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Pokyny ke zpracování přihlášky:
V přihlášce zodpovězte následující otázky, které zpracujte na samostatných listech
přesně podle dále uvedených bodů. Všechny otázky se týkají MPR nebo MPZ a jsou
zaměřeny zejména na šetrný přístup k využití stávajícího historického stavebního fondu.
Přihlášky zašlete v písemné i elektronické podobě příslušnému územnímu
odbornému pracovišti Národního památkového ústavu, jenž koordinuje hodnocení obcí na
krajské úrovni. Tento zašle elektronicky i tiskopis přihlášky pro snadnější vyplnění. Přihlášku
předkládá starosta, resp. primátor v termínu do 15. 12. 2014.
Název městské památkové rezervace /MPR/ nebo městské památkové zóny /MPZ/:

Městská památková zóna Hradec Králové (MPZ HK)
Stručné zdůvodnění přihlášky:
/Uveďte v příloze, 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 2014, doplněnou
fotodokumentací.

Přihlášku MPZ Hradec Králové do soutěže
o cenu za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace MPR a MPZ Hradec Králové za rok 2014
podává Statutární město Hradec Králové z následujících důvodů:
a) Byla v roce dokončena další etapa obnovy litinového zábradlí na Eliščině nábřeží na
levém břehu řeky Labe v samém centru MPZ Hradec Králové, která je součástí kulturní
památky městské opevnění – barokní – ÚSKP 30097/6-576, 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.
V roce 2013 byla dokončena další etapa obnovy litinového zábradlí na Tylově nábřeží na
pravém břehu Labe v samém centru MPZ Hradec Králové, která je součástí kulturní
památky městské opevnění – barokní – ÚSKP 30097/6-576, které současně tvoří obnovu
prostředí kulturní památky silniční most - Pražský s kiosky – ÚSKP 41909/6-4537
b) Obnova historických komunikací – obnova mlatového chodníku zřízeného kolem
roku 1900, který tvoří prostředí kulturní památky litinového zábradlí na Tylově nábřeží
na pravém břehu Labe
c) Zahájení obnovy vily architekta Lisky, č.p. 824 – v roce 2014 byla dokončena obnova
unikátních ocelových oken

d) Obnova kulturních památek je připravována na základě na základě podrobných
průzkumů. Obnova kulturních památek je prováděna s respektem ke kulturním a
památkovým hodnotám zjištěným během průzkumů.
V roce 2014 byla dokončena příprava obnovy kulturní památky kostela sv. Mikuláše
zahrnující průzkumy a vypracování projektové dokumentace.

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

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.

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 obnova
navrátila litinovému 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.

Obnova vily architekty Lisky, č.p. 824, MPZ – 2013 - 2014

Obnova vily č.p. 824, architekta Lisky byla v roce 2013 zahájena průzkumem unikátních
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. Objekt není kulturní památkou, ale leží na území
Městské památkové zóny Hradec Králové v rámci průzkumu byla provedena obnova jednoho
okna spočívající v uvedení do původního technického stavu. Vilu navrhl pro sebe architekt
Oldřich Liska.

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.

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 34888/6555. 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.

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 30097/6576. 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.

Mariánský sloup na Velkém náměstí (MPR HK)
(ÚSKP 24840/6-429)
1714 - 1716
Giovanni Battista Bula, Jan Pavel Cechpauer
2004
restaurováno nákladem města
akad. sochař Jan Vích

Město Hradec Králové pro ochranu kulturního dědictví:
- spolupracuje s archeology, historiky a restaurátory,
- respektuje a ochraňuje archeologické nálezy a nálezy uměleckých a
uměleckořemeslných prvků,
- koordinuje zájmy dalších vlastníků za účelem dosažení ochrany
kulturního dědictví a obnovy veřejných prostorů,
- financuje obnovu veřejných prostorů a památek,
- výsledky obnovy prezentuje a zpřístupňuje veřejnosti.
Město Hradec Králové pro zajištění podmínek pro obnovu kulturního dědictví
každoročně finančně podporuje vlastníky nemovitostí s kulturní hodnotou. Dotační titul
je mimo nemovitostí zaměřen i na podporu vydávání publikací činnosti a přednáškové
činnosti ve vztahu k památkám a kulturnímu dědictví města Hradce Králové.
Město Hradec Králové má aktualizovanou dokumentaci
Programu regenerace MPR a MPZ Hradec Králové.
Spolupracuje s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
na pořízení plánů ochrany MPZ Hradec Králové a spolufinancuje je.

A. Péče o kulturní památky v MPR nebo MPZ:
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti i číselné
vyjádření.
A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na území MPR nebo MPZ na konci roku
2014. Uveďte rozlohu MPR nebo MPZ v ha. /Informativní údaje./
Městská památková zóna Hradec Králové
počet kulturních památek:
(zdroj dat MonumNet, stav 12/2013)
rozloha:
(zdroj dat IS MMHK, stav 12/2013)

43
152,7 ha

A.2. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2014
v havarijním stavu včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.
Městská památková zóna Hradec Králové
Na území MPZ HK nejsou kulturní památky v havarijním stavu.
A.3. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, které byly na konci roku 2014
nevyužívané s uvedením důvodu jejich nevyužívání a doby trvání tohoto stavu.
Městská památková zóna Hradec Králové
Na území MPZ HK nejsou nevyužívané kulturní památky.
A.4. Uveďte kulturní památky v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo
dokončena v roce 2014 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.
Městská památková zóna Hradec Králové
městské opevnění – barokní – litinové zábradlí vč. pískovcových sloupků – Eliščino
nábřeží, zábradlí na nábřežní zdi řeky Labe, ÚSKP 30097/6-576 – obnova zahrnující
doplnění chybějících litinových dílů a částí pískovcových sloupků, odstranění vrstev
starých nátěrů, opatření ochrany proti korozi a obnova nátěrů, doplnění a tmelení poruch
pískovcových sloupků vč. závěrečné retuše, obnova byla v roce 2014 podpořena
finančním příspěvkem z programu regenerace
č.p. 510, Masarykovo náměstí, ÚSKP 33965 / 6-551 - repase zábradlí na schodišti a
vchodových dveří ze dvora, výroba replik původních dveří do dvou b. j., obnova byla
v roce 2014 podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na
obnovu památkového fondu z rozpočtu města,
č.p. 666, společenský dům YMCA, Šafaříkova, ÚSKP 23410/6-4528 – restaurování a
částečná rekonstrukce vitráží v 1. NP budovy, obnova byla v roce 2014 podpořena
finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu památkového fondu
z rozpočtu města,
Další objekty – kulturní památky na území MPZ HK, které byly obnovovány bez finanční
účasti programu regenerace nebo rozpočtu města

č. p. 234, náměstí Svobody, ÚSKP 1888/6-4542, universita - pedagogická fakulta – celková
obnova fasád, zahájení akce, obnova oken, zahájení akce
č. p. 301, Pospíšilova tř., ÚSKP 45636 / 6-4540, pův. Ústav hluchoněmých – celková obnova
objektu interiérů – 2. etapa
..............................................a další.
A.5. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 ke zrušení prohlášení
za kulturní památku s uvedením důvodu /např. havarijní stav, z důvodu nové výstavby,
demolice, neodborné obnovy atd./.
Městská památková zóna Hradec Králové
Na území MPZ HK v roce 2014 nedošlo ke zrušení prohlášení objektu za kulturní památku.
A.6. Uveďte v kolika případech a u kterých objektů došlo v roce 2014 k prohlášení za
kulturní památku s uvedením důvodu, v kolika případech nebylo řízení dosud ukončeno,
anebo objekt nebyl prohlášen za kulturní památku.
Městská památková zóna Hradec Králové
Prohlášení za kulturní památku ... 0.
Řízení dosud nebylo ukončeno ... 0.
Objekt nebyl prohlášen za kulturní památku ... 0.
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 42 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.

Střelecká ulice č.p. 824
vila architekty O. Lisky
B. Péče o ostatní objekty v MPR nebo MPZ:
Doporučujeme doplnit požadované údaje o písemný komentář a v případě vhodnosti
i číselné vyjádření.
B.1. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které jsou ke konci roku 2014 v havarijním stavu
/bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či církevní budovy,
atd./ včetně důvodu havarijního stavu a doby trvání tohoto stavu.
Městská památková zóna Hradec Králové
Na území MPZ HK nejsou budovy v havarijním stavu.
B.2. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, jejichž oprava byla provedena nebo dokončena
v roce 2014 se stručným uvedením rozsahu obnovy a účelu využití.
Městská památková zóna Hradec Králové
č. p. 718, Gočárova – obnova výměna výměna oken, výkladců a vjezdových vrat, obnova
byla v roce 2014 podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na
obnovu památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 607, Klumparova - výměna a repase oken v uliční fasádě, obnova byla v roce 2014
podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu
památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 725, Škroupova - výměna špaletových oken za repliky, obnova byla v roce 2014
podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu
památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 748, Střelecká - oprava uliční fasády, výměna špaletových oken za repliky a výměna
střešních tašek vč. nového oplechování, obnova byla v roce 2014 podpořena finančním

příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu památkového fondu z rozpočtu
města,
č. p. 560, Jana Koziny - výměna oken na J straně budovy v 1. NP, obnova byla v roce 2014
podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu
památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 609, Čelakovského - výměna oken v bytové jednotce, obnova byla v roce 2014
podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu
památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 327, U Soudu - výměna oken v bytové jednotce, obnova byla v roce 2014 podpořena
finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu památkového fondu
z rozpočtu města,
č. p. 612, Karla IV. - výměna oken v bytové jednotce, obnova byla v roce 2014 podpořena
finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu památkového fondu
z rozpočtu města,
č. p. 372, náměstí Svobody - výměna oken v celém objektu, obnova byla v roce 2014
podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu
památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 661, Gočárova - výměna oken v uliční fasádě za repliky, obnova byla v roce 2014
podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu
památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 514, Šafaříkova, HK - výměna špaletových oken vč. opětovného osazení dochovaných
vitráží, obnova byla v roce 2014 podpořena finančním příspěvkem z programu
finančních příspěvků na obnovu památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 762, Ulrichovo náměstí, HK - výměna oken za repliky v uliční fasádě, obnova byla
v roce 2014 podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na
obnovu památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 280, Eliščino nábřeží, HK - oprava střechy, uliční fasády a repase vnějších otvorových
výplní, obnova byla v roce 2014 podpořena finančním příspěvkem z programu
finančních příspěvků na obnovu památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 769, Klumparova, HK - repase špaletových oken v bytové jednotce, obnova byla v roce
2014 podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu
památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 294, Havlíčkova, HK - repase špaletových a zdvojených oken v bytové jednotce, obnova
byla v roce 2014 podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na
obnovu památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 587, Střelecká, HK - oprava uliční fasády, obnova byla v roce 2014 podpořena finančním
příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu památkového fondu z rozpočtu
města,

č. p. 649, Šafaříkova, HK - oprava uliční fasády, obnova byla v roce 2014 podpořena
finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu památkového fondu
z rozpočtu města,
č. p. 934, Nerudova, HK - oprava fasády domu, obnova byla v roce 2014 podpořena
finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu památkového fondu
z rozpočtu města,
č. p. 484, Šafaříkova, HK - oprava uliční fasády, obnova byla v roce 2014 podpořena
finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu památkového fondu
z rozpočtu města,
č. p. 526, Buzulucká, HK - obnova původní fasády se štukovými prvky, obnova byla v roce
2014 podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu
památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 221, Nezvalova, HK - oprava fasády, obnova byla v roce 2014 podpořena finančním
příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu památkového fondu z rozpočtu
města,
č. p. 912, Nerudova, HK - oprava dvorní fasády a výměna klempířských prvků, obnova byla
v roce 2014 podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na
obnovu památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 856, Hradební, HK - výměna střešní krytiny a klempířských prvků, obnova byla v roce
2014 podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu
památkového fondu z rozpočtu města,
č. p. 377, Nezvalova, HK - oprava oplocení na JV straně, obnova byla v roce 2014 podpořena
finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu památkového fondu
z rozpočtu města,
č. p. 529, Nezvalova, HK - výměna drátěného plotu s ocelovými sloupky, obnova byla v roce
2014 podpořena finančním příspěvkem z programu finančních příspěvků na obnovu
památkového fondu z rozpočtu města,
Další objekty na území MPZ HK byly obnovovány bez finanční účasti rozpočtu města.
B.3. Uveďte budovy v MPR nebo MPZ, které byly v roce 2014 demolovány s uvedením
důvodu demolice /bez rozdílu vlastníka či charakteru objektu - rod. domy, veřejné či
církevní budovy, atd./.
Městská památková zóna Hradec Králové
Na území MPZ HK v roce 2014 nebyly demolovány budovy.

Tylovo nábřeží, litinové zábradlí
C. Ostatní akce ovlivňující stav MPR nebo MPZ:
C.1. Charakterizujte současný stav parků, veřejných prostranství v MPR nebo MPZ /např.
povrchy komunikací, veřejné osvětlení, městský mobiliář, stav zeleně apod./
do roku 2014 a uveďte významné akce, které byly v letech 2004 - 2014 podniknuty
ke zlepšení stavu.
Městská památková zóna Hradec 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 60tých 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
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
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 2003 – 2013 byly realizovány níže uvedené akce, které měly za cíl
zlepšit kvalitu prostředí a objektů v MPZ.
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 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
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 do konce
roku 2014 a uveďte významné akce, které byly v letech 2004 - 2014 podniknuty ke
zlepšení stavu /čističky, prohlášení chráněných území, působení neziskových organizací
a dobrovolníků, atd./.
Městská památková zóna Hradec Králové
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 2004 – 2014 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.
C.3. Charakterizujte stav technické infrastruktury v roce 2014 a uveďte hlavní investiční
akce v MPR nebo MPZ v letech 2004 - 2014 /kanalizační síť, vodovodní řad, plynovod,
elektrické vedení, atd./.
Městská památková zóna Hradec Králové
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 2004 – 2014 byly realizovány výše uvedené akce, které měly za cíl
zlepšit kvalitu technické infrastruktury v MPR a dále je nutné zdůraznit přivedení
posílení rozvodu horkovodu, rekonstrukci hloubkové kanalizace (Palackého, Buzulucká
a jiné) a budování optické datové sítě.

Socha „prolézačka“ v městském prostoru (MPZ)

D. Péče o obyvatele a návštěvníky MPR nebo MPZ:
Doporučujeme 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./.
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 po hradeckých mostech
Procházka po hradeckých hodinách
Procházka po historických školách
Putování pohádkovým Hradcem Králové
www.hradeckralove.org/turista
www.ic-hk.cz

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 trvalých obyvatel v roce 2004 v MPR nebo v MPZ ........
Počet trvalých obyvatel v roce 2014 v MPR nebo v MPZ ........
Městská památková zóna Hradec Králové
Počet trvalých obyvatel v roce 2004 v MPZ 8 112
Počet trvalých obyvatel v roce 2014 v MPZ 8 432
D.2. Uveďte, zda je v obci či městě zřízeno infocentrum, jaké služby nabízí návštěvníkům,
jakou má provozní dobu atp.
Městská památková rezervace Hradec Králové
Informační centrum
V MPR je informační centrum umístěno v kulturní památce č.p. 166 měšťanský dům (ÚSKP
41214/6-419. Další informační centra jsou mimo MPR (vlakové nádraží, autobusový terminál
hromadné dopravy…). Provozovatelem Informačního centra je Hradecká kulturní a
vzdělávací společnost, založená městem Hradec Králové, Československé armády 300,
500 03, Hradec Králové 3 - www.adalbertinum.cz.
IC Gočárova 1225, 500 02 Hradec Králové
otevírací doba:
leden - prosinec:
Po-Pá 8:00-17:30
IC Velké náměstí 165, 500 01 Hradec Králové
otevírací doba:
říjen - květen:
Po-Pá 8:30-12:00 13:00-17:00
červen - září:
Po-Pá 8:30-12:00 13:00-17:00
So, Ne 9:00-12:00 12:30-16:00
IC Hala hlavního nádraží ČD, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové
otevírací doba:
říjen - květen:
Po-Pá 7:00-12:00 12:30-15:30
červen - září:
Po-Pá 7:00-12:00 12:30-15:30
So, Ne 10:00-12:00 12:30-18:00

Poskytování informačních služeb souvisejících s účelem zřízení, zajištění činnosti a provozu
Informačního centra města včetně edičních a prezentačních činností souvisejících,
nákup a prodej zboží pro propagaci.
Zejména zajišťuje:
•
celoroční provoz turistických informačních center města Hradec Králové včetně
zabezpečení monitoringu jejich návštěvnosti
•
celoroční provoz městského informačního, rezervačního a prodejního vstupenkového
systému Colosseum (www.hkpoint.cz)
•
účast a činnosti s tím spojené na nejméně 3 veletrzích cestovního ruchu
•
celoroční provoz a aktualizaci webových stránek informačního centra
•
činnost a provoz Destinačního managementu pro TVÚ Hradecko
•
celoroční naplňování databáze kulturních a společenských akcí na území města Hradec
Králové a TVÚ Hradecko
•
vydávání propagačních materiálů
D.3. Uveďte kulturní památky, které byly zpřístupněny veřejnosti v MPR nebo MPZ v roce
2014 a s jakým zaměřením /kulturně výchovným, společenským, atd./.
Městská památková zóna Hradec Králové
Muzeum východních Čech (ÚSKP 15682/6-559)
Po opravě. Vědecké, kulturní, vzdělávací a společenské zaměření využití kulturní památky.
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)
Zavedeno pravidelné užívání pro církevní potřeby. 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
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.
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. Objekt je přístupný v provozních hodinách.
Vstup je omezený, v roce 2014 byla v prostorách Novákových garáží uspořádána výstava.
D.4. Charakterizujte 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.
Městská památková zóna Hradec Králové
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 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.

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
D.5. Úroveň propagace Programu regenerace MPR nebo MPZ na webových stránkách obce
/města/, prezentace MPR nebo MPZ a kulturních památek, nacházejících se v obci
/městě/, na webových stránkách obce /města/ - informace pro návštěvníky MPR nebo
MPZ; informace občanům obcí a měst s MPR nebo MPZ týkající se státní památkové
péče včetně programů na obnovu kulturních památek. Uveďte odkaz na příslušné
www.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
např. rekonstrukce Velkého náměstí – 2x v muzeu, průzkumy Bílé věže – v muzeu nebo
přímo na místě samém např. Den otevřených sond – archeologický průzkum Velkého náměstí
aj.
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.
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.

Město Hradec Králové v roce 2014 uspořádalo ve spolupráci Civitas per populi, o.p.s. a
Vysokou školou regionálního rozvoje Praha za partnerství Sekce krajinářské architektury
SKA IFLA CZ Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., Mendelovou univerzitou
v Brně a Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity, Lednice odbornou konferenci se
zaměřením na proměny městské zeleně:

Město Hradec Králové v roce 2013 uspořádalo ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové
odbornou konferenci se zaměřením na předválečný a meziválečný urbanismus a architekturu:

Propagace historické architektury, MPR a MPZ v roce 2013:

Propagace historické architektury, MPR a MPZ v roce 2012:

Nábřeží sochařů (MPZ)
Proměnná expozice sochařských děl v městském
veřejném prostoru na nábřeží
E. Společenský život:
E.1. Vyjmenujte místní 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 2014.
KK3 Klub konkretistů o.s. – Výstavní činnost v Galerii AMB (Sbor kněze Ambrože) 30. –
31.5. 2014 (MPZ)
CIVITAS PER POPULI o.s. – Hradec Králové, historické město roku – beseda 24.4.
v Salonu královéhradeckém (MPZ)
Masarykova společnost - vzpomínkové akce (MPZ)
Sdružení přátel folklórního souboru Dupák – akce zaměřené na oživení lidových zvyků
Hradce Králové, Víkend s folklorem 26.04.2014 (MPZ)
Sdružení dětského folklórního souboru Červánek – akce zaměřené na oživení lidových
zvyků (MPZ)
Klub lidové tvorby – stálá činnost, prezentace lidové tvorby na Slavnostech královny Elišky
6.9.2014 (MPZ)
Muzeum východních Čech o.p.s.– stálé expozice – Královské město nad soutokem, Od
pevnosti k salonu republiky, Vše za sto let 20.9.2013 – 5.1.2014, Zámečnická škola –
Řemeslo je umění (1880 – 10954) 8.5. – 16.11.2014 ( 14. Muzejní adventní trh 28. –
30.11.2014, 23.11. 2014 Adventní neděle v Muzeu (MPZ)
Dechový orchestr města Hradec Králové – Mimořádný koncert k 350. výročí založení
biskupství královéhradeckého 28.9.2014 – Nové Adalbertinum, promenádní koncert
v Jiráskových – 24.8.2014, vystupování na vzpomínkových akcích a státních svátcích 8.5. a
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28.10.2014 - Masarykovo náměstí, 4.12.2014 Slavnostní koncert k roku České hudby 2014 –
Adalbertinum (MPR, MPZ)
Folklórní soubor KVÍTEK – akce zaměření na oživené lidových zvyků a tradic - Folklorní
muzicírování 8.5.2014 – Jiráskovy sady, Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové – 7.6.
2014 – Masarykovo náměstí, MFF Setkání s folklorem 22.8.2014, Kvítek vánoční 14.12.2014
– Studio Beseda (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 – projekt Bailey Bridge 24.5.2014, 148.
výročí bitvy u Chlumu u Hradce Králové 3.7.2014 – Masarykovo nám. (MPR, MPZ)
Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurativního divadla o.p.s. – Labyrint loutek –
celoročně, „laboratoř“ loutkoherectví pro malé i dospělé (MPR, MPZ)
E.2. Vyjmenujte 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./.
První den spolu – 1.1.2014 na Velkém náměstí. Bohatý doprovodný program, ohňostroj,
tradiční čočková polévka. (MPR)
Mezinárodní divadelní festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program – 21. –
30.06.2014 v Klicperově divadle, Divadle Drak, historickém centru města, na Open Air
scénách. Divadelní festival s mezinárodní účastí. (MPR)
Slavnosti královny Elišky – 5. – 6.9.2014 na Velkém náměstí a v Žižkových sadech. Příjezd
královny Elišky Rejčky. Středověký jarmark, průvody, rytířská klání, kejklíři, komedianti.
(MPR)
Čekání na Václava – 28.09. – 28.10.2014 v Klicperově divadle. Divadelní festival zahajující
divadelní sezonu v Hradci Králové. (MPR)
Velikonoční jarmark, koná se v prostorách Adalbertina (pořadatel HKVS s.r.o. a Klub
lidové tvorby Hradec Králové) (MPR)
Hradecký slavík – soutěž ve zpěvu národních písní – budova Adalbertina (pořadatel HKVS
s.r.o.) (MPR)
Hradecký koštýř – slavnost vína a burčáku v prostorách Městské hudební síně (pořadatel
HKVS s.r.o.) (MPR)
Zvonový řád zvonu Augustin – Bílá věž – schváleno radou města pro státní a církevní
svátky a významné městské slavnosti (MPR)
Setkání osmdesátiletých jubilantů s primátorem města – slavnostní setkání se konají
jednou měsíčně v Městské hudební síni na Velkém náměstí (MPR)
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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, Boni pueri, Český chlapecký sbor Hradec Králové, Hudební
mládeže HK (Gybon), Smíšeného pěveckého sboru Smetana, Vokální soubor Gentlemen
Singers (MPR)
Nábřeží malířů – 30. – 31.5.2014 na Eliščině a Tylově nábřeží, na náplavce. Prezentace děl
z výtvarného sympozia ARTIENALE HRKR, umělecký jarmark. (MPZ)
Den Labe – 13. – 14.6.2014 na Eliščině nábřeží. Závody dračích lodí, běh přes Trubačovu
lávku (MPZ)
Nábřeží řemeslníků – 28.6.2014 na Tylově nábřeží. Předvádění lidových řemesel, prodej
originálních výrobků, rukodělné dílny pro děti. (MPZ)
Nábřeží sochařů – 27.7.2014 na náměstí Svobody. Výstava sochařských děl vzniklých při
Hořickém sochařském symposiu. Sochy budou vystaveny do července 2016. (MPZ)
Nábřeží jazzová – 2.8.2014 na Eliščině nábřeží a náměstí 5. května. Koncerty hudebních
souborů. Vstup zdarma. (MPZ)
Velká cena města Hradec Králové – 15.8.2014 na Ulrichově náměstí. Mezinárodní
cyklistické kritérium centrem města s mezinárodní účastí. (MPZ)
Nábřeží keramiky a skla – 23.8.2014 na Tylově nábřeží. Předvádění tradičních řemeslných
technik, prodej originálních výrobků. (MPZ)
Nábřeží paromilů – 30.8.2014 na Eliščině a Smetanově nábřeží, na náměstí 5. května.
Tradiční setkání milovníků páry. Expozice hasičské techniky, parních strojů a vozidel,
železničních modelů, modelů lodí i skutečných parních lodí, parocyklů, dětská železnice a
další. (MPZ)
Nábřeží sportu – 14.9.2014 – Eliščino nábřeží, přehlídka známých i méně známých sportů
(MPZ)
Nábřeží vysokých škol – 18.9.2014 – Tylovo nábřeží, nám. Svobody, přehlídka vysokých
škol
Dny pro Izrael – 3. – 9.10.2014 – Masarykovo a Baťkovo náměstí, KC Aldis (MPZ, OP
MPR)
Hudební fórum – 30.10. – 13.11.2014 ve Filharmonii HK. Festival světové soudobé hudby.
Spolupořadatelem je Český rozhlas 3 – Vltava, který přenáší jednotlivé koncerty živě. (MPZ)
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Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové – 6. – 8.6.2014 na Masarykově náměstí,
v Adalbertinu, Klicperově divadle, na Šrámkově statku v Pileticích. Tradiční setkání přátel
folklóru. (MPR, MPZ)
Sborové slavnosti – 11. – 14.6.2014 ve Filharmonii, Adalbertinu a koncertních sálech města.
Tradiční svátek sborového zpěvu s mezinárodní účastí. (MPR, MPZ)
Výročí bitvy u Hradce Králové – 3. – 5.7.2014 na Masarykově náměstí a na bojišti Chlum
1866. Pietní vzpomínkové akce, mezinárodní setkání klubů vojenské historie, kulturní
program. (MPR, MPZ)
Nábřeží šlapadel – 12.7.2014 v Šimkových sadech. Mezinárodní závody šlapacích vozítek.
Doprovodný program pro děti. (OP MPR)
Město na kolech – 14.9.2014 v ulicích města. Tradiční akce pro širokou veřejnost nejen
z HK, ale i okolí. (MPR, MPZ)
Jazz Goes to Town – 13. – 18.10.2014 v Divadle Drak, Adalbertinu, Kongresovém centru
Aldis a hudebních klubech. Mezinárodní přehlídka jazzové hudby. (MPR, MPZ)
Královéhradecké krajské dožínky – 19. – 20.9.2014 v okolí koupaliště Flošna. Bohatý
kulturní program, přehlídka hospodářských zvířat a zemědělské techniky. (MPZ, OP MPR)
Hradecké farmářské trhy konají se v Gayerových kasárnách, Martinské trhy konají se
v prostorách Adalbertina (pořadatel HKVS s.r.o.) (MPR, MPZ)
E.3. Uveďte 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
2014 - 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.
Příklad obnovy kulturní památky podnikatelským subjektem:
Labská vodní elektrárna (ÚSKP 34888/6-555) ve vlastnictví společnosti ČEZ obnovitelné
zdroje s.r.o.
Po opravě – zprovoznění návštěvnického centra. Vzdělávací a společenské zaměření využití
kulturní památky.
Strojovna elektrárny s autentickým strojním vybavením je součástí prohlídek elektrárny.
Vzdělávací a společenské zaměření využití kulturní památky.
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č.p. 376 Wiplerova vila
ÚSKP 104745 P
F. Finanční účast obce, kraje nebo státu na obnově památkových objektů v roce 2014:
F.1. Částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu památek v roce 2014 a v kolika
případech (údaje uveďte zaokrouhleně):
- celkem na území obce /města/:
64 akcí
36.500.000 Kč
- z toho na území MPR:
15 akcí
28.300.000 Kč
- z toho na území MPZ:
30 akcí
6.100.000 Kč
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním
vlastnictví (na území MPR) 1 akce 26.700.000 Kč
- v kolika případech a kolik na památky v jiném než obecním
vlastnictví (na území MPZ) 1 akce 380.000 Kč

celkový počet žádostí
podpořená obnova nemovitostí
podpořené objekty v MPR
podpořené objekty objekt v MPZ
restaurování movité věci
podpora SHP 1)
podpora vydání publikace 2)

2008
27
i
i
i
i
i
i

2009
46
23
6
15
i
i
i

2010
53
37
8
21
1
2
4

2011
58
40
12
23
0
1
1

2012
55
43
9
27
2
2
5

2013
65
45
14
32
3
6
2

2014
73
59
14
30
0
4
4

Legenda:
i – údaj nebyl sledován
1)
– SHP –s stavebně historický průzkum KP - podpořeny všechny podané žádosti
2)
– podpořeny žádosti se vztahem k historii a architektuře města Hradec Králové
Tabulka dokládá postupný nárůst zájmu vlastníků nemovitostí o dotační programy města.
Z rozpočtu města byly podepřeny i žádosti na obnovu objektů kulturních památek mimo MPZ
a MPR a také na obnovu objektů, které nejsou kulturní památkou, leží mimo MPR a MPZ,
avšak jsou architektonicky a historicky významné. Podpořena bylo i restaurování součástí
nemovitostí i movitých věcí.
Dále město ze svého rozpočtu financovalo obnovu kulturních památek nebo jejího prostředí.
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Z dotačního titulu město přispívá i na osvětu (publikace o historii a architektuře) a
výzkum kulturních památek (stavebně historické průzkumy).
Uveďte v % vyjádření kolik částka z rozpočtu obce /města/, věnovaná na obnovu
památek v roce 2014 činí z celkového rozpočtu obce 2,03 %
F.2. Částka z rozpočtu Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace MPR a MPZ
v roce 2014 s uvedením konkrétní akce (rozepište samostatně), jako přílohu uveďte
tabulku rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ
na rok 2014, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2014.
399.000 Kč na akci: opěrné zdi labských a orlických břehů včetně litinového zábradlí,
ÚSKP 30097/6-576
obnova litinového zábradlí a kamenných sloupků - pokračování

Tabulka rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace MPR a MPZ na rok
2014, která byla přílohou Anketního dotazníku na rok 2014 – viz následující strana.
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Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2014
Název městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny: MPZ Hradec Králové

Poř.
Kulturní památka (identifikace objektu)
č.

1

Akce obnovy (stručná charakteristika)

opěrné zdi labských a orlických břehů
včetně litinového zábradlí, ÚSKP 30097/6- obnova litinového zábradlí a kamenných
576
sloupků - pokračování

Akce obnovy připravované na rok 2014 celkem
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Celkové
Z toho
Potřeba
Druh
náklady
náklady na
státní
vlastníka
2014
"památkové" podpory
(FO, PO,
(v tis. Kč)
práce
(v tis. Kč)
církev,
včetně
(v tis. Kč)
včetně
obec)
DPH
včetně DPH
DPH

8 419

8 419

4 209

8 419

8 419

4 209

město

F.3. Částka z jiných zdrojů /kraj, stát, EU/ - uveďte zda bylo požádáno na rok 2014
o finanční prostředky z jiných zdrojů a zda-li byly finanční prostředky získány a
využity.
Hlavní finanční prostředky získané a využité v roce 2014 (přehled není úplný, podaných
žádostí a získaných finančních prostředků bylo v roce 2014 více, zahrnuje tedy jen
nejdůležitější akce):
Název projektu

Program
opatření

Realizace

Rozpočet
(výše dotace)

Příprava a řízení IPRM
Centrum

ROP 2.1

do 30.6.2015

6,896 mil. Kč
(5,745 mil. Kč)

OP Výzkum
a vývoj pro
inovace 3.2

09/2009 - 11/2014

105.977.899,14 Kč
(104.673.499 Kč, z toho
příspěvek KHK pro
realizaci části v gesci
SMHK 536.163,10 Kč vč.
DPH)

Náměstí 28.října,
S.K.Neumanna, Dukelská

ROP 2.1

6/2012 - 11/2013

93 355 237,95 č
(42 708 mil. Kč)

Benešovka 2. část

IOP 5.2.a

6/2013-11/2014

Bílá věž, KP na území MPR

ROP 2.1

11/2012-04/2015

Park "Skleněnka"

ROP

1.5.2014 - 31.10.2014

Zateplení ZŠ Sever

OPŽP

2014

Zateplení ZŠ Horákova

OPŽP

2014

Digitální planetárium v Hradci
Králové

185.399.875 Kč
(50.140.935 Kč)
56.023.000 Kč
(33.232.786,63 Kč)
4.142.214,24 Kč

Legemda:
KHK – Královéhradecký kraj
SMHK – Správa nemovitostí Hradec Králové, společnost založená a 100% vlastněná městem
Hradec Králové
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Archeologické nálezy při obnově městské
opevnění v prostoru „Adalbertinum“
ÚSKP 30097/6-576
G. Koncepční příprava regenerace:
G.1. Územní plán /stav rozpracovanosti, datum schválení/:
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. Schválení územního
plánu se předpokládá v roce 2014. V roce 2011 schváleno zadání nového územního
plánu.
V letech 2012-13 je projednáván variantní koncept územního plánu. Konceptu byl
schválen v roce 2014. Schválení návrhu se předpokládá v roce 2015.
G.2. Regulační plán MPR nebo MPZ anebo územní studie MPR nebo MPZ /stav
rozpracovanosti, datum schválení zastupitelstvem/:
Regulační plán není pořízen.
G.3. Program regenerace /aktuálnost, kvalita, datum schválení zastupitelstvem a datum jeho
poslední aktualizace/:
Městská památková zóna Hradec Králové
Program regenerace MPZ Hradec Králové z 11/1998 byl aktualizován v 10/2009,
aktualizace na léta 2010 – 2015 byla schválena Zastupitelstvem města 24.11.2009. 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 se podíleli
odborní pracovníci Národního památkového ústavu, územního pracoviště v Josefově.
Program regenerace MPZ je aktuální.
V roce 2015 proběhne aktualizace Programu regenerace MPZ Hradec Králové.
G.4. Program rozvoje obce, včetně začlenění regenerace území MPR nebo MPZ /stav
rozpracovanosti, datum schválení/.
Program rozvoje obce není pořízen. Město má zpracovaný strategický a akční plán. Návrh
aktualizace strategického plánu byl projednán zastupitelstvem města v prosinci 2013. Ve
strategickém plánu je kapitola věnující se kulturním hodnotám a památkám.
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G.5. Vyjmenujte další dokumenty, využívané při realizaci regenerace MPR nebo MPZ /např.
plán památkové ochrany, program obnovy vesnice, strategický plán Leader, integrovaný
plán rozvoje města apod./.
Plán ochrany MPZ Hradec Králové – část, nabyl účinnosti 21.10.2013
Pro území MPZ Hradec Králové je pořízen Plán ochrany. Jednání o pořízení plánu ochrany
MPZ Hradec Králové bylo zahájeno s Krajským úřadem v dubnu 2009. Záměr pořízení
plánu ochrany MPZ Hradec Králové odsouhlasila Rada města Hradec Králové
usnesením ze dne 3.2.2009. V letech 2009 až 2011 probíhalo jednání o věcném
vymezení plánů ochrany, resp. bylo očekáváno vydání jednotné metodiky, která
nakonec nabyla vydána. Smlouvu o finanční spolupráci na pořízení podkladů pro plány
ochrany odsouhlasila Rada královéhradeckého kraje usnesením dne 14.09.2011.
Finanční prostředky z rozpočtu města byly vyčleněny usnesením Zastupitelstva města
dne 25.10.2011. Zadání pro výběr zhotovitele bylo vypracováno ve spolupráci s městem
Hradec Králové. Pořizovatel plánu ochrany vybral zhotovitele dokumentace a podepsal
s ním smlouvu. Koncept plánu ochrany byl projednán s Národním památkovým
ústavem, Miinsterstvem kutury, Statutárním městem Hradec Králové a úřadem
územního plánování.
Strategický plán rozvoje města Hradce Králové do roku 2020 - aktualizace schválená
zastupitelstvem města dne 17.12.2013.
Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Hradce Králové.
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
IPRM "Centrum města = pól růstu a rozvoje města", připravovaný od 2008, realizace do
2014, zařazené akce se vztahem k památkám:
MPR HK
Rekonstrukce Velkého náměstí (160 000 000,-), Hradby – Rekonstrukce (56 000 000,-) –
kulturní památka, Rekonstrukce teras Pod Kanovnickými domy (44 700 000,- Kč) – kulturní
památka, Dům u Špuláků (50 000 000,-) – kulturní památka, Rekonstrukce Bílé věže (60 000
000,-) – kulturní památka.
Územně analytické podklady – 12/2008.
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Socha ve veřejném prostoru (MPR)
Olbram Zoubek
H. Závěrečný komentář:
-

-

-

Stručně uveďte celkové hodnocení vývoje území MPR nebo MPZ z pohledu
památkové péče, popište celkový dojem z obrazu a funkcí území MPR nebo MPZ
včetně veřejných prostranství, zeleně atd., proveďte hodnocení z pohledu obyvatel,
návštěvníků, ale také podnikatelů.
Zhodnoťte stav a způsob regulace reklamy na území MPR nebo MPZ.
Uveďte informace o dalších zdrojích finančních prostředků získaných na obnovu
kulturních památek v MPR nebo MPZ prostřednictvím veřejných sbírek,
neziskových organizací, sponzorských darů, apod.
Uveďte, zda-li ve městě /obci/ existuje a funguje vlastní fond:
a) na obnovu kulturních památek, nacházejících se na území MPR nebo MPZ,
b) na opravu nepamátkových objektů, nacházejících se na území MPR nebo MPZ.

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.
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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 restaurování movitých věcí, přípravu SHP a publikační a vzdělávací činnost ve
vztahu k památkovému fondu a městu Hradec Králové.

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.
Objekt není kulturní památkou.
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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 není
kulturní památkou.

Závěrečné informace:
-

-

Za kulturní památku považujeme všechny objekty evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek – rod. 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 či město 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 2014.
Každý krajský vítěz soutěže vytvoří banner (roll up), který bude umístěn
v předsálí Španělského sálu při slavnostním ceremoniálu udílení Ceny. Manuál
bude k dispozici v sekretariátu SHS ČMS. Ministerstvo kultury a Ministerstvo
pro místní rozvoj náklady na vytvoření bannerů nehradí.
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