SPECIÁL

ROZVÍJÍME HRADEC
Zprávy, informace a úvahy o našem Hradci Králové

Je třeba říci, že pozice senátora a
funkce ve vedení města se vzájemně
velmi dobře doplňují. Je mnoho starostů a hejtmanů, kteří jsou zároveň
senátory a obojí velmi dobře zvládají,
pokud mají dobrý tým. Protože se může
stát, že se výkon obou funkcí částečně
překrývá, zákony stanoví, že za druhou
funkci dostáváte méně než polovinu
platu. Město tedy v takovém případě
ušetří a tyto prostředky pak může využít
na smysluplné projekty.
Působení našeho hnutí bude pro
naše město přínosné, pokud získáme
dostatečné množství hlasů a staneme
se tak neopomenutelným partnerem ve
vedení města. Dále je potřeba, aby
politické strany, se kterými bychom
případně tvořili vítěznou koalici, byly ve
vedení města zastoupeny lidmi, kteří
budou táhnout za jeden provaz. Pevně
věřím, že se nám podaří obojí naplnit.
Pokud nám dáte důvěru, bude nám ctí
pracovat pro všechny Hradečáky a
společně s vámi všemi náš krásný
Hradec rozvíjet.
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Často se stává, že zájmy města a
jeho občanů nejsou důsledně chráněny. Ujednání, která jsou dohodnuta
na začátku projektů, často vyšumí do
ztracena. V oblasti rozvoje a výstavby
je Hradec mnohdy nedůstojným partnerem pro podnikatele, kterým vadí
nejasná pravidla pro jejich podnikání.
Je třeba, aby město aktivně a transparentně komunikovalo jak se svými
občany, tak s nevládními organizacemi, kulturními a zájmovými spolky a
rovněž podnikateli a investory. Mělo by
jim umožnit prakticky a efektivně se
rozvíjet a podporovat jejich činnost.
Musíme mnohem lépe prosazovat
zájmy našeho města na úrovni kraje,
celostátních orgánů a evropských
institucí, aby do Hradce začalo proudit
více nadregionálních projektů a hlavně
peněz. V oblasti životního prostředí je
třeba se reálnými kroky věnovat rozšiřování a kultivaci městské zeleně a
městských parků, odpočinkových zón,
zelených vnitrobloků, střech a také
ochraně vody a vodních prvků.

komunitní život

Praktickou možnost ovlivnit zásadním způsobem rozvoj a směřování
města má však člověk pouze v případě,
že se podílí na jeho vedení. Protože
jsem měl opakovaně odlišné názory od
členů zastupitelského klubu, ve kterém
jsem působil (např. již zmiňované projekty Rozárka, Durychova a další), stal
jsem se nezávislým zastupitelem a
rozhodl jsem se spolu s kolegy založit
hnutí Rozvíjíme Hradec. V září tohoto
roku budeme usilovat o vaše hlasy
v komunálních volbách.

V současnosti chybí konkrétní vize a
koncepce pro jeho rozvoj v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém
horizontu, a pokud se občas objeví
jejich náznak, chybí jejich důsledné a
systematické prosazování. Hradec tak
už mnoho let hřeší na nadčasový
odkaz svého velkého zakladatele
Dr. Františka Ulricha, který by přitom
měl být pro vedení města velkou inspirací. Snad nic nedokládá současný
stav lépe než to, jak se ke svému
velkému zakladateli staví. Za celou
dobu nejsme schopni vzdát hold tomuto nesmírně talentovanému a pracovitému člověku a nechat mu na Ulri-

Byty

Jako senátor za Hradecko se v Senátu věnuji zejména legislativě a snažím
se co nejvíce pomáhat svému regionu.
Vedle běžné senátorské práce se
dlouhodobě věnuji rozvojovým otázkám našeho regionu. Pomohl jsem
například rozhýbat jednání s Ministerstvem obrany ve věci malšovické střelnice a odblokovat tak přípravu hradeckého územního plánu, zorganizoval
jsem podporu pro získání dotace na
výstavbu projektu MEPHARED 2 –
novou společnou budovu Lékařské a
Farmaceutické fakulty UK v řádu mnoha miliard korun. Dlouhodobě podporuji
projekt hradecké zvonohry, zajímám se
o mnoho dalších rozvojových témat a
otázek.

zahraničí či jiných českých měst a pak
se do Hradce vrátit a uplatnit v něm
všechny získané zkušenosti. Naopak
mladí lidé často odchází a k návratu
nemají důvod. Přitom je a jejich následně získané zkušenosti tolik potřebujeme. Hradec přestal aktivně vytvářet svoji identitu (kromě lékařství a
zdravotnictví), která by jej vyzdvihovala a pro kterou by byl znám na regionální, celostátní a evropské úrovni.

rozhodování
občanů

V pozici zastupitele Hradce Králové
se snažím bránit zájmy města a jeho
občanů, a to s důrazem na férové podmínky rozvojových projektů. Ať už je to
řešení bytového projektu Durychova,
nebo projektů Pilot a Rozárka. Snažím
se vždy navrhovat taková řešení, která
jsou praktická a umožňují dosáhnout co
nejlepšího výsledku. K podpoře našeho
města se snažím využívat jak kontakty
získané při výkonu funkce senátora, tak
i možnost vytvářet legislativu, ale i
zkušenosti a znalosti, které jsem získal
jako právník se zaměřením na nemovitosti a stavebnictví.

Odvaha

selský rozum

Plachta

chově náměstí postavit pomník, který
by odrážel jeho moderní a nadčasové
působení v čele Hradce Králové. Místo
toho vznikla nepovedená socha za
několik milionů korun, která nakonec
skončila v zapomnění ve skladu Technických služeb.
Podobně jako mnoho dalších Hradečáků vnímáme, že město dlouhodobě
aktivně nevytváří podmínky pro rozvoj
jednotlivých městských čtvrtí a nebuduje prostředí pro rozvoj kvalitní architektury a urbanismu, ani pro rozvoj vědy a výzkumu nebo dostupného bydlení. Nepodporuje vznik kvalitních pracovních příležitostí, které by lákaly
absolventy škol tady zůstat. Nebo
odejít po studiích na zkušenou do
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Hradec jako moderní
a vstřícné město evropského
formátu? Jde to.
Cítíme, že chybí nadhled, pohled
zvenku, srovnání s jinými městy, která
se daří rozvíjet, ať už doma, nebo
v zahraničí. Chybí schopnost překonávat překážky a odpor maloměstské
mentality, schopnost spolupracovat
s těmi nejlepšími, jejichž díla předcházejí dobu, tak jako to kdysi dokázal
František Ulrich. Na magistrátu často
vítězí politika nad budováním města.
Pokračování na straně 2
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Naše krásné město bylo velmi důmyslně založeno a dlouhou dobu se
umísťovalo na čelních příčkách v
hodnocení nejlepších míst k životu
u nás. I v současnosti se v Hradci
docela pěkně žije. Všichni ale cítíme, že naše město nejde dopředu
tak, jak bychom si přáli. Nerozvíjí se
v dynamickou stotisícovou metropoli evropského formátu, která by
svým občanům nabídla nejen pohodový život, ale i zajímavé pracovní
příležitosti, moderní životní styl a
možnosti všestranného vyžití pro
všechny skupiny obyvatel.

Lízátka

do rukou se vám dostává první vydání
novin hradecké občanské kandidátky
Rozvíjíme Hradec, která se bude
účastnit podzimních komunálních
voleb. Rádi bychom vám představili,
proč jsme se rozhodli Rozvíjíme Hradec založit, a zároveň doufám, že to pro
vás bude zajímavé čtení o našem
krásném městě.

hradecká kultura

Milí Hradečáci,

Možná hřešíme na to, jak
byl moderní Hradec Králové
důmyslně založen

cestovní ruch
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rOZVÍJÍME HRADEC
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Rozvíjíme Hradec
Pokračování ze strany 1

Mezi úředníky je přitom celá řada
schopných lidí se zájem pro město
pracovat. Potřebujeme primátora, radní i zastupitele, kteří se Hradci a veřejné službě jeho občanům věnují s
upřímným zájmem a odhodláním, kteří
v těchto funkcích vidí smysl svého života a usínají a vstávají s otázkou, co
mohou pro město a jeho občany udělat
a jak život v něm zlepšit. Je třeba, aby
bylo vedení města zdatné ve stavebnictví, urbanismu, ekonomice, právu,
získávání peněz a nechyběly mu manažerské schopnosti a zkušenosti. A
aby táhlo za jeden provaz.

V úspěšných městech
táhnou za jeden provaz

Hradec = město
s obrovským
potenciálem

Je samozřejmě na voličích, aby si
vybrali své městské zastupitele, kteří
pak následně vedení města zvolí.

Proč a jak jsme vznikli?

Proto chceme nabídnout alternativu
ke stávajícím uskupením, kandidátku
hradeckých osobností, které svým
dosavadním působením prokázaly
lásku a zájem o naše město, nezávislost a neovlivnitelnost, ale také
profesní, odborné a životní zkušenosti,
které jsou připraveni nabídnout. Mnozí z nás mají dlouholeté zkušenosti
s prací v zastupitelstvu, komisích místních samospráv, městských komisích
a výborech a znají tak fungování
města zevnitř. Všichni naší kandidáti
jsou úspěšní ve svých oborech a práce
pro město je pro ně službou jeho
občanům.

Jsme hradečtí občané, kteří svým městem opravdu žijí a není jim
jedno, co se v něm děje. Nabízíme profesní a životní zkušenosti,
pohledy starší, střední i mladé generace, dynamiku lidí, kteří jsou na
vrcholu svých životních a profesních sil. Nabízíme alternativu k uskupením, která v komunální politice v Hradci dlouhodobě působí. Důležité jsou pro nás etické hodnoty, nezávislost a neovlivnitelnost.

Pro Hradec přinášíme:
Jasné vize a koncepce
Profesní a životní zkušenosti
Zdravý rozum a tah na branku
Otevřenost a transparentnost
Čistý štít a nezatíženost kauzami
Reálné a praktické pohledy
na problémy města

Rozvíjejte Hradec
společně s námi!
V následujících měsících vám budeme postupně představovat naše názory na rozvoj Hradce. Přidáme i naše
nápady v dalších oblastech, jako jsou
kultura, cestovní ruch, sport a další.
Budeme si vážit toho, pokud vás naše
názory a naše kandidátka osloví a
zaujmou, a v zářijových komunálních
volbách nám dáte důvěru k tomu, se
na vedení města podílet. Bude nám
ctí pro naše město a pro vás, jeho
občany, zodpovědně pracovat.

Pomáháme v Hradci i mimo něj
a je to pro nás samozřejmé!

POMAHAME
HRADCI!
I

Hradec má přitom obrovský potenciál. Pokud se do toho opřeme, můžeme hledět do budoucnosti s nadějí a
optimismem. Už nyní se podstatně
zlepšilo dopravní spojení po dálnici, a
až bude postavena severní a jižní
tangenta, město si nevídaně oddychne od dopravy. Během dvou let snad
už bude konečně přijat územní plán,
který umožní další výstavbu a rozvoj.
Na pozemcích, které město vlastní,
bude možné postavit tisíce bytů. To
povede k jejich větší nabídce a tím i
dostupnosti. Areál kolem fakultní nemocnice a kampusu hradecké univerzity je obrovskou příležitostí pro
rozvoj vědy a výzkumu, zejména
v oblasti biomedicíny. Jenom samotná
fakultní nemocnice a hradecké fakulty
Univerzity Karlovy chystají investice
za mnoho miliard korun. Severní tangenta napojí letiště a jeho technologickou zónu na dálniční síť a vznikne
tak jedna z nejlepších zón pro podnikání, vědu a výzkum v Česku. A mohli
bychom pokračovat i dál.

Často ale od hradeckých občanů slyšíme větu, že k volbám nepůjdou, protože nevědí, koho volit, a že je to stále
stejné.

I

Měli bychom usilovat o vedení, které
řídí město s dlouhodobou vizí, sleduje
rozvoj dalších měst u nás i v zahraničí
a učí se od úspěšných. Ruku na srdce,
v posledních letech se často díváme
například na Litomyšl v oblasti městské architektury, urbanismu a veřejného prostoru, Brno v oblasti IT, nových technologií a inovací, ale i na
další města doma i v zahraničí, a říkáme si, proč to u nás v Hradci nejde,
když jinde to jde. A pak můžeme jen
závidět, že malá Litomyšl bude v červenci hostit slavnostní zahájení předsednictví České republiky v Evropské
unii a sjede se do ní nejen celá vláda,
ale všichni vrcholní představitelé evropských institucí. A to nejen proto, že
je tam krásný zámek, ale zejména

proto, že se již po několik generací daří
toto malebné město kvalitně rozvíjet, a
je tak příkladem pro celou zemi.

Váš tým Rozvíjíme Hradec

• Spolupořádáme charitativní a veřejně prospěšné akce
• Podpořili jsme hradeckou potravinovou banku
• Pomáháme maminkám samoživitelkám a jejich dětem
• Finančně podporujeme útulky pro opuštěná zvířata
• Podporujeme nezávislou žurnalistiku
• Finančně podporujeme veřejně prospěšné organizace
a nadace, jako jsou Pamět národa a Nadace Via

Naši lidé: Kdo jsme, jaká je za námi práce a co vše chceme
v našem Hradci ROZVÍJET
Novou hradeckou občanskou kandidátku tvoří Hradečáci z různých částí Hradce a z různých profesních oblastí, za kterými jsou vidět v životě konkrétní výsledky.

Vize, koncept, rozvoj města

„

Lidé vždy na 1. místě

Slušnost a etika

JUDr. Jan Holásek, LL.M.

Mgr. Ilona Dvořáková

Mgr. Pavel Pechanec

Právník, senátor za Hradecko a nezávislý
zastupitel města. Několik let působil ve Výboru
pro územní plán a rozvoj města. Podporuje
řadu ﬁlantropických aktivit a také Festival
architektury a urbanismu Architecture Week.

Pracuje jako PR a marketingová manažerka,
publicistka, moderátorka, lektorka.
V posledních letech byla členkou Finančního
výboru města.

Biskup Královéhradecké diecéze CČSH. Je
propagátorem a realizátorem hradecké
zvonohry a také revitalizace prostoru Sboru
kněze Ambrože.

Rád bych měl možnost podílet se na koncepčním rozvoji
města a směřovat Hradec k tomu, aby se znovu stal
moderním stotisícovým městem evropského formátu se
svou vlastní identitou, ze kterého mladá generace nebude
odcházet za lepším. Město, které je slušné a vstřícné ke
starším, pohodové pro rodiny s dětmi a inspirativní pro
mladé. To je moje vize moderního města.

„

Hradci bych v první řadě přála lepší budoucnost. Aby se
rozvíjelo koncepčně, aby bylo po celý den i večer plné lidí.
Aby ožily ulice, parky, nábřeží, dobře a za přijatelných
podmínek se tu bydlelo i pracovalo. Abychom mu dokázali
vrátit přízvisko Salon republiky. Chci město, které bude
vstřícné k občanům, bude naslouchat jejich problémům a
dokáže je vyřešit.

„

Urbanistické řešení města, množství zeleně, a především
mezilidské vztahy utváří atmosféru, kterou se člověku nechce
opouštět, ale naopak má chuť ji více posilovat. Jsem přesvědčen, že se naše město může rozvíjet ještě s větším přesahem,
řešit přítomnost i delší časový horizont. Chtěl bych, aby se
Hradec Králové stal místem, kde lidé budou moci zažívat výraznější harmonii podepřenou etickým a duchovním rozměrem.

Společně pro nás,
naše děti a vnoučata

Kultura a spokojený život!

Benešovka

Roman Hylena

Mgr. Jaroslava Vydarená

„

Pracuje v oddělení komunikace a vnějších
vztahů ve SVKHK. Předtím působila jako
ředitelka centra uměleckých aktivit Impuls,
kde iniciovala řadu významných projektů.

Město by mělo více komunikovat s krajem o společných
zájmech a projektech i o kulturních institucích na území
města. Dalším velkým tématem je kulturní a společenské
využití historického centra města, které by mělo tepat
svěží a vkusnou kulturou. A dále umění ve veřejném
prostoru, fenomén s velkým potenciálem, který dokáže lidi
zaujmout a propojit krásné s užitečným.

Neziskové organizace, pomoc potřebným
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Pracuje jako skladník. Je zakladatelem a
bývalým dlouholetým předsedou Spolku pro
rozvoj Moravského Předměstí. Intenzivně se
věnuje revitalizaci Třídy E. Beneše, kde
bydlí.

bydlení

„

Jako největší problém z pohledu člověka "zdola" vidím, pro mě
nepochopitelnou nechuť otevřené komunikace orgánů města.
Jako obyvatel Benešovy třídy jsem to například poznal při
snaze řešit problémy při revitalizaci Benešovky. Rád bych
prosazoval srozumitelnou a rovnou komunikaci v komisích a
dalších orgánech našeho města.

Rozvoj města a zdravý rozum

Ing. Martina Hepnerová

Mgr. Miroslav Půža Ph.D.

Ing. Petr Nebeský

Profesí stavební inženýrka.
Od roku 2021 vede hradecký Šatník
pro samoživitelky. Chod hradeckého
Šatníku zajišťuje spolu s týmem
dobrovolnic, ve svém volném čase
bez nároku na odměnu.

Vysokoškolský pedagog,
místopředseda KMS Slezské
Předměstí a předseda Komise
města pro rozvoj cestovního
ruchu.

Obchodní ředitel ve společnosti
Magnalink. Dlouhodobě působí
jako místopředseda
KMS Kukleny.

Zdravotnictví a fakultní nemocnice

Prim. MUDr. Vratislav
Sedlák, PhD.
Primář a zástupce přednosty
pro léčebnou péči Plicní kliniky
Fakultní nemocnice Hradec
Králové.
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Ro zh ov or

Rozhovor: Slušnost, hodnoty a pevné názory
v osobním i veřejném životě jsou základ

Tři hradecké osobnosti z různých oblastí života v Hradci se sešly na nové občanské kandidátce Rozvíjíme Hradec. Jejich motivace, plány a názory vám představíme
v následujícím rozhovoru. Jan Holásek, senátor za Hradecko, právník a zastupitel města, Ilona Dvořáková, PR a marketingová manažerka, moderátorka a autorka
mnoha kulturních i charitativních projektů, Pavel Pechanec, biskup Církve československé husitské.

Pavel Pechanec: Mrzí mě, když lidé
mají v popředí jen sami sebe. Je pochopitelně čím dál tím obtížnější myslet komunitně, společnost je různě
rozhárána a krátkodechá sebestřednost lidí je značná. Proto mě také těší,
když se lidé na sebe nejen usmívají,
ale hlavně, když dokáží alespoň na
chvíli odložit svou povrchnost a tvořit
v nesobecké radosti cokoli pro druhé.

Jak vnímáte současný život a
atmosféru v našem Hradci Králové?
Jan Holásek: Nadčasově založené
město s krásnou architekturou, které
se vám dostane pod kůži a ke kterému mám hlubokou vazbu na celý
život. Sympatičtí a příjemní lidé.
Město bohužel postupně ztrácí dynamiku a hřeší na slavnou dobu prvorepublikového Salónu republiky.

Jakým konkrétním oblastem se
chcete věnovat?

Ilona Dvořáková: Mám Hradec
moc ráda, nesmírně mě fascinuje jeho
historie, architektura, osobnosti, které
tady žily a spoluvytvářely město tak,
jak ho známe. Chybí mi tu, co mají jiná
města – přes den i večer ulice plné lidí,
pospolitost, chuť se setkávat. Dostupné bydlení a smysluplné vyžití pro
všechny generace. Chybí mi transparentní a otevřená komunikace města
s občany.
Pavel Pechanec: Hradec Králové je
místem, které jsem si zamiloval vlastně hned, když jsme se před osmi lety
přistěhovali. Stalo se mi v podstatě to,
co se stává všem „náplavám“ v tomto
městě, že naprosto přirozeně zakoření. Co mě překvapilo, byla skutečnost, že vše bylo tak intenzivní a
rychlé. Mám to tu velmi rád. A věřím,
že se naše město může rozvinout i s
hlubším přesahem do budoucna, ono
také stále je a bude co zlepšovat i zde.
Má podle vás smysl vkládat
energii do komunální politiky?
Jan Holásek: Občas si tuto otázku
rovněž kladu, zejména když sedím i
více než šest hodin na zasedání
současného hradeckého zastupitelstva plném zmatků a nekonstruktivních vystoupení. Vždy si ale nakonec
řeknu, že bez toho to nejde a je to
prostě součást práce politika na
komunální úrovni, a věřím, že se to do
budoucna podaří zlepšit. Na komunální politice, pokud se dělá dobře, je
krásné to, že vidíte hmatatelné výsledky své práce – opravené chodníky,
postavené silnice a veřejné stavby,
aktivní komunitní život a mnoho dalšího. Je fascinující mít možnost tvořit
město a formovat ho pro budoucí
generace.

Re ál né po hl ed y

Jan Holásek: Jednoznačně koncepčnímu rozvoji města v krátkodobém i dlouhodobému horizontu.
Jsem přesvědčen, že Hradec má
obrovský potenciál a mnoho příležitostí, které nesmíme nechat nevyužity. Jsem velmi rád, že naše kandidátka pokrývá všechny důležité
oblasti pro život města, které se
vzájemně prolínají a doplňují.
Zleva: Pavel Pechanec, biskup Církve československé husitské. Jan Holásek, lídr kandidátky, senátor za Hradecko
a zastupitel města. Ilona Dvořáková, moderátorka, publicistka, a autorka mnoha kulturních a charitativních projektů
Ilona Dvořáková: Kdybych nevěřila, že to má smysl, nedělala bych to.
A rozhodně to ale nedělám kvůli sobě,
vnímám to jako službu občanům a
příležitost některé věci změnit. Na
druhou stranu – chce to i hodně
osobní odvahy, obzvlášť když člověk
vidí a slyší, co se u nás v komunální
politice děje.
Pavel Pechanec: Mám zkušenost
z někdejšího působiště, že je dobré,
když se zapojím i do veřejného prostoru. Jako zastupitel a radní města
jsem působil s chutí propojovat a hledat řešení, a to jak pro naprosto přízemní záležitosti, tak i pro koncepci
vztahů, co hledí za horizont našeho já.
Komunální politika je o nalézání společného zájmu a porozumění odpovědnosti, kterou máme vůči těm, kteří
přijdou po nás.
Každý jste „tak trochu z jiného
těsta“, co vás spojuje?
Jan Holásek: Stejné hodnoty a zájem o to, aby se Hradec rozvíjel
v moderní stotisícové město evropského formátu. Je pravda, že každý

pocházíme z úplně jiné části společnosti a máme zcela jiné profesní
působení, přitom ale máme mnoho
společného – slušnost, transparentnost, otevřenou komunikaci, inovativnost a zájem rozvíjet nové věci. Tah
na branku a snahu dotahovat věci do
konce.
Ilona Dvořáková: Nejen nás tři, ale i
lidi z celé kandidátky spojují stejné
hodnoty – čestnost, pracovitost a etika. A pak taky veliké odhodlání a chuť
pustit se do práce pro město. A víra
v to, že to má smysl.
Pavel Pechanec: To je dobrá otázka a popravdě, sám sebe jsem se nutně ptal, co vše nás spojuje. Mám však
za to, že máme podobný pohled na
mnohé, a proto mezi námi funguje důvěra, že všechna vzletná slova o rozvoji Hradce chceme posouvat v čin.
Navíc upřímně, nevěřím v náhody a
už to, že jsme se dali takto dohromady, je pro mě i duchovní výzvou.

rOZVÍJÍME HRADEC
Společně pro nás,
naše děti a vnoučata

Co vás mrzí a co vám dělá v politice
radost?
Jan Holásek: S politickými oponenty se nemusíte mít rád, je ale třeba se
respektovat. Velmi mne zklame, když
se nejedná férově a na rovinu, zejména když vás někdo za zády lživě pomlouvá. Rád bych přinesl koncepční a
konstruktivní řešení a tah na branku.
O spoustě věcí se jen mluví, ale
realizace velmi dlouho trvá nebo
k ní vůbec nedojde. Někteří kolegové
to moc neřeší – já ano, asi je to o tom,
že se celý život pohybuji v prostředí
soukromého podnikání a jsem zvyklý
na to, že věci odsýpají a jdou dopředu.
Odmítám přístupy typu „ono to nějak
dopadne, to nespěchá” atp. Je potřeba předvídat, mít koncepci a dotahovat věci do ﬁnálních řešení.
Ilona Dvořáková: Odpovím citátem
Václava Havla: „Až to bude nejblbější,
tak se to najednou začne obracet
k lepšímu.“ Je potřeba udělat vše pro
to, aby se to v Hradci na komunální
úrovní podstatně zlepšilo a aby nás
v našem městě čekaly dobré a ještě
lepší časy.

Ilona Dvořáková: Velkou část života se věnuji kultuře, marketingu a
PR. Podařilo se mi nasbírat spoustu
cenných zkušeností, které chci nabídnout. Spolu s týmem kolegů z kandidátky připravujeme podrobný program pro rozvoj kultury a cestovního
ruchu, to jsou oblasti, kterým se chci
naplno věnovat, budu-li mít příležitost.
Udělat z Hradce město, které žije, kde
se lidi spolu rádi potkávají, oživit
parky, náměstí a další prostory.
Pavel Pechanec: Pokud bych se
stal zastupitelem, usiloval bych o výraznější hledání rovnováhy mezi
přítomností, minulostí i dalekým budoucnem. Jsem přesvědčen, že i
naše město se musí rozvíjet s větší
komplexností, přesahem. Jde o to,
aby se zde dobře žilo nejen nám, ale
také i našim dětem a vnoučatům.
Kultura a prostředí, ve kterém člověk
žije, mají velký vliv na rodinu i celou
společnost. Proto bych rád těmto
oblastem věnoval velkou pozornost.
Chtěl bych, aby se Hradec Králové
stal místem, kde lidé budou moci
zažívat výraznější harmonii podepřenou etickým a duchovním rozměrem.

Dostupné bydlení, družstevní bydlení

Ceny bytů dlouhodobě stoupají a pro mnohé Hradečáky se
tak stávají nedostupnými. Hypotéky jsou velmi drahé, úrok
přesahuje i 6 %, hodně podražila i elektřina. Samo město
potřebuje více bytů, které by mohlo nabídnout seniorům,
absolventům škol, začínajícím rodinám, povoláním, které
v Hradci potřebujeme udržet, jako jsou zdravotní sestry,
učitelé, ale i mnohým další. Jak tuto situaci prakticky řešit a jak
učinit bydlení v Hradci dostupnějším?
Jedním z řešení, které se nabízí, je návrat k družstevnímu bydlení.
O družstevním bydlení se napsala spousta článků, mluví o něm
v obecných frázích mnoho politiků, včetně hradeckých. Reálně se
bohužel zatím v Hradci nestalo nic. Já sám jsem současnému
vedení města představil možnost výstavby pilotního projektu družstevního bydlení na městských pozemcích v Kuklenách, veškerá
diskuse ale bohužel vyzněla do ztracena.

Družstevní bytový dům pro seniory Štěpánka v Mladé Boleslavi
Jak to tedy konkrétně funguje?

Přitom existuje řešení, které přinese více bytů i pro město a přitom
ho to nemusí nic stát. Zásadní je, že město má k dispozici pozemky,
na kterých mohou být stavěny byty. To je i případ Hradce, který
vlastní pozemky například v tzv. Severní zóně ve Věkoších. Jen
v této oblasti může vzniknout až 1000 bytů. Město dále vlastní
vhodné pozemky například v Kuklenách v lokalitě Koželužna.

Město poskytne na základě smlouvy pozemky, na kterých
družstvo postaví bytový dům s družstevními byty. Družstvo nezaplatí za městský pozemek peníze, ale oproti jeho hodnotě převede
na město družstevní podíly, se kterými je spojeno právo užívat byty.
Ty město následně pronajme občanům, kteří potřebují bydlení, a to

buď za tržní nájemné, nebo za nájemné nižší než tržní, pokud jsou
k tomu sociální důvody. Město tak družstevní byty nic nestojí –
zaplatí za ně městským pozemkem. Vůbec se nemusí starat
o výstavbu, musí pouze dobře sjednat podmínky spolupráce se
soukromým partnerem. Zbývající družstevní byty budou prodány
zájemcům o bydlení, kteří se stanou členy bytového družstva.
Na tyto byty přitom dosáhnou i ti občané, pro které jsou nedostupné
hypotéky na nákup vlastního bytu do osobního vlastnictví.
Družstevníkům – uživatelům bytů pak mohou být nabídnuty i různé
druhy služeb, v případě družstevních bytů pro seniory například
všestranná sociální a lékařská péče. V současné době se připravuje
i legislativa, která by družstevní výstavbu mohla podpořit zejména
ﬁnančním příspěvkem.
Kritici mohou namítnout, že jde jen o představu na papíře, ale není
tomu tak. Existují úspěšné projekty družstevního bydlení, které byly
postaveny na obecních pozemcích. Takovým příkladem je nedávno
dokončený družstevní bytový dům Štěpánka se sociální službou
v Mladé Boleslavi. Už za první republiky byla způsobem družstevní
výstavby postavena spousta bytů. Není tedy důvod, aby to nešlo
v Hradci. Je jen třeba, aby se vedení města upřímně a s dobrou vůlí
bytové problematice věnovalo, bylo schopno sjednat se soukromým
partnerem vhodné podmínky spolupráce a důsledně dohlížet
na jejich dodržení.
Autor: Jan Holásek

Jak na to?

Koncepce !!!

Chceme se podílet na koncepčním rozvoji města a směřovat Hradec k tomu, aby se znovu stal moderním stotisícovým městem evropského formátu se svou vlastní identitou, ze kterého mladá
generace neodchází za lepším. Rozvoj města je třeba řešit s dlouhodobou koncepcí tak, aby jednotlivé kroky společně tvořily ucelený fungující celek.

KONCEPCE PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ
– prosazujme systém Park and Go (zaparkuj a dojdi)
Jako většina velkých měst v České republice a řada světových metropolí trpí i Hradec Králové problémem zvyšující se míry dopravy v ulicích a veřejném prostoru obecně.
Tento jev s sebou přináší negativum
v podobě velkého množství automobilů hledajících parkovací místo
ať už v centru, nebo okrajových částech města, zejména na sídlištích.
Potřeba parkování bude pravděpodobně s postupem času ještě
narůstat. Proto je třeba připravit se
na tento vývoj dostatečně pečlivě a
s otevřenou myslí. Jen tak můžeme
být připraveni na budoucnost podobně, jako byl kdysi připravený
František Ulrich při plánování rozvoje našeho města.
Na konci minulého roku byly otevřeny
nové a dlouho očekávané úseky dálnic
D11 a D35 míjející město. Společně
s jejich uvedením do provozu jsme
všichni s napětím sledovali odliv části
tranzitní dopravy z II. okruhu, který
můžeme s radostí prohlásit za viditelný. S vybudováním severní a jižní tangenty pak z města zmizí většina tranzitní dopravy zatěžující městskou silniční síť. Gočárův okruh má poté ambice stát se vzkvétajícím městským
bulvárem plným života, nikoliv pouze
dopravy, jak je tomu dnes. V ulicích
podél okruhu budou mít šanci vzniknout i příjemná místa k bydlení, prosperující obchody, kavárny a podobně.
Lidé přijíždějící do centra Hradce
z okolních obcí nebo jeho okrajových
částí by dle naší koncepce měli mít
možnost zaparkovat automobil v nových parkovacích domech podél II.
okruhu. Prostory pro nově vzniklé garáže budou zvoleny na základě podrobných analýz, obecně by však měly
být na místech s dobrou pěší dostupností do centra města. Uživatelé tak
zaparkují na místě, odkud se snadno a
rychle dostanou pěšky, kam potřebují.
Zvýhodněné parkovné v těchto kapacitách je již ověřenou praxí, funguje
například v parkovacím domě Jana
Gayera. Pokrytí městského centra sítí
takových domů je variací na způsob
parkování Park & Ride (tedy zaparkuj a
jeď jinou dopravou), který funguje například v Praze či ve Vídni, avšak pro
přijetí zcela stejné koncepce je Hradec příliš malé město. Z tohoto důvodu

Reálné pohledy

je příhodnější volit systém Park & Go –
tedy zaparkuj a dojdi. Samozřejmě je
možné využít i sdílená kola nebo
koloběžky, případně jet jednu dvě zastávky městskou hromadnou dopravou.

Nedostatek kapacit v těchto hustě
obydlených částech města je řešitelný
zbudováním vícepatrových parkovišť
na místech již stávajících parkovacích
ploch. Příhodné mohou být zejména

Navhrovaná místa pro parkovací domy (PD)
Směr: Hořice, Jaroměř, Praha

PD Lidl, Hl. nádraží

PD Piletická

PD Aldis

PD Buzulucká

PD Katscherka
PD Jana
Gayera
PD Flošna

PD Aupark

Směr: Třebechovice

PD Regionální centrum

PD Žižkova kasárna

PD Flošna
PD UHK

Parkovací domy (PD)
Existující
Nové

PD FNHK
Směr:
Brno

Směr: Pardubice, Praha

Možné
bezbariérové
přístupy na
Velké náměstí

PD Moravské předměstí

Nesmíme se nicméně soustředit pouze na novou síť parkovacích domů.
Bude třeba zaměřit se také na revitalizaci stávajících kapacit, jako je garáž
Katschnerka nebo parkoviště u Flošny,
aby bylo možno i tyto parkovací kapacity nadále plnohodnotně využívat.
Neméně důležitým tématem je i parkování pro samotné obyvatele města,
obzvláště na sídlištích.

Zdroj: Bourne parking LTD

Ocelové parkovací domy nabízí rychlé
řešení potřeby parkování a mohly by být
využity při řešení parkování na hradeckých
sídlištích. Na snímku je ocelový parkovací
dům ve městě Reading v Anglii.

ocelové skládací parkovací domy,
které lze rychle postavit.
Nové parkovací kapacity by zcela
jistě neměly zabírat rozsáhlý veřejný
prostor a omezovat tak veřejný život
v něm. Inspirací nám mohou být zahraniční projekty parkovacích domů,
které jsou důmyslně propojeny s veřejnou funkcí a na střechách takových
garáží můžeme vidět dětské hřiště,
městskou pobytovou zeleň, nebo
se naopak v přízemí parkovacích
domů nachází obchody a kanceláře.
Parkovací dům tedy nemusí být pouze
nadrozměrnou slepou kostkou uprostřed zástavby, ale může nám nabízet i
různé formy vyžití či služeb a rázem se
z něj stane neodmyslitelná součást
města.
Na druhou stranu však nepotřebujeme parkovací kapacity za astronomické částky, jako je zamýšleno při
výstavbě podzemního parkoviště pod
Velkým náměstím. Za cenu 1,5 milionu
korun na jedno stání pod náměstím
(celkem více než 500 milionů korun!),

může město vystavět parkování až
desetkrát levnější těsně pod hradbami
v Žižkových kasárnách. Dostupnost
historického centra by tak byla zajištěna trojicí parkovacích domů v jeho
těsné blízkosti. Rezidenti by navíc měli
vyhrazeny kapacity parkování v uličkách města počítá se i s několika
desítkami míst přímo na ploše náměstí. Takové řešení by bylo ohleduplné
k historické hodnotě města i k jeho rozpočtu, ze kterého může za ušetřené
náklady uskutečnit o to více prospěšných věcí i pro zbylé městské části. Je
tak třeba velmi intenzivně jednat
s Ministerstvem obrany o možnosti
využití Žižkových kasáren pro účely
parkování. Zároveň je třeba řešit
bezbariérový přístup od parkovacích
domů kolem velkého náměstí (parkovací dům Jana Gayera, v budoucnu
Žižkova kasárna). Zatím je bezbariérový přístup zřízen pouze z parkovacího domu Krajského úřadu.
Zásadní je rovněž vyřešení parkování pro personál, pacienty a návštěvníky
fakultní nemocnice. To je dlouhodobý
problém, který trápí kromě Hradečáků i
obyvatele okolních obcí. Řešením je
výstavba několika menších parkovacích domů v areálu fakultní nemocnice.
Velmi důležité je také dořešení parkování v zóně Aldis. Tam bychom měli
rozvíjet prostředí pro kongresovou turistiku a pro tento účel je třeba zřídit
další parkování. Blízký parkovací dům
Jana Gayera nestačí.
Pro koncepční řešení parkování je
rovněž zásadní skutečnost, že vysokorychlostní železniční trať (VRT) bude
v budoucnu v Hradci Králové zastavovat nikoliv na terminálu mimo město,
ale bude zajíždět do centra na hlavní
nádraží. V dlouhodobém horizontu je
třeba řešit parkovací kapacity pro
uživatele vysokorychlostní trati v lokalitě hlavního nádraží včetně uspokojivého dopravního napojení.
Bez připravenosti města na budoucnost dopravy bude velmi těžké se
s jejím nárůstem vypořádat a město
zkolabuje. Je třeba mít otevřenou mysl
pro nová a inovativní řešení, stejně
jako měli kdysi urbanisté Josef Gočár a
jeho kolegové, a inspirovat se fungujícími příklady nejen u nás, ale i
v zahraničí. A takové město chceme
všichni – prosperující, fungující, nadčasové...

Návrh řešení parkování
Žižkova kasárna

Autor: Žárovka Architekti

Parkování v areálu Žižkových kasáren lze
řešit nejen přímo na ploše, ale rovněž
výstavbou parkovacího domu, který bude
citlivě zakomponován do prostoru a dotvoří
nové náměstí uvnitř kasáren. Stěny domu
mohou být ztvárněny výrazným designem.
Samotná kasárna se nabízí využít zejména pro studentské a krátkodobé ubytování.

Nebojme
se parkovacích domů
Parkovací domy nemusí být jen šerednými budovami, které hyzdí okolí, ale
mohou ho zkrášlovat a přinášet další
využití. Koneckonců i hradecký parkovací dům Jana Gayera je krásnou stavbou. Na snímku jsou zahraniční parkovací domy, které zároveň slouží jako
veřejný prostor, v prvním případě pro
lyžování a sáňkování, v druhém případě jsou v přízemí prostory pro nákupy.

PD se sjezdovkou
Zdroj: www.archdaily.com

Parkovací dům s nákupním centrem
Zdroj: www.archdaily.com

Další otázky města. Jak to tedy doopravdy je?

OC Nová Zelená – Kukleny

Benešovka

Velký rozruch způsobilo projednávání obchodního centra
Nová Zelená v Kuklenách. Zastupitelstvo města se usneslo
proti pokračování projektu, dokud nebude vyřešena doprava –
postavení páteřní komunikace Nová Zelená, a splněny další
podmínky, např. přijatelný hluk.

Rozhodně nebudeme dalšími slibujícími, kteří budou hlásat,
že Benešovku opraví. Těchto populistických hesel už určitě
mají dost i samotní obyvatelé Benešovky. Podívejme se na
aktuální stav, jak to dnes s Benešovkou vypadá.

Mnoho občanů města se diví, jak může být v tomto místě připravována nová obchodní zóna, když už v Hradci máme spoustu nákupních center a celkově je v Hradci nejvíce obchodních ploch na
jednoho obyvatele v celé ČR. Mnozí chtějí, aby byl tento projekt
zastaven.
Reálná situace je taková, že zastupitelstvo města v roce 2008
schválilo změnu územního plánu ze zemědělského využití na obchodní plochy. Tenkrát se mělo zastupitelstvo nejen odpovědně
rozhodovat, zda je opravdu vhodné změnit využití pozemků ze
zemědělské půdy na obchodní zónu, ale rovněž mělo požadovat,
aby město získalo při této změně od investora doprovodná plnění,
zejména výstavbu dopravní infrastruktury pro obchodní zónu, ﬁnanční příspěvek apod. Změna územního plánu však již byla přijata a
investor podle ní postupuje a připravuje projekt, který je s ní v souladu. Důležité je, že dokud nebude vyřešena otázka dopravního
napojení přes ulici Nová Zelená, nemůže být obchodní centrum
otevřeno veřejnosti. Obchodní zónu ale nelze v územním plánu
zrušit a změnit zpátky třeba na zemědělskou půdu, protože pak by
velmi pravděpodobně muselo město platit investorovi obrovskou
kompenzaci za znehodnocení pozemků. Zároveň není třeba se
obávat hrozeb, že by na místě byly postaveny velké nevzhledné
skladovací haly, protože územní plán skladování umožňuje pouze
v omezeném rozsahu. Řešení je jediné – jednat s investorem o nahrazení části parkování a obchodů jiným využitím, jako jsou
například byty, věda a výzkum, kanceláře a podobně. Je třeba zohlednit stávající zástavbu, to co již bylo vytvořeno, a do lokality přinést další potřebné městotvorné funkce. Pro případné změny však
bude potřeba změnit územní plán, což bude možné až po přijetí nového územního plánu. Jde tedy o dlouhodobou diskusi. Jednání
s investorem bude vyžadovat koncepční a odborný přístup ze strany
vedení města.
Autoři: Jan Holásek a Petr Nebeský

Město sice získalo všechny potřebné souhlasy k dokumentaci pro
územní rozhodnutí, mezitím mu ale propadla vyjádření dotčených
orgánů k dokumentaci pro územní rozhodnutí a musí je získat znovu. Žádost o vydání územního rozhodnutí již byla podána. V současné době lze tedy jen odhadnout, že stavební povolení pro
rekonstrukci může být získáno nejdříve v roce 2025. S ohledem na
množství účastníků stavebního řízení a velikost projektu rekonstrukce však reálně nelze termín deﬁnitivně slíbit, i když by ho obyvatelé Benešovky určitě rádi slyšeli. Z městského rozpočtu je třeba
investovat do projektu a získat stavební povolení. Poté může být
započata rekonstrukce. Náklady přesáhnou při současných cenách
jednu miliardu Kč, což převyšuje investiční rozpočet města. Je proto
potřeba se jednak odpovědně snažit získat na tento projekt dotaci,
jednak najít prostředky i v hospodaření města nebo zvážit dlouhodobý úvěr. Mnohé z nemovitostí vlastněných městem leží ladem
a jejich efektivnějším využitím lze získat stovky milionů korun. Rovněž je možné zvážit prodej nebytových prostor v parteru Benešovky,
které jsou v současné době v majetku města. A to tak, že v první vlně
by byly nabídnuty společenstvím vlastníků bytových jednotek, případně bytovým družstvům, následně pak dalším zájemcům z řad
podnikatelů s tím, že by si město ponechalo strategické pozemky
pro potřebu projektu revitalizace Benešovy třídy. V mezidobí je
třeba na Benešovce realizovat průběžné opravy a práce, a to zejména lávku ke Kozlovce, která již má stavební povolení. Je třeba pohlídat, aby výstavba nové lávky skutečně proběhla a město na ni alokovalo potřebné ﬁnanční prostředky. Dále je třeba řešit kontejnerová stání, protože podle aktuální verze projektu na rekonstrukci by
odpadové kontejnery stály přímo pod okny bytů. Kontejnerová stání
je třeba postavit na vhodnějších plochách ve větší vzdálenosti bez
dalších nákladů pro společenství vlastníků bytových jednotek.
Autoři: Jan Holásek a Roman Hylena

Územní plán
Přijetí nového územního plánu města Hradce Králové je
nejdůležitějším krokem pro rozvoj města. Po dobu jeho přípravy, která trvá již 12 let, nelze přijímat změny současného územního plánu – město je tedy, co se týká nových ploch na výstavbu bytů, „zmrazené“.
Skutečnost, že v procesu přijetí územního plánu nelze přijmout
změny, které by zajistily plochy pro další výstavbu, vede k tomu, že
jsou zastavována území v rámci stávající zástavby a ta je tak
zahušťována. To nemusí být špatně, pokud je důsledně respektován charakter okolní zástavby, což se bohužel ne vždy daří. Nově
připravovaný územní plán obsahuje nové lokality, kde se budou
moci stavět rodinné domy a byty. Jenom samotná tzv. Severní zóna
ve Věkoších umožní po změně územního plánu výstavbu přibližně
1000 nových bytů. Dalšími významnými lokalitami jsou Koželužna
v Kuklenách a zóna Aldis, kde bude možno postavit stovky bytů.
Tímto dojde k zvětšení nabídky bydlení a tím, věřme, i k snížení
tlaku na růst cen bydlení v Hradci Králové. Ve věci přijetí nového
územního plánu došlo v minulých dvou letech ke zbytečnému
zpoždění, zejména v důsledku prodlev při řešení sporu ohledně
malšovické střelnice s Ministerstvem obrany. Jsem rád, že se mi
podařilo zprostředkovat několik jednání s ministerstvem, která
vedla k dosažení dohody a vyřešení problému. Očekávaný termín
přijetí nového územního plánu se ale kvůli prodlení v minulých
letech neustále posunuje. K dnešnímu dni lze říci, že přijetí nového
územního plánu můžeme očekávat v roce 2024. Reálně se ale
nových bytů dočkáme nejdříve čtyři roky po jeho přijetí, protože
minimálně dva roky je třeba na projektování a povolení a dva roky na
výstavbu. Do prodeje však půjdou zpravidla hned, jak bude získáno
územní rozhodnutí, tedy zhruba v roce 2026. V té době by už mohla
být za námi dnešní inﬂace, která zdražila hypotéky, a ty by tak mohly
být pro zájemce o koupi bytu do osobního vlastnictví přijatelnější.
Rovněž by se mohlo rozběhnout družstevní a nájemní bydlení, které
určitě přispěje k větší dostupnosti bydlení v našem městě.

Autor: Jan Holásek

Jak na to?

Koncepce !!!

ROZVOJOVÁ LOKALITA FAKULTNÍ NEMOCNICE / UHK
šlo o velký přínos, který by se časem ještě násobně zúročil.
Pokud nedokážeme přilákat a udržet mladou generaci obyvatel, nemůžeme v průběhu let ustát konkurenční boj a nastane nezvratný úpadek. Velký potenciál má rovněž další
rozvoj kampusu Univerzity Hradec Králové, kde je mimo jiné
plánována výstavba špičkové sportovní haly, inovační centrum a další. Je třeba se zasadit o to, aby zde vznikla opravdu živoucí městská čtvrť s kvalitním veřejným prostorem.

Areál Univerzity Hradec Králové

Koncepce rozvoje území
„Biomedical Valley”

Zdroj: FNHK

Nová infekční klinika – ukončení výstavby
plánováno na prosinec 2025. Hodnota
investice přes 645 milionů Kč.

Zdroj: UHK

Moderní kancelářské budovy
u križovatky Mileta

Univerzita
Hradec
Králové

Zdroj: FNHK

Modernizace pavilonu chirurgických oborů.
Ukončení výstavby 12/2025. Předpokládaná hodnota investice přes 2,45 miliardy Kč.
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Nová křižovatka Mileta
Pro dlouho připravovanou křižovatku bylo vydáno územní rozhodnutí.
V roce 2023 by mělo být získáno stavební povolení.
Výstavba by tak mohla být záhajena v roce 2024.
Odhadované náklady: 225 mil. Kč, z čehož stát zaplatí 130 mil. Kč,
město HK 78 mil. Kč a Královehradecký kraj 17 mil. Kč.
Zdroj: FNHK
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Rozšíření budov a provozu laboratorních oborů

Studentské
bydlení a park

Dobré zprávy:
univerzity a do budoucna i vysokoškolské koleje. Významný je i připravovaný
záměr administrativního areálu Mileta,
který může vhodně doplnit spektrum
kooperujících privátních ﬁrem a nabídnout další pracovní příležitosti. Samotné zapojení studentů do aplikovaného
výzkumu vytváří předpoklad pro jejich
následné pracovní uplatnění přímo
v Hradci Králové. Pro Hradec by zajisté

Společné setkání představitelů kraje,
města, fakultní nemocnice a zástupců
hradeckých vysokých škol, potvrdilo
společný zájem na rozvoji vědy a výzkumu v Hradci se zaměřením i na oblast biomedicíny. Jen náznak systémového přístupu k rozvoji hradeckého Biomedical Valley přilákal zájem globálních
ﬁrem jako např. Pﬁzer o podnikání
v našem měste.

Zdroj: UHK

Dnes zanedbané plochy by se v nejbližších letech měly proměnit v živoucí
plnohodnotné město plné pracovních
příležitostí, vědecko-výzkumných
institucí a specializovaných zdravotnických zařízení úzce propojených
s fakultní nemocnicí a univerzitami.
V současné době jsou v této oblasti připravovány stavební projekty v hodnotě
téměř deset miliard korun, které by
mohly být postaveny během následujících let a podstatně tak posunout
dopředu nejen tuto část města, ale celý
Hradec.
Území skrývá velký potenciál hlavně
díky svému strategickému umístění
v blízkosti dvou hlavních příjezdových
tahů do města – Hradubické silnice a
ulice Brněnské. Již nyní vnímáme znatelný úbytek kamionů na obou zmíněných tepnách i na druhém dopravním
okruhu. Ve spojení s revitalizací křižovatky Mileta, která proběhne v následujících dvou letech, a krajem plánovanými úpravami Zborovské ulice, včetně výstavby tzv. Jižní propojky – přímého napojení za ČOV na Rašínovu třídu
směrem na Pardubice, se zvýší dopravní propustnost v území a okolní
pozemky budou snadno dopravně dosažitelné.
Hradci Králové kdysi dominoval průmysl, který však na přelomu tisíciletí
utichl a dnes je potřeba najít metropoli
nový směr. Tím by mohlo být právě
zdravotnictví a vědecko-výzkumná
činnost napojená na zdejší univerzity,
zejména v oblasti biomedicíny. A
všechny tyto aktivity se nacházejí právě zde – špičková fakultní nemocnice,

Vybrané nejbližší investice
Fakultní nemocnice HK

Mep

Velkou rozvojovou oblastí, která
zasluhuje koordinovaný koncepční
přístup, je rozsáhlé území v lokalitě
fakultní nemocnice, kampusu Univerzity Hradec Králové a okolí křižovatky Mileta.

Projekt pro společnou budovu lékařské a farmaceutické fakulty
Univerzity Karlovy v Hradci Králové včetně vědecko-výzkumných
pracovišt v hodnotě přes 2,5 miliardy Kč.

Fo tbalový stadion

K o n k ré tn í p ří k la d

Proč musí město platit víc za fotbalový stadion?
Vedení města nám opakovaně tvrdilo, že sjednaná cena za
postavení fotbalového stadionu nemůže být překročena. Nyní
souhlasí s jednáním o zvýšení ceny díla. Občané Hradce se tak
musí ptát, jak je to možné?
Na vině je špatně připravená smlouva o dílo na výstavbu stadionu.
Výstavba stadionu se řídí zejména uzavřenou smlouvou. Tu tvoří
komplikované mezinárodní smluvní podmínky FIDIC. Vedle těchto
podmínek se na výstavbu stadionu uplatní i české předpisy,
zejména občanský zákoník a zákon o veřejných zakázkách.

ní. Já jsem přesvědčený, že je třeba vytrvat v úsilí, aby bylo zvýšení
ceny co nejmenší a za podmínek co nejpřijatelnějších pro město.

Je třeba vytrvat v úsilí o co
nejvýhodnější podmínky pro stavbu stadionu
Pokud chceme, aby byl Hradec Králové skutečným centrem
východních Čech, kvalitní fotbalový stadion potřebujeme. Je tedy
třeba stadion dostavět. Důležitá bude role správce stavby, který
musí prověřit odůvodněnost nároků na zvýšení ceny díla a pokusit
se dosáhnut jejich snížení. Stavební ﬁrmy dále požadují posun
termínu dokončení stadionu o dva měsíce, což lze obecně
akceptovat. Dále požadují zálohy na nákup stavebního materiálu,
což je třeba odmítnout, protože hrazení záloh dopředu staví město
do nevýhodnější pozice při řešení sporných otázek.
Důležité je, aby bylo zvýšení ceny díla podmíněno tím, že stavební
ﬁrmy dokončí stadion ve sjednaném termínu a k dalšímu navyšování ceny stavby už nedojde. Zároveň by si město mělo říci o
další práce, které stavební ﬁrmy moc nestojí, aniž by se navyšovala
cena díla. Nabízí se zejména zbourání staré tribuny, která zůstává
vedle nového stadionu – všichni víme, že to takhle nemůže zůstat.

Pro rozvoj lokality je třeba
vybudovat dostatečné
studentské bydlení. V současné době by jenom
Univerzita HK potřebovala
více než 500 dalších ubytovacích míst pro své studenty.
Součástí projektu musí
být vybudování volnočasového parku s využitím
přirodního jezírka.

y

Jak vypadá proaktivní
přístup při řešení problémových
otázek rozvoje města?
Ukažme si na konkrétním případu:
Všichni známe osamocený dům u Pražské třídy
v Kuklenách v lokalitě budoucího náměstí Koželuhů (viz
foto). Působí jako vřed na budoucím náměstí, a to za
zdánlivě neřešitelné situace, kdy město v minulosti
nevyužilo možnost dům odkoupit a ten se tak dostal do
soukromých rukou. I přesto se nabízí řešení, pokud bude město vystupovat aktivně a s vizí.

A k tu á ln í
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Stamilionovou dotaci na fotbalový stadion
Hradec nedostane: měli bychom se ptát proč

Zatímco ve smluvních dokumentech FIDIC byla vyloučena možnost
zvyšování ceny díla z důvodu zdražení vstupu na straně zhotovitelů,
ve smlouvě se zapomnělo na vyloučení ustanovení občanského
zákoníku, které umožňují obnovení jednání o smlouvě a navýšení
ceny díla v případě, že se podstatně změní okolnosti oproti stavu
v době uzavření smlouvy. Vyloučení těchto pravidel je přitom zcela
běžné a je součástí férového jednání při uzavření smlouvy. Smlouvu
přitom připravovalo město jako součást zadávací dokumentace pro
veřejnou zakázku na výstavbu stadionu. Pokud by byla tato ustanovení vyloučena, město by nyní MOHLO (například z důvodu růstu
cen způsobeného válkou na Ukrajině), ale NEMUSELO, zvážit zvýšení ceny díla. Nyní ale o zvýšení ceny díla jednat musí a nakonec
bude muset zvýšení ceny díla akceptovat. Pochybení při přípravě
smlouvy tak bude stát město desítky milionů korun. Při projednávání
smlouvy na výstavbu stadionu na zastupitelstvu jsem kvalitu a systém smlouvy dlouze kritizoval, bohužel vedení města neposlouchalo a došlo na má slova.

Pokud má být Hradec Králové východočeskou
metropolí, fotbalový stadion potřebuje
Pro účely jednání o zvýšení ceny díla byl na městě vytvořen
vyjednávací tým. Bohužel byl vytvořen na základě politických dohod
a nikoliv odbornosti. Zahrnuje i poradce, kteří se podíleli na přípravě
špatné smlouvy.
Jak dál? Občas slyším hlasy, že je to jedno, hlavně ať je stadion
hotový, mnozí začínají být z nekonečných diskusí o stadionu unave-

Vedení města často hovořilo o tom, že zajistí dotaci na fotbalový
stadion ve výši stovek milionů korun. Národní sportovní agentura
však žádost města zamítla, a to z toho důvodu, že žádost nesplňuje
požadavek tzv. motivačního efektu dotace. Jinými slovy, že bez
dotace se výstavba neuskuteční. Protože však byla smlouva o dílo
na výstavbu stadionu podepsána před podáním žádosti o dotaci,
tedy město se právně zavázalo postavit stadion předem, tato
podmínka ani splněna nebyla. Kdyby byla smlouva uzavřena až po
podání žádosti, byla by šance dotaci dostat. Zcela zbytečná chyba
vedení města nás tak potencionálně stála stovky milionů korun.
Někdo může říci, že na dotaci není nárok a že není jisté, že bychom ji
dostali, i kdybychom podmínku splnili. To je sice pravda, ale je přece
jasné, že při odborném přístupu je potřeba splnit všechny
náležitosti, aby byla co největší šance dotaci dostat, a ne se z
rozhodování o přidělení dotace diskvaliﬁkovat. Další nešťastnou
věcí je, že vedení města neusilovalo o širší podporu při získání
dotace. Krajem bylo rozhodnuto, že v souvislosti s podáním žádosti
o dotaci kraj podpoří výstavbu stadionu částkou 100 000 Kč. Jde o
absurdně nízkou částku. Stadion je jednoznačně významný pro celý
region a kraj by se měl na jeho výstavbě podílet podstatně více. O to
větší bylo moje překvapení, když tuto částku schválili všichni hradečtí členové krajského zastupitelstva, jako jediný jsem hlasoval
proti. Jde tak o další příklad dlouhodobého problému, kdy si město
nevyjednalo vůči kraji odpovídající postavení.
Autor: Jan Holásek
Pozn. redakce: Uzávěrka novin byla stanovena před hlasováním
zastupitelstva o zvýšení ceny za fotbalový stadion.

Řešení:
Přestavba stojícího domu a přístavba nového bytového domu
zejména se seniorským a sociální bydlením, který vytvoří novou
architektonicky kvalitní dominantu nově vznikajícího náměstí.
Předimenzované náměstí se zmenší, bude i tak zcela
dostatečné a celkově přívětivější.
Pozemky na náměstí jsou ve vlastnictví města. Město poskytne
pro výstavbu nového přistavovaného domu pozemek, přitom si
však vymíní, že v bytovém domě budou postaveny byty 1+kk,
1+1 případně 2+kk, které investor primárně nabídne
kuklenským seniorům, případně dalším hradečákům.
Město bude požadovat, aby investor stavby převedl městu oproti
hodnotě pozemku přízemní nebytový prostor, který bude
využívat městská část Kukleny pro setkávání občanů a spolkový
život, alternativně se do něj může umístit například mateřská
školka, kterých je v Hradci nedostatek.
V případě sjednání přijatelných podmínek může město zvážit
převzetí projektu, zejména pokud by pro záměr získalo dotaci.
Alena Nekolová (předsedkyně KMS Kuleny) říká:
„Navrhované řešení se mi velmi líbí, jsem
přesvědčená, že by ho přivítali všichni Kukleňáci!“

Autor: Jan Holásek

í

Město, které inspiruje svět

Kodaň dlouhodobě vítězí v anketě
o nejlepší město pro život na
světě. Jedním z důvodů je i to, že
zdejší náměstí a veřejné prostory
jsou navrženy tak, aby
podněcovaly interakci, hru a vůbec
chuť trávit v prostoru čas a
setkávat se – například ve čtvrti
Nørrebro, která je mnohými
považována za nejvíce „cool“
městskou čtvrť na světě.

Mladá Boleslav

Litomyšl

Družstevní bydlení

Koncepční spolupráce
s architekty je
základem úspěchu

V Mladé Boleslavi vznikl první
projekt družstevního bydlení pro
seniory vybudovaný na městských
pozemcích soukromým partnerem.
V projektu Štěpánka vzniklo 148
družstevních seniorských bytů.
Starostovi Mladé Boleslavi a
senátoru Raduanu Nwelatimu
patří respekt za to, že se pustil do
tohoto pilotního projektu
družstevního bydlení pro seniory,
a sklidil za to zasloužený úspěch.

Litomyšl
Není Lidl jako Lidl

Labe

energie

realizace

žít

zeleň
a parky

rozvoj
Kotěra

náměstí

Benešovka opravy místních komunikací

železnice

bezpečnost

nadhled

studentský život

Růst
podpora
lokální
ekonomiky

vodní prvky

Salon

Byty

rozhodování
občanů

Lízátka

vzájemná Univerzita
spolupráce
Hradec
sport a
sportoviště Králové

Také Hradec může být moderním nadčasovým městem, které se rozvíjí. Už nás nebaví poslouchat důvody, proč to
nejde. Inspirujme se a hledejme způsoby, jak to udělat.

Kodaň

cestovní ruch

Někde to jde, v Hradci to musí jít taky!!!

letiště

hradecká kultura

solidarita

Zdraví

rodiny
s dětmi

Gočár
světovost

Budoucnost

Koncepce

INSPIRACE • ZÁBAVA • KDE SE SETKÁME?

komunitní život

Inspirace

selský rozum

Plachta

Co vše v našich
věžičkách najdete?
Nápisy ve věžičkách symbolizují naše myšlenky, vize
a názory, co chceme a co je potřeba pro Hradec Králové udělat.

Vize a koncepce
Schopnost realizace Růst Žít spokojeně
O d v a h a Energie Zeleň a příroda Rodiny s dětmi
S a l o n hradecká kultura Sport a zdraví Byty

Otevřenost

Opět Litomyšl, kde spolupracovali
za poslední dobu s více než
dvaceti špičkovými ateliéry a
architekty – Josef Pleskotem a
mnohými dalšími. Organizují
architektonické soutěže, sledují
zajímavé architektonické projekty
a zvou do města kvalitní
architekty. Systematicky tak
vytvářejí kvalitní soukromou i
veřejnou architekturu, díky které, a
řekněme si to upřímně, je Litomyšl
v současné době architektonickým
Salonem republiky, tak jak jím
býval kdysi Hradec Králové. V
Litomyšli dosáhli už i toho, že se
to o městu mezi developery a
stavaři dobře ví, takže ti rovnou
přicházejí s kvalitními architektonickými projekty. Je potřeba se
v Litomyšli inspirovat.

Budoucnost

Bezpečnost

Slušnost a etika

Urbanismus

letiště

Rozhodování občanů

Kotěra UHK

Gočár

Selský rozum

Veřejný prostor

Benešovka Lízátka

Moderní architektura

Rozvoj města

Plachta

nadhled

komunitní život

Obrana zájmů města a občanů

Bude i pětikolo?

Brno
Jihomoravské inovační
centrum
Brnu se podařilo předběhnout i
Prahu v oblasti IT technologií a
nových inovací. Město Brno,
Jihomoravský kraj, univerzity i
soukromý sektor spojily síly a
založily Jihomoravské inovační
centrum. Tento společný, velmi
úspěšný postup by měl být velkým
vzorem i pro nás v Hradci Králové,
kde je oblast IT, inovací a nových
technologií dosud rozmělněna. Je
třeba to co nejdříve změnit a spojit
se, společně dosáhneme více.

Historie

Praha
V Litomyšli dokázali představitelé
města přimět společnost Lidl
k tomu, aby postavila nákupní
středisko s dřevěnou fasádou a
zcela bez reklam. Výsledný objekt
je architektonicky citlivý k okolní
zástavbě. Vedení města toho
dosáhlo tak, že se seznámilo s
obchodními středisky Lidlu
v zahraničí, chtělo prosadit to, co
vidělo v cizině, a důsledně si trvalo
na svém. Podobně aktivní a
zároveň sebevědomý postup
vedení města v našem Hradci
zatím chybí.

Respekt vůči památkám
V Praze v pasáži Slovanského
domu najdete známý
vegetariánský bufet Dhaba Beas
s hnědo-béžovou světelnou
cedulí. V Hradci Králové na
Velkém náměstí ho najdeme se
zeleno-modrou, která bohužel
hyzdí fasádu nově opraveného
obchodního paláce. Z prvního
příkladu je vidět, že když se chce,
může být i obchodní nápis vstřícný
k historickému okolí a respektovat
ho. Jenom je potřeba na to
dohlédnout.

Kde se s námi setkáte?
Potkáme se všude tam, kde to žije. V létě vás pozveme na výbornou
zmrzlinu a rádi si s vámi popovídáme o tom, co vám v Hradci chybí a co
byste chtěli změnit. Také vás svezeme na PĚTIKOLE! V září se
uvidíme na diskusních setkáních o našem Hradci Králové.
Ale bude toho rozhodně víc.
Sledujte naše webové stránky a naše
sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram), ať vám nic neunikne.

www.rozvijimehradec.cz
Tajenka o super ceny

STŘÍPKY Z NAŠÍ HRADECKÉ HISTORIE

Věděli jste, že...

výherci

Na tom světě žádná jiná

Gočárovy tupláky

V Hradci, který dostala věnem, žila až do své smrti manželka císaře Karla IV.
Alžběta Pomořanská? Byla to krásná a silná žena, která ohýbala železné pruty
a podkovy. V depozitáři Muzea východních Čech se dochoval pás, který dostala
od svého manžela. Je na něm nápis v češtině: „Na tom světě žádná jiná.“

Hradecké Gočárovo schodiště bylo ve
své době unikátní stavbou? Josef
Gočár ho postavil z armovaného betonu, což byla technika, která předstihla svou dobu. Hradečáci dali schodišti přezdívku „U Tří tupláků“ podle tří
svítilen, které připomínaly pivní sklenice.

Obrácené ručičky
Hodiny na Bílé věži mají obráceně
ručičky – velkou místo malé? Obráceně jsou proto, aby bylo vidět z dálky
při práci na polích, kolik je hodin.

Vyhrajte let balónem
nad Hradcem!
Dva vylosovaní výherci z těchto novin se v září proletí
balónem nad Hradcem spolu s Janem Holáskem. V září
zároveň vydáme pokračování novin, kde dostanou
příležitost další dva vylosovaní výherci!

TAJENKA

1.

Obřadní síň a F. Ulrich
V domě U Špuláků (dnešní obřadní síni) se roku 1859 narodila jedna z nejvýznamnějších osobností hradeckých
novodobých dějin František Ulrich?
Byl advokátem, vizionářem a dlouhých
35 let byl starostou Hradce Králové.

Proč zrovna Bílá
Bílá věž se jmenuje podle materiálu, ze
kterého byla postavena? Je to bílý
pískovec z lomu Skála u Boháňky. Věž
se nachází ve výšce 317 metrů nad mořem, je 72 metrů vysoká, nahoru vystoupáte po 233 schodech a je podobně jako věž v Pise nakloněna o 36 cm.
Podle pověsti se traduje, že ve zvonici
věže bydlí polednice. Vypadá jako stará
žena o holi, vychází ven jen v poledne,
aby cuchala obilí a chytala děti.
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2.

3.

Pověst o ukrytém pokladu

4.

V domě čp. 59, který stojí naproti katedrále sv. Ducha, byl podle pověsti v době
třicetileté války ukryt poklad. Brzy se rozkřiklo, ve kterých místech se nachází.
Jeden ziskuchtivý občan se vydal poklad vykopat. Když se dotkl krumpáčem
místa, kde je poklad ukryt, padl mrtev k zemi. Tak dopadl úplně každý, kdo chtěl
poklad získat. Od té doby se nenašel nikdo, kdo by se odvážil poklad vykopat.

5.

6.

rOZVÍJÍME HRADEC
nová Hradecká občanská
kandidátka

www.rozvijimehradec.cz
Sledujete nás také na Facebooku a dalších sociálních sítích

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

1. Inicály lídra Rozvíjíme Hradec 2. Slovensky „povedená”
3. Maďarské ženské jméno (slaví svátek 20. ledna) 4. Větší zemědělec

nebo příjmení našeho kandidáta, který je lékařem na Plicní klinice ve FNHK
5. Božský nebo náš kandidát, jehož jméno evokuje „ ....... klid ”
6. Poslední písmenko v příjmení hradeckého biskupa CČSH a našeho
kandidáta (rozhovor s ním naleznete na straně 3)
VYLUŠTĚNOU KŘÍŽOVKU spolu s tajenkou vystřihněte a pošlete
na adresu: Rozvíjíme Hradec, Eliščino nábřeží 280/23, 500 03 Hradec Králové,
nejpozději do 31. 7. Případně lze křížovku ofotit a zaslat na email:
info@rozvijimehradec.cz. Nezapomeňte připsat kontakt na vás!

SPOLEČNĚ PRO NÁS, NAŠE DĚTI A VNOUČATA

