v akutní nemocniční péči. Jedná se o pracovní a platové 

podmínky, stipendia, práce se studenty, aktivní vyhledávání potřebného odborného personálu a investice do 

vybavení a pracovního prostředí. Nicméně zejména ve skupině postgraduálně plně vzdělaných lékařů bude 

i nadále situace velmi obtížná. Do deficitu ambulantní sféry bude kraj vstupovat prostřednictvím 

specializovaných ambulancí nemocnic, spoluprací s praktickými lékaři v laboratořích, pronájmem prostor 

a možností spolupráce v jednodenní chirurgii. 

V oblasti investic jsou našimi hlavními úkoly a cíli: 

• Novostavba pavilonu A pro laboratoře a onkologii v Oblastní nemocnici Jičín,  

• výstavba konsolidovaných laboratoří a transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov, 

• modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa (demolice a výstavba pavilonu  

E, rekonstrukce pavilonu D), 

• novostavba pavilonu s urgentním příjmem v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou, 

• úprava povrchů a technologií dvou porodních a sekčního sálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, 

• výstavba urgentního příjmu v Oblastní nemocnici Náchod, 

• rekonstrukce stravovacích prostor v nemocnicích v Náchodě a Rychnově nad Kněžnou, 

• stavební úpravy léčebny následná péče v nemocnici v Broumově, 

• vybudování náhradního zdroje elektrické energie pro Oblastní nemocnici Jičín, 

Zmodernizovaná Oblastní nemocnice Náchod 
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• revitalizace čistírny odpadních vod v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou, 

• obnova sanitních vozidel Zdravotnické záchranné služby KHK, 

• vybudování nového stanoviště zdravotnické záchranné služby v Jaroměři, 

• nástavba operačních sálů a sterilizace v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem. 

Pro všechny tyto stavební akce se budeme snažit obstarat dotace.  

Za změny v síti zdravotnických zařízení (optimalizaci sítě krajem provozovaných pracovišť) odpovídá Rada 

Královéhradeckého kraje. Jednotlivé nemocnice budou plně odpovědné za svoje hospodaření. Zdravotnický 

holding Královéhradeckého kraje bude plnit především servisní a koordinační funkce. Udržíme vysokou 

odbornou úroveň zdravotní služby. Provoz dětských ozdravoven bude utlumován v závislosti na jejich 

významu ve zdravotní péči a efektivitě provozu. 

Budeme pokračovat v modernizaci zařízení následné a dlouhodobé péče, musíme snížit „dluh“ v počtu lůžek,  

a to jak z investičního hlediska – materiálního vybavení –, tak z hlediska personálního zajištění. Oproti 

současnému stavu bude třeba navýšit psychiatrická lůžka a nadále budeme podporovat i ambulantní 

psychiatrickou péči. Naši podporu má projekt na vybudování lůžkového hospice ve Stěžerách a obecně se 

zaměříme na mobilní hospice. 

Dokončíme instalaci nového jednotného nemocničního informačního systému. Budeme rozvíjet zapojení 

informačních technologií ve zdravotnictví (eHealth) – počínaje objednávkovými systémy pro pacienty, přes 

komunikaci mezi pacientem a lékařem (telemedicína), mezi odděleními nemocnic, nemocnicí a ambulancí, 

resp. lékárnou, případně i s příbuznými.   

Velkou výzvou a problémem současné doby je pandemie covid-19, která bude mít dopady na zdravotnictví 

i v klidové době. K řešení je lůžková kapacita či možnost izolace. 

Zaměříme se na zdravotní prevenci obyvatel našeho kraje a propagaci zdravého způsobu života, s důrazem 

na děti a mladou generaci. 

Zlepšíme kooperaci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové. Budeme posilovat akreditace oddělení krajských 

nemocnic pro postgraduální vzdělávání.   

Zpracujeme Koncepci zdravotnictví Královéhradeckého kraje pro období 2021–2025.  
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DOPRAVA 

Dopravu v Královéhradeckém kraji chceme nejen udržet v současné kvalitě, ale chceme ji dále zlepšovat 

a rozvíjet, aby se postupně zlepšoval komfort cestujících nejen ve veřejné dopravě jako takové, ale zároveň 

v údržbě, opravách a investicích do krajské silniční sítě.  

Z výše uvedených důvodů proto chceme v Královéhradeckém kraji pro období 2020–2024 zajistit zejména 

následující:  

• Zahájit nové smluvní zajištění ve veřejné linkové autobusové dopravě podle výsledku největší 

veřejné zakázky našeho kraje, která se podařila vysoutěžit v minulém funkčním období 

(tj. 2016–2020).  

• Dokončit výběr drážních dopravců, který byl zahájen v minulém funkčním období (tj. 2016–

2020), zejména s cílem nastavení lepšího cestovního komfortu pro naše cestující.  

• Ve spolupráci s místními samosprávami dokončíme integraci veřejné dopravy do IDS IREDO 

a budeme i podporovat výstavbu a rekonstrukci přestupních terminálů (včetně systému P+R). 

• Postupně dále rozvíjet „proklientský“ přístup ve veřejné dopravě (ať již autobusové či vlakové) 

a zlepšovat tak komfort cestujících (zejména ve zvyšování přehlednosti jednotlivých spojů, 

platebních metod, rozvíjení informačních a smart technologií, které našim cestujícím přinesou 

novou kvalitu veřejné dopravy).  

• Jednat s Dolnoslezským vojvodstvím o zavedení přímého železničního spojení z Hradce Králové 

do polské Vratislavi. 

Nadále budeme jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic a poskytneme potřebnou součinnost s cílem zajistit 

pokračovaní výstavby klíčových silničních staveb jako např. dálnice D 11, D 35 a v Hradci Králové tzv. severní 

tangenty a křižovatky Mileta. 

 

 

  Most plukovníka Šrámka ve Svinarech 
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Stejně tak chceme prosadit a přiblížit společně se Správou železnic modernizaci páteřních tratí s cílem 

zvýšení cestovní rychlosti a propustnosti u tratí: 

• č. 020/021 Velké Osek – Hradec Králové – Týniště nad Orlicí – Choceň,  

• č. 030 Jaroměř – Stará Paka,  

• č. 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř,  

• č. 027/032 Jaroměř – Starkoč – Broumov/Trutnov,  

• č. 021 Častolovice - Solnice 

Podporujeme realizaci vysokorychlostní železnice a jejího propojení z Prahy přes Hradec Králové až na Polsko.  

V rámci investiční činnosti do silniční sítě chceme minimálně udržet každoroční objem investic, který byl 

nastartován v letech 2016–2020, tedy v objemu kolem 500 milionů korun ročně do oprav jednotlivých silnic 

a dále jedné miliardy korun ročně v rekonstrukcích a stavbách nových silničních těles.  

Chceme zvýšit rozsah prováděných rekonstrukcí a oprav mostních objektů na silnicích II. a III. třídy. V oblasti 

silničního hospodářství se zaměříme na další odstraňování nehodových lokalit společně s Policií ČR a aplikaci 

nových technologií k efektivnější správě majetku.  

Právě rekonstrukce a stavby nových silničních těles jsou velmi důležité pro veřejnost, neboť jak se říká: „Dle 

kvality cest se pozná kvalita životní úrovně obyvatel, kteří ji používají.“ Z tohoto důvodu chceme dát hlavní 

prioritu následujícím klíčovým stavbám pro období 2020–2024:  

• přeložka silnice II/303 Běloves – Velké Poříčí 

• obchvat II/298 Opočno (druhá etapa) 

• silnice II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí 

• silnice II/280 Libáň – Kopidlno 

• silnice II/300 Trutnov – Babí – Prkenný důl 

• jižní propojení okolo Hradce Králové (Opatovice, Březhrad) 

• silniční napojení Dvora Králové n. L. na dálnici D 11 u Choustníkova Hradiště 

Výše zmíněné silniční úseky nejsou samozřejmě jedinými, do kterých chceme v období 2020–2024 

investovat. Chceme i nadále udržet tempo investic do celé silniční sítě, za kterou je Královéhradecký kraj 

zodpovědný, nicméně tato investiční činnost musí být prováděna řádně, dle priorit a taktéž finančních 

možností kraje.  
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SOCIÁLNÍ OBLAST 

Jsme krajem solidárním. Naše pomoc bude mířit ke všem potřebným: k lidem v obtížné životní situaci, lidem 

se zdravotním postižením, neúplným rodinám, dětem, seniorům. Společně s městy a obcemi kraje budeme 

cílit k sociálně bezpečnému regionu, kde bude zajištěn důstojný a kvalitní život našich občanů. Důležitá je 

pro nás role rodiny, její podpora i podpora komunity obce.  

Společně vytvoříme podmínky pro co nejdelší život našich občanů v jejich přirozeném a známém prostředí 

svého domova. Cílit budeme na větší zapojení samospráv a podporu rodin do péče o své blízké. Posílíme 

terénní a odlehčovací služby. Pobytové služby budou až posledním možným řešením péče o seniory 

s vysokou mírou podpory. V síti sociálních služeb budou nastavené rovné podmínky pro poskytovatele krajské, 

obecní, neziskové i soukromé. Nezastupitelnou pomoc vnímáme v dobrovolnictví. 

Rozšíříme síť sociálních služeb s důrazem na posílení služeb terénních a ambulantních (denní stacionáře, 

domovinky), pomůžeme rodinám, které pečují o své blízké doma (odlehčovací služba). Podpoříme rozvoj 

lůžkové i terénní hospicové péče. Poskytovatelé sociálních služeb budou našimi partnery. 

Navýšíme počet lůžek pro seniory s vysokou mírou podpory (např. demence, Alzheimerova choroba). 

Na rozšíření sociálních lůžek budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi a městy, která by měla být 

jejich hlavním poskytovatelem, ale i soukromým sektorem. Maximálně využijeme další finanční zdroje 

(národní, evropské) pro zkvalitnění sociálních služeb a pro investice do sociálních zařízení. 

Kraj se v oblasti poskytování sociálních služeb zaměří hlavně na pobytová zařízení pro občany se zdravotním 

postižením a duševním onemocněním, specializovanou péči. A bude dále pokračovat v transformaci ústavní 

péče – budovaní pobytových zařízení komunitního typu, chráněného bydlení. Podpoříme rozvoj programů pro 

duševní zdraví a transformaci pobytové péče o duševně nemocné.  

Zaměříme se ve spolupráci s obcemi na podporu startovacích bytů a sociálního bydlení pro seniory, sociálně 

znevýhodněné osoby se zdravotním postižením, samoživitele, děti opouštějící dětské domovy či pěstounskou 

péči.  

 Domov U Biřičky v Hradci Králové 
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Podpoříme programy prevence sociálního vyloučení, podpoříme kontaktní centra, terénní programy 

a komunitní práci ve vyloučených lokalitách. 

Připravíme transformaci ústavní péče – dětské domovy budou malými objekty rodinného typu, podpoříme roli 

pěstounů a jejich profesionalizaci.  

Podpoříme rodiny – síť rodinných, mateřských center, podpoříme zapojení seniorů do aktivního života.  

Zrevidujeme platby od zdravotních pojišťoven v sociálních zařízeních a budeme na Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR usilovat o změnu úhrad dle vyhlášky – navýšení plateb. 

Přehled z jednání zastupitelstva bude tlumočen do českého znakového jazyka, bude pořízen přepis 

zvukového záznamu, i další informace kraje budou přístupné nevidomým i neslyšícím.  

Plánujeme realizaci těchto stavebních investic: 

• novostavba hlavní budovy Barevných domků Hajnice pro klienty s těžkým mentálním postižením, 

• domovy pro seniory (novostavby, přestavby a rekonstrukce): Tmavý Důl, Žacléř, Borohrádek, Opočno, 

Hradec Králové – Biřička, Vrchlabí, 

• středoevropské centrum komplexní podpory neslyšících v Hradci Králové, 

• transformace ústavní péče pro osoby s duševním onemocněním Domova na Stříbrném vrchu – nové 

objekty komunitního a chráněného bydlení v Náchodě a v Rokytnici v Orlických horách,  

• transformace ústavní péče pro mentálně postižené v ÚSP Kvasiny a nové objekty v Náchodě, Novém 

Městě nad Metují, Hradci Králové, 

• transformace ústavní péče pro mentálně postižené v ÚSP Chotělice a nové objekty v Jičíně, Hořicích 

 a Nové Pace. 

Budeme se aktivně podílet na projektech navyšujících kapacitu sociálních služeb prováděných městy našeho 

kraje – v Broumově, Nové Pace, Hořicích, Novém Bydžově.  
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ŠKOLSTVÍ 

Celá společnost prochází v posledních desetiletích obrovskými změnami, které před vzdělávání kladou zcela 

nové výzvy, na které musíme reagovat. Dřívější koncept, kdy se žáci ve školách naučili vše podstatné a 

následně to v zaměstnání využívali desítky let, je minulostí. Podle aktuálních studií OECD zmizí kvůli 

technologickému pokroku během následujících 20 let téměř polovina povolání. Zároveň nám ale 

technologický vývoj umožňuje využívat ve vzdělávání nástroje a metody dříve nepředstavitelné. 

Jsme připraveni učinit všechny potřebné kroky k tomu, aby náš vzdělávací systém byl připraven čelit těmto 

výzvám. 

Vytvoříme portál volně dostupných studijních materiálů pro žáky, studenty i dospělé, aby si mohli průběžně 

doplňovat a rozšiřovat své znalosti a kompetence v oblastech, které aktuálně potřebují.  

Budeme aktivně podporovat spolupráci různých stupňů a druhů škol, abychom dokázali poskytnout žákům 

a studentům široké spektrum znalostí, vědomostí, dovedností a kompetencí, které je připraví pro jejich 

budoucí život.  

Budeme podporovat rozvoj všeobecné, finanční, jazykové i digitální gramotnosti, ale také podnikavost, 

schopnost spolupráce, komunikace a uplatňování nabytých znalostí v praxi. Podpoříme vzdělávání o etických 

otázkách.  

Budeme podporovat zvyšování kvality všeobecného vzdělávání a investovat do vybavení středních odborných 

škol. Budeme podporovat spolupráci škol s podniky v kraji, aby žáci mohli naplno rozvíjet svůj talent a po 

ukončení škol bez potíží našli uplatnění. Budeme podporovat i speciální školy a žáky ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, aby i oni byli připraveni pro svůj budoucí profesní život.  

Hodláme posilovat roli ředitelů škol, rozvíjet jejich manažerské dovednosti pro kvalitní řízení škol a pomoci 

jim v odbourávání zbytečné administrativní zátěže. Budeme podporovat programy na vzdělávání učitelů 

směrem k moderním formám výuky, využívání technologií a sdílení dobré praxe. Budeme hledat způsoby, jak 

podpořit lepší platové ohodnocení práce učitelů i dalších pracovníků ve školství a jak přivést do škol více 

odborníků z praxe. 
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Zahájíme intenzivní spolupráci s ostatními kraji s cílem výměny zkušeností a spojení sil pro zajímavé projekty, 

které přesahují rámec krajů.  

Zapojíme studenty do projektů kraje i firem z regionu, budeme podporovat zahraniční studijní pobyty a vznik 

talentových center. Budeme na školách podporovat využívání volně dostupného softwaru. Chceme se zaměřit 

na rozvoj dovedností v oborech budoucnosti jako je programování, robotizace, počítačová grafika 

a modelování, 3D tisk, virtuální realita, či umělá inteligence. Naším cílem je podpora inovací a výchova 

budoucích „tahounů“ kraje. 

Budeme v maximální možné míře využívat vnější zdroje na investice do školských budov a pracovat na 

projektové přípravě budoucích projektů. Školní budovy, které nejsou dlouhodobě využívány, nabídneme 

k prodeji, či je převedeme v rámci veřejného sektoru, aby jejich provoz a údržba zbytečně nezatěžovaly 

rozpočet kraje. 
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REGIONÁLNÍ ROZVOJ  

Založíme krajské inovační centrum jako stěžejní nástroj transformace kraje směrem k ekonomice s vyšší 

přidanou hodnotou. Inovační centrum bude propojovat svět vzdělávání, vědy a výzkumu s firmami 

a podnikateli s vazbou na náš region a bude poskytovat podporu a zázemí pro vznik úspěšných start-upů. 

Budeme aktivně podporovat rozvoj hospodářsky slabších regionů, a to zejména podporou odpovídajícího 

vzdělávání, dopravního spojení a vysokorychlostního internetu. Budeme podporovat tvorbu ekonomických 

a sociálních vazeb mezi regiony včetně polských. 

Pomocnou ruku podáme i nejmenším obcím v rámci programu obnovy venkova, rovněž tak různým formám 

sdružování obcí – svazkům, místním akčním skupinám i společným organizacím obcí. Budeme podporovat 

starosty v jejich úsilí k využívání vnějších zdrojů financování projektů pro rozvoj obcí a zvýšení kvality života 

jejich obyvatel.  

Vyhotovíme digitální technickou mapu kraje, která bude zobrazovat sítě a další infrastrukturu v území kraje 

tak, aby byla nápomocna při další výstavbě. 

Pečlivě se připravujeme na programovací období Evropské unie 2021+ tak, abychom maximálně využili, 

a pomohli subjektům s projekty realizovanými v rámci kraje. 

Budeme pravidelně vyhodnocovat plnění strategie rozvoje kraje a průběžně ji aktualizovat. 

Chceme, aby lidé žili ve všech částech našeho kraje, aby všude byla smysluplná ekonomická aktivita 

zajišťující obživu.  

Budeme zlepšovat urbanistickou koncepci, zásady územního rozvoje, koordinovat přípravu územních studií 

na základní témata - rozvojové osy, významná centra. K tomu chceme zřídit poradní orgán (krajského 

architekta). Ten bude dohlížet na architektonickou kvalitu krajských investic a pomáhat se vzájemnou 

komunikací úřadů, veřejností a stavebníků.  

Dále budeme rozvíjet a podporovat cyklodopravu, a to zejména dalším plánováním nových cyklotras a jejich 

dalším propojováním tak, aby se vytvářely souvislé celky významných cyklostezek, které budou poskytovat 

novou sportovní a turistickou atraktivitu. Také budeme propagovat a rozvíjet hipostezky.   
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

Královéhradecký kraj se dlouhodobě řadí na přední místa v rámci hodnocení regionů z pohledu kvality života. 

Proto, abychom udrželi tuto pozici, je žádoucí i nadále usilovat o kvalitní a zdravé životní prostředí ve prospěch 

občanů našeho kraje. 

Budeme naplňovat strategické cíle schválené v dokumentu Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého 

kraje o vodě. Zejména se zaměříme na pomoc obcím kraje při dobudování potřebné vodohospodářské 

infrastruktury, kdy prioritou je zabezpečení kvalitní pitné vody pro občany.   

Budeme se aktivně podílet na zpracování Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího 

povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry jako základních koncepčních dokumentů v oblasti vodního 

hospodářství. 

Vytvoříme podmínky pro zvýšení ochrany zdrojů kvalitní podzemní a povrchové vody. Nadále budeme 

podporovat aktivity, které pomohou řešit negativní dopady starých ekologických zátěží na životní prostředí, 

zvláště na zdroje využitelných zásob vody. 

Podpoříme odvedení čištěných odpadních vod mimo vodní nádrž Rozkoš. 

Nadále budeme zajišťovat péči o zvláště chráněná území Královéhradeckého kraje včetně území soustavy 

NATURA 2000. 

V environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě budeme klást důraz na mravní zásady, jako nezbytný 

předpoklad pro trvale udržitelný rozvoj. 

V případě krajských investic budeme více usilovat o prosazování projektů šetrnějších k životnímu prostředí. 

V oblasti odpadového hospodářství budeme prosazovat maximální třídění komunálního odpadu v návaznosti 

na očekávané snižování skládkování směsného komunálního odpadu. 

Podpoříme aktivity zaměřené na osvětu, vzdělávání a motivační soutěže v oblasti třídění, využívání odpadů 

a předcházení jejich vzniku ve spolupráci s obcemi, městy, školami a dalšími subjekty.  
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Budeme podporovat a rozvíjet aktivity vedoucí ke snížení škodlivin v ovzduší. 

Budeme se aktivně podílet na rozvoji Safari Parku Dvůr Králové s cílem více posílit a využít její vzdělávací 

a vědecký potenciál. 

Podpoříme regionální zemědělce a potravináře. Vytvoříme informační platformu zaměřenou na poskytování 

poradenského servisu chovatelům hospodářských zvířat při uplatňování náhrad za škody způsobené zvláště 

chráněnými druhy živočichů.  

Budeme podporovat neziskové organizace v oblasti myslivosti, včelařství, rybářství a ochrany životního 

prostředí. 

Vyhlásíme smysluplné dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství. 
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KULTURA 

Kultura je naší vizitkou, tvoří nedílnou součást naší identity, kořenů a také plného a barvitého současného 

každodenního života. Budeme usilovat o to, aby Královéhradecký kraj v oblasti kultury byl spolehlivým 

partnerem pro všechny aktéry v území, motorem inovativního přístupu a dobrých nápadů, investorem kvalitně 

připravených akcí a garantem, díky kterému je možné uskutečnit výrazné kulturní počiny v živé kultuře 

i památkové péči. Kulturu vnímáme jako příležitost a nástroj rozvoje regionu a jako chytrou investici do naší 

budoucnosti.  

Abychom naplnili své plány v oblasti kultury a památkové péče, budeme své kroky dobře plánovat. V roce 

2021 dokončíme krajskou koncepci kultury a památkové péče na následující několikaleté období 

Kraj má v celém území rozsáhlou síť organizací, jichž je zřizovatelem nebo (spolu)zakladatelem. Tyto 

organizace budeme podporovat v dalším růstu, otevřené a inspirativní práci s veřejností a obecně v jejich roli, 

kterou hrají v rozvoji společenského života ve svém regionu. Před organizacemi stojí nové výzvy v podobě 

digitalizace kulturního dědictví; plní též svou roli v oblasti vědy a výzkumu.  

Vnímáme ale též důležitost rozvoje krajské kulturní infrastruktury obecně. Síť knihoven, kulturních domů, kin, 

muzeí a galerií patří k bohatství naší země a podpora smysluplného využívání tohoto zázemí a příspěvek 

k jeho adaptaci na požadavky 21. století je pro nás výzvou.  

Jakkoliv dobře vybavená infrastruktura nedává hlubší smysl bez kvalitního obsahu. Ten přináší pouze živá 

kultura. Chceme podporovat a dále budovat akce a festivaly s tradicí i nové projekty, které oslovují mladou 

generaci. Těm, které považujeme za skutečné rodinné stříbro kraje, budeme nabízet víceletou finanční 

podporu v podobě tzv. záštity Rady KHK; nově tuto podporu chceme věnovat nejen projektům v živé kultuře, 

ale i v památkové péči. Důležitou je pro nás systematická podpora aktivních aktérů kultury v území kraje, 

kterým budeme nadále nabízet finanční podporu v rámci dotačních programů, ale i podporu ve vzájemném 

propojování, sdílení dobré praxe nebo uspokojování vzdělávacích potřeb. Zvláštní pozornost zaslouží podpora 

kvalitní kultury mimo urbánní centra.  
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Zajímavým segmentem, kterému budeme věnovat obzvláštní pozornost, jsou kulturní a kreativní odvětví. 

Jedná se o sektor, který vychází z tvůrčích tradic a potenciálu a který má slibnou budoucnost. Podpora 

kreativních odvětví bude součástí připravovaného krajského inovačního centra.  

Památková péče je také oblastí, ve které vnímáme potenciál. Usilujeme o památkovou péči, která je dobrým 

a spravedlivým ochráncem kulturního dědictví a která je otevřeným, komunikativním a ve svých názorech 

předvídatelným partnerem. Rolí památkové péče není pouze zakonzervovat a chránit, ale také umožnit 

propojení s nároky a potřebami dnešního světa a života. Aktérům a aktivitám obzvlášť výrazným budeme 

udělovat ocenění kraje v oblasti památkové péče.  

Kultura, to jsou mj. naše kořeny, tradice a minulost. Chceme usilovat o komplexní rozvoj a podporu tradičních 

řemesel v našem kraji tak, aby zůstala zachována i dalším generacím. K tomu patří např. podpora ocenění 

Mistrů tradičních řemeslných tradic, záchovných opatření nebo podpora řemesel ve vzdělávacím procesu 

a podpora našich muzeí při budování moderních interaktivních expozic a zajímavého doprovodného 

programu, které osvětlí kouzlo řemeslných tradic.  

Kultura a kreativita mají své jasné průsečíky se vzděláváním, sociálními službami, udržitelným rozvojem nebo 

kulturní diplomacií. Tyto průniky budeme aktivně vyhledávat a rozvíjet v nich multioborové projekty. 

Kultura je dobrá investice a v kultuře se dějí zajímavé investice: prioritním záměrem je pro nás dobudovat 

tzv. Muzejní kampus ve Vrbenského a Gayerových kasárnách v centru Hradce Králové. Připravené k investici 

jsou též projekty revitalizace hvězdárny v Hradci Králové, stavba depozitáře pro Muzeum Náchodska 

a dobudování depozitářů pro Regionální muzeum v Jičíně a Galerii moderního umění v Hradci Králové. Velkou 

výzvou je pevnost Josefov (se státem a městem), revitalizace areálu zámku v Kopidlně a oživení kláštera 

v Opočně. Pro tyto projekty chceme v maximální možné míře využít nové programové období a snažit se získat 

externí zdroje financování.  

Dobré investice jsou neoddělitelně spojené s kvalitní architekturou. Architektonické soutěže, kvalitní veřejný 

prostor a umělecká díla spojená s investicemi z veřejných zdrojů jsou pro nás cílem.   
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CESTOVNÍ RUCH 

Cestovní ruch je důležitou součástí hospodářského života v kraji. Naším cílem je bezpečný a prosperující 

cestovní ruch, přínosný pro místní obyvatele a atraktivní pro návštěvníky.  

Český ráj, Krkonoše, Adršpašsko-teplické skály, Kuks a Safari Park Dvůr Králové jsou turistické cíle národního 

významu, v těchto oblastech budeme vhodnými opatřeními čelit overturismu (přetížení jednotlivých lokalit 

turisty). Tyto atraktivity použijeme jako vlajkové lodě, pomocí nichž přilákáme turisty i k dalším cílům – na 

zámky a hrady, pevnosti a také k vodě, do přírody, do našich hor (např.: Říčky, Karlova Koruna, Kost, Josefov, 

Dobrošov, Rozkoš, Orlice). Zpropagujeme celé oblasti Broumovska, Hradecka, Kladského pomezí, Orlických 

hor, Podorlicka a Podkrkonoší. 

Kromě udržení vysokého standardu turistického značení pro pěší i cyklotras se chceme zaměřit na budování 

systému cyklostezek navazujících na celostátní a mezinárodní trasy.   

Destinační management bude zajišťován primárně oblastními destinačními společnostmi, které vnímáme 

jako základní stavební kameny rozvoje cestovního ruchu (Krkonoše, Podkrkonoší, Český ráj, Hradecko, 

Orlické hory a Podorlicko, Kladské Pomezí a Broumovsko). Role kraje bude v oblasti cestovního ruchu hlavně 

koordinační, podpůrná a propojující jednotlivé aktéry a projektové záměry. Prezentovat bude své území na 

národní úrovni i do zahraničí. 

  

 Barokní hospitál Kuks 
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SPORT 

Prioritou v oblasti sportu je vytváření podmínek pro sportování dětí a mládeže od rekreační po vrcholovou 

úroveň. Důležitý je i masový sport – „sport pro všechny“. Tam, kde je to vhodné a účelné, zpřístupníme 

sportoviště krajských zařízení veřejnosti. 

Podpora sportu krajem je zajištěna především prostřednictvím dotačních programů. Programy umožní 

přihlédnutí ke specifickým okolnostem. Rada kraje se nevzdává odpovědnosti rozhodnout o některých 

dotacích individuální formou. 

Olympiády dětí a mládeže jsou pro kraj nejdůležitější sportovní akcí roku – umožníme dlouhodobou přípravu 

našich sportovců a kvalitně zajistíme účasti přímo na každé olympiádě. Chceme pořádat zimní olympiádu 

dětí a mládeže 2023.  

Nastavíme pravidla podpory vrcholového sportu. Budeme činit kroky na podporu reprezentantů ČR a jim 

potřebné sportovní infrastruktury v kraji k udržení mezinárodně úspěšných sportovců v našem regionu.  

V rámci dotačních programů pro výkonnostní a vrcholový sport budeme podporovat zejména sportovní 

kolektivy z nejvyšších národních soutěží a jednotlivce do 10. místa v ČR, v olympijských sportech.  

Kraj se bude spolupodílet na financování a (bude-li to třeba) také na pořádání mezinárodních a významných 

národních závodů a soutěží na svém území (mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství České republiky 

a významné mezinárodní sportovní akce).  

Nejdůležitější sportovní akce krajského významu budou mít trvalou záštitu kraje, a tedy jistotu příspěvku 

ze strany kraje.  

Jsme připraveni přispět na vícezdrojové financování sportovní infrastruktury na území kraje. Tedy za 

společného přispění (vedle kraje) také státu, obce a sportovní organizace. Bude-li to ekonomicky možné, 

podržíme dotační program na přímou podporu sportovní infrastruktury. 

Podpoříme motivační projekty pro aktivní seniory, handicapované sportovce a vzdělávání trenérů 

a rozhodčích. Finančně budeme každoročně podporovat krajské stupně sportovních svazů a sdružujících 

tělovýchovných organizací. Krajská (a okresní) úroveň je ve všech aspektech sportu přirozeným polem 

působnosti kraje (vyhodnocování nejlepších sportovců, konference apod.).  
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BEZPEČNOST 

Bezpečnost a také pocit bezpečí všech obyvatel kraje jsou jedním z hlavních úkolů veřejné správy, pro to 

vznikly státy. Přesvědčili jsme se ovšem, že v kritických chvílích lidem nejlépe, nejrychleji pomůže kraj a obec.  

Budeme pracovat v těsném kontaktu se všemi složkami integrovaného záchranného systému, maximálně je 

podporovat a zároveň s nimi otevřeně komunikovat. Lékařská péče, zdravotnická záchranná služba, hasiči 

i policisté musí být k dispozici všem a na celém území kraje bez výjimek.  

V dalším období budeme řešit pandemii způsobenou covid-19. Se státem budeme i nadále aktivně 

spolupracovat na vhodných opatřeních k jejímu zdolání. Podpoříme vakcinaci a i po ní budeme život v kraji 

přizpůsobovat, abychom pandemii překonali.  

Obecně se budeme pečlivě připravovat na jakékoli nouzové a kritické stavy – např. další epidemie, kalamity, 

velké nehody, black-out, kybernetické útoky, teroristické a podobné útoky. Zajistíme pro tyto případy 

materiální zabezpečení a školený personál.  

Vytvoříme sklady ochranných pomůcek, ve kterých budou připraveny dostatečné zásoby, rovněž si vytvoříme 

kanály pro pořízení dalších potřených věcí a technologii. Bezpečnostní rada kraje bude permanentním, plně 

funkčním orgánem kraje odpovědným za krizové řízení.  

Navrhneme a budeme realizovat logická a koordinovaná protipovodňová opatření v návaznosti na maximální 

zadržování vody v krajině. Budeme se připravovat i na možnost dlouho trvajícího sucha.  

Podpoříme preventivní vzdělávací programy a akce na základních a středních školách i v rámci dalších kriticky 

důležitých institucí kraje (záchranné služby, nemocnice, sociální ústavy i krajský úřad) jako přípravu 

na mimořádné situace. 

Budeme pokračovat ve finanční podpoře hasičů, policie a záchranářů. Metodicky i finančně pomůžeme 

sborům dobrovolných hasičů a jejich jednotkám. Chceme moderní záchrannou službu: budeme dbát na 

vybavení, zázemí, finančního ohodnocování a vzdělávací programy záchranné služby. 

Ve vztahu k Policii ČR podporujeme zachování stávajících služeben Policie ČR. Projednáme optimalizaci počtu 

policistů v jednotlivých částech kraje. 
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INOVACE  

Královéhradecký kraj má velký potenciál, co se týče výzkumu a inovací. Spočívá v kvalitních lidských zdrojích 

a infrastrukturním zázemí v podobě výzkumných organizací, středních a vysokých škol. Našim cílem je 

především podpora inovativního podnikání s vyšší přidanou hodnotou a uplatnění výzkumu v praxi. Jedním 

z našich kroků je realizace regionální inovační strategie (RIS3). 

Klíčová je spolupráce s vysokými školami, výzkumnými institucemi a firemní sférou, a to především 

v oblastech biomedicíny, IT a optoelektroniky, nových textilních materiálů a pokročilého zemědělství. Obecně 

budeme usilovat o technické inovace, digitalizaci, využití umělé inteligence a zavádění nových 

technologických postupů. Zároveň nezapomínáme na sociální a kulturní inovace. 

Abychom naplnili v oblasti inovací naše cíle, založíme Krajské inovační centrum (KIC). To propojí klíčové aktéry 

v kraji. Centrum bude také pomáhat ke vzniku nových firem, rozvoji podnikání obecně, propojování firemní 

a akademické sféry a využití aplikovaného výzkumu v praxi. Centrum také použijeme jako poradenské 

a expertní místo pro podnikatele, které bude svými aktivitami propagovat Královéhradecký kraj jako partnera 

pro technologický a inovační rozvoj a jako kvalitní místo k životu s přidanou hodnotou pro vstup nových 

investorů. 

Ve spolupráci s dalšími kraji budeme podporovat rozvoj IT, například ve sdruženích pro tvorbu open source 

software. Tuto spolupráci prohloubíme a budeme se snažit být i tahouny. Nebudeme se bát inovovat 

a budeme podněcovat inovace i ve veřejné správě a byznysu.  

Královéhradecký kraj se více zaměří na to, aby uměl ve správný čas podat pomocnou ruku novým nápadům, 

start-upům a rozvíjejícím se firmám.  
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INVESTICE 

Chceme kvalitní, moderní a architektonicky hodnotné stavby, které jsou navrženy účelně a s ohledem na 

životní prostředí.  Klíčová je kvalita projektové přípravy. Tam, kde je to vhodné, preferujeme architektonické 

soutěže. Výběrová řízení na stavby budou transparentní a v souladu se zájmy kraje. 

Každá investice musí přinést novou kvalitu. Nejde jen o to investovat, ale investovat promyšleně s ohledem 

na budoucí provozní náklady. Stanovíme priority v jednotlivých oblastech a ty budeme důsledně naplňovat. 

Našim cílem je dostatečná stavební připravenost pro získání finančních prostředků mimo kraj. Pro dotace 

budeme především připravovat akce, které bychom realizovali i bez dotační podpory. I dotované investice 

musí totiž „zapadat“ do plánu. Budeme připravovat projekty pro nynější dotační programy vlády a EU v rámci 

„protipandemických“ opatření a následně i pro běžné programovací období 2021–2027. 

Náš investiční plán především řeší nemocnice, silnice, ústavy sociální péče a školy. Plán investic bude 

dlouhodobý a přehledný. 

  

 Nový železniční viadukt na silnici III/30821 mezi Spy a Krčínem v Novém Městě nad Metují 
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INFORMAČNÍ TECHNOLOG IE 

V současnosti kraj sleduje a následuje rozvoj informačních technologií v nejpokročilejších krajích (jsme 

v pozici followera). Jako v řadě jiných oblastí se chceme i v IT dostat mezi nejlepší kraje v ČR, mezi lídry. Mimo 

jiné účastí v klíčových projektech eGovernmentu ČR. 

Na krajském úřadě budeme zavádět nejnovější informační systémy. Provedeme důkladnou prověrku 

současného stavu vnitřních informačních systémů a zpracujeme IT strategii krajského úřadu, na základě 

které budeme zlepšovat chod úřadu. Zlepšíme současný stav datového skladu, „skladiště“ informací 

o činnosti kraje a jeho organizací, a propracujeme sdílené aplikace pro příspěvkové organizace.  

Počítáme se zavedením nových, snadno použitelných elektronických služeb pro veřejnost využívajících 

elektronickou identitu uznávanou státem. Maximum smysluplných, publikovatelných a pro veřejnost 

hodnotných dat, které kraj zpracovává, budeme publikovat ve formě open dat, včetně řádné dokumentace 

a aktualizace. K tomuto účel zřídíme datový portál kraje. 

Ve zdravotnictví pokročíme v eHealth a v pořízení jednotného nemocničního informačního systému. V dalších 

odvětvích, zejména ve školství a na krajském úřadě, zajistíme a zmodernizujeme hardware i software.  

Budeme podporovat vývoj a sdílení společného vývoje open-source software ve veřejné správě.  

Kraj musí aktivně tvořit strategii pro rozvoj vysokorychlostního internetu, a to zejména v odlehlých oblastech 

regionu. Například pokládkou chrániček pro telekomunikační síť v silničních pozemcích kraje. 

Budeme i nadále organizačně pokrývat konferenci Internet ve státní správě a samosprávě konanou v Hradci 

Králové, která posílila význam našeho kraje v IT.   
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MAJETEK 

Majetek kraje – nemovitosti i jejich vybavení – jsou hmotným základem pro poskytování služeb našim 

občanům. Nemocnice, domovy pro seniory, silnice, střední školy, muzea – to vše zde musí být v evropské 

kvalitě k využití pro občany kraje v přiměřeném rozprostření po celém území kraje. Nadcházející volební 

období bude orientováno zejména na investice do majetku ve zdravotnictví, dopravě, sociální péči a školství. 

Pečlivě budeme zvažovat potřebnost vlastnictví konkrétních nemovitostí kraje. Nepotřebných nemovitých 

věcí (a dalšího majetku) se kraj bude zbavovat v prvé řadě za tržních podmínek, obcím a veřejným institucím, 

podle uvážení konkrétního veřejného zájmu, můžeme majetkové hodnoty předávat i zdarma.  

Modernizace a opravy budou probíhat na základě plánu, podle významu a stavu konkrétní budovy.  

Využijeme programového období EU 2021+ ke zvelebení majetku kraje za použití dotací. Velice důležitá je 

majetkoprávní příprava dopravních (i dalších) staveb, zejména staveb spolufinancovatelných z fondů 

Evropské unie; obecně budeme pokračovat v majetkoprávním řešení pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. 

Budeme zlepšovat informační systémy pro správu majetku, přidávat další funkcionality ke zlepšení evidence 

a nakládání s krajským majetkem tak, aby správa majetku byla maximálně přehledná, efektivní 

a hospodárná. 

Jednou z priorit pro oblast majetkoprávní je taktéž vyřešení vlastnických vztahů k budově krajského úřadu, 

a to tak, aby tato budova přešla do majetku Královéhradeckého kraje. 

Zaměříme se na energetické úspory, a to jak kontrolami hospodaření s energiemi, tak využitím nových (tzv. 

smart) technologií, vedoucích k postupným zlepšením v hospodaření s energiemi, které se posléze odrazí 

i v úsporách rozpočtu kraje.   
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EKONOMIKA 

Volební období bude, i z hlediska hospodaření, probíhat ve třech etapách. První, pandemické období, bude 

charakterizováno řešením covidu-19. Následně lze čekat hospodářskou krizi, která však nakonec vyústí 

v konjunkturu. Naše národní hospodářství je silné, moderní a má budoucnost, znovu se zotaví i náš kraj.  

Krajský rozpočet bude reagovat na vývoj jak v příjmech, tak ve výdajích. Proměnlivost a nejistota bude značná. 

Rozpočet však musí, i těchto časech, vytvořit pevnou bázi základního fungování kraje s ambicí na plný rozvoj 

plnění všech jeho úkolů potom.  

Teď počítáme ze značnými poklesy příjmů. Výdaje musí vycházet ze stanovených priorit, financovat se musí 

promyšleně stanovené, nezbytné krajské úkoly. 

Zatížení hospodaření rozpočtu kraje cizími zdroji (úvěrem) připustíme pouze ve strategických stavbách 

s celokrajskou potřebností, pravděpodobně jen pro nemocnice. I v případě hluboké krize by dluh kraje 

na konci volebního období neměl přesáhnout 40 % vlastních příjmů kraje (cca dvě miliardy korun). Nechceme 

zabřednout do kultury „výhodných“ dluhů.  

Nejbližší rok, dva nám neumožní další posilování objemu investic, ani navyšovaní podílu investic na výdajích. 

Pro udržení vysokého investičního výkonu budou klíčové dotace. Na přípravu dotovaných investic a jejich 

předfinancování a kofinancování prostředky vždy dodáme. Získávání dotací pro investice je důležitý úkol. 

Krajské organizace i obce budeme finančně i organizačně podporovat a motivovat k získávání dotací. 

Nepochybně budou třeba divestice – kraj se musí zbavovat provozů, činnosti a také majetku. Kraj se teď 

musí starat o své klíčové aktuální funkce – zdravotnictví, sociální věci, dopravu, školství.   

Budeme posilovat využití novějších informačních technologii, nejen při komunikaci, ale při zpracování 

ekonomických dat. Budeme zlepšovat jednotný ekonomický systém a datový sklad. Pečlivě budeme také 

zveřejňovat informace z orgánů kraje, o organizacích kraje, smlouvách a účetnictví kraje, a to i dálkově 

přístupným, hromadným způsobem (OPEN data). 

Rozvineme i analýzu těchto dat pro potřeby manažerského rozhodování orgánů kraje.   
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ŘÍZENÍ KRAJE 

Každý občan kraje je klientem kraje – krajského úřadu i organizací zřízených krajem. Sloužíme mu a chceme, 

aby byl s krajem a v kraji spokojený.  

Občany kraje budeme informovat prostřednictvím dobře vedených sociálních sítí, webových stránek 

krajského úřadu a zpravodaje U nás v kraji. Samozřejmostí je dobrá komunikace prostřednictvím těchto médií 

a dále i při použití e-mailu, dopisu, telefonátu nebo i osobním setkání – kraj musí být kontaktní. 

Základní věci kraje se veřejně projednávají v zastupitelstvu. O výstupech ze schůzí rady kraje budeme 

informovat na tiskových konferencích. Nemalý význam pro projednávání závažnějších rozhodnutí kraje budou 

mít výbory zastupitelstva kraje a komise rady kraje. Tyto orgány vnímáme jako místo pro seznámení se 

s problematikou a také jako oponenturu ze strany odborné veřejnosti.  

Pečlivě budeme spolupracovat s obcemi v našem kraji. Chceme, aby řešení v rámci veřejné správy byla 

přijímána co nejblíže občanovi. Kraj pomůže obcím metodicky, případně bude řešit otázky, které se dotýkají 

více obcí. Rada kraje se každoročně bude setkávat se starosty všech obcí v kraji.  

Kraj budiž vůči ústředním orgánům přirozeným a silným mluvčím požadavků všech obcí našeho kraje. 
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