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ROZVÍJÍME HRADEC
S P O L E Č N Ě P R O N Á S, N A Š E D Ě T I A V N O U Č A TA

všichni v hradci cítíme,
že tohle skvělé město

má na víc

Rozhovor: pavel Pechanec
BISKUP V POLITICE? JDE Mi O REÁLNÉ
CÍLE VE MĚSTĚ, KTERÉ MÁm RÁD

 P avel Pechanec má rád, když 
se může v kostele ponořit sám 
do ticha meditace. Ale ještě 
větší radost mu udělá, když tam 
za ním přijdou druzí. Podobný 
přístup jako ve svém životě 
zastává tento biskup Králové-
hradecké diecéze Církve česko-
slovenské husitské i v politice. 
Podle něj člověk sám nezmůže 
vůbec nic a zároveň hodně. 
Předně myslí na to, jaké místo 
pro život přenecháme dalším 
generacím. Pokračování na straně 2

 Jsem přesvědčen, že každá pro-
fese je součástí věcí veřejných a 
politika navíc nutně potřebuje 
pestré zastoupení lidí různého 
zaměření. V současnosti se u nás 
obecně lidé příliš do politiky ne-
hrnou. Ostatně v Čechách se příliš 
nezapojují ani do spolkového živo-
ta či církví. Společnost je bohužel 
rozdělená, jsme nedůvěřiví a zra-
nění. Věřím ale, že je potřeba po-
sunout se dál.

 Už na svém někdejším působišti 
jsem vycházel z přesvědčení, že 
bych měl jít „s kůží na trh“. Vstoupil 
jsem do komunální politiky, která je 
podle mě spíše o konkrétním hle-
dání společného konsenzu a cíle 

 Je trochu nezvyklé, aby šel 
biskup do politiky. Proč ses tak 
rozhodl?

 Proto vstupuješ do politiky 
zrovna Ty?

rozvíj íme hradec a víme, jak na to :)

náš program
PRO HRADEC
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obsah vydání

 

do rukou se vám dostává druhé vydání novin nové hradecké občanské kandidátky Rozvíjíme Hradec.

V prvním vydání jsme Vám představili naše reálné pohledy na mnohá aktuální témata života v Hradci,

s odborností a bez populismu. V tomto vydání bychom Vám rádi představili naše kandidáty, naše vize

a program a rovněž to, čím se lišíme od politických uskupení, které byly v Hradci za posledních

minimálně 10 let u moci. Pokud Vám jsou naši kandidáti, vize a názory na Hradec sympatické a chtěli

byste rozvíjet Hradec s námi, přijďte k volbám a dejte nám svůj hlas – volte srdcem a rozumem,

volte pro naše krásné město – to je ta správná volba.

Město se musí
zastat svých občanů

V čem jsme jiní?
 

...než Ti, kteří byli v posledních

minimálně deseti letech v Hradci u moci

  

hradec králové
- město pro rodinu hradecká sídliště

ekonomické jistoty
hradeckých občanů

koncepce „Family Friendly”
jako základní myšlenka

minulost, současnost, budoucnost jak může město ochránit své
občany před ekonomickou krizí?
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Přečtěte si na straně 2

pohledy našich
kandidátů
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velký Rozhovor o hradci s lídrem občanské kandidátky JudR. Janem Holáskem
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Velká rozvojová mapa
vize pro hradec

Velká rozvojová mapa
Vize pro hradec

2023 - 20502023 - 2050

Vytvořeno týmem: Rozvíjíme hradec

nepodařilo uhlídat a nedopadly pro 
Hradec dobře. Typickým příkladem 
je bytová výstavba v ulici Na Brně, 
kde samotné bytové domy jsou 
pěkné, ale zástavba je příliš hustá a 
v místě zcela chybí dostatečná ve-
řejná infrastruktura – dětská hřiště, 
sportoviště, zeleň a otevřený pros-
tor, dopravní napojení. Dalším pří-
kladem je řešení aleje Kaštanka v 
souvislosti s výstavbou dvoukolejné 
tratě na Pardubice, kde by mělo 
město postupovat více empaticky 
k  názorům místních obyvatel. To 
samozřejmě neznamená, že všem 
požadavkům je třeba vyhovět, 
nicméně jednání mohla probíhat 
vstřícněji a možná jsme již mohli 
dosáhnout dohody. Anebo z  jiného 
soudku, jednání zastupitelstva, kde 
v mnoha případech zastupitelé ne-
mají k dispozici uspokojivé podklady 
pro svá rozhodování. Posledním 
případem bylo hlasování o zvýšení 
ceny fotbalového stadionu, kde den 
před hlasováním nebyly k  dispozici 
potřebné podklady umožňující se ve 
věci odpovědně rozhodovat. Přes-
tože stavební firmy byly připraveny 
dát zastupitelům potřebný čas pro 
odpovědné seznámení se s pod-

plnohodnotný výkon funkce člena 
KMS. Mnozí už takto pracují, třeba 
Pavel Dusil jako předseda KMS 
Nový Hradec Králové, Ivana Bez-
díčková z KMS HK Střed nebo Iva-
na Hantschová z KMS Třebeš, ale i 
další. Nemusíme extra nic nového 
vymýšlet, stačí se podívat, jak mají 
fungování KMS nastaveno ve Zlíně 
nebo Olomouci a zavést podobný 
systém.  

 Co dalšího na úrovni města 
v  obecné rovině chybí?

 Je to vstřícnost, empatie a zájem 
dotahovat věci do konce na 100 %. 
Často se jako zastupitel i senátor 
setkávám s  tím, že se věci řeší tak, 
aby hlavně nějak byly, aniž by se 
hledala co nejvhodnější řešení. 

Ono to je samozřejmě jednodušší, 
naopak když dotahujete věci oprav-
du stoprocentně, tak to bere více ča-
su a úsilí, musíte to odpracovat. 
Konkrétním případem jsou investič-
ní projekty, které se z pozice města 

 Určitě ano. Mají blízko k  občanům 
jednotlivých hradeckých čtvrtí a 
znají jejich problémy. Je ale třeba 
jasně říci, že hovoříme o komisích 
místních samospráv jako o porad-
ních orgánech rady města a nikoliv 
o tzv. malých radnicích, jako to mají 
v Pardubicích. Tento systém z  po-
hledu města funguje velmi špatně. 
Je třeba zlepšit informování KMS o 
projektech, které se týkají jejich 
městských částí, o možnosti podílet 
se na určování toho, na jaké opravy 
či investice se vynaloží v jejich obla-
stech finanční prostředky. Proti 
tomu ale požadujme odpovědný a 

 Dlouhodobě se netajíte názo-
rem, že Hradec Králové nevyuží-
vá všechny možnosti a příležitos-
ti, které by mohl mít. Co myslíte, 
že městu nejvíce chybí? 

 Těch věcí je více, ale na obecné 
úrovni je to zejména transpa-
rentnost a otevřená komunikace 
města s vnějším prostředím, obča-
ny počínaje a podnikateli konče. 
Promítá se to poté do spousty 
konkrétních případů. Město např. 
uspokojivě nekomunikuje s  komi-
semi místních samospráv. Nepo-
skytuje potřebné informace podni-
katelům, v  prvé řadě developerům, 
kteří chtějí v Hradci stavět, ale ne-
mají k  dispozici žádná pravidla. Tím 
dochází ke zbytečným průtahům při 
přípravě a realizaci projektů. Jiná 
města, například Jihlava, Praha a 
další, zavedla jasná pravidla pro 
spolupráci s developery, která sta-
noví, kolik musí přispívat na výstav-
bu veřejné infrastruktury, a funguje 
to. V Hradci taková pravidla zoufale 
chybí. Chybí strategie, vize a směr. 
Občané, podnikatelé i nevýdělečný 
sektor často nevědí, co město dlou-
hodobě chce a s  čím by se mohli 
případně ztotožnit.

 Opakovaně propagujete silnější 
postavení komisí místních samo-
správ, proč? 

Milí Hradečáci, 

našemu městu chybí
otevřená komunikace 

Nová hradecká městská
čtvrť s více než 3000 byty

bez ztráty zeleně

Naší kandidáti

Náš program do voleb

Jak pomáháme

Hradeckou medicínu a
farmacii musíme podporovat
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Vyhrajte let balónem
nad Hradcem
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Pokračování na straně 3

rOZVÍJÍME HRADEC
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Rozárku bychom měli řešit j inak 
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Chceme férové obchodní vztahy města
s jeho partnery – překontrolujeme
všechny uzavřené smlouvy

Chceme město pro všechny etapy
lidského života – nejlepší podmínky
pro vzdělávání, bydlení, práci i péči
o potřebné a seniory

Chceme bránit zájmy města a jeho
občanů – konec transakcí nevýhodných
pro město v důsledku osobních známostí
a konexí

3.

4.

5.

Chceme důsledné dotahování
a dokončování projektů, nikoliv
je dělat jen tak, aby to nějak bylo

Hradec musí být sebevědomé město,
které se otevře novým trendům
rozvoje měst u nás i v zahraničí

Dáme městu jasnou vizi a směr
Více se dozvíte v našem programu

 na poslední straně a v mapě koncepčního
rozvoje města uvnitř novin. 

7.

8.

 Hradec je předurčen k tomu, aby byl skvělým místem pro 
rodinný život. Tento charakteristický znak Hradce musíme 
dále rozvíjet a promítnout ho do vizí rozvoje města. 
Chceme podporovat spokojený život mladé generace a 
rodin s dětmi jako nikdo jiný! Naslouchat mladým bereme 
jako důkaz respektu vůči nim. Jejich myšlenky jsou pro nás 
mnohdy nové a netradiční, přesto v nich je mnoho pravdy, 
nápadů a kreativity. Správné město je vnímá, a dává jim 
šanci. Hradec musí být městem pro mladé - a tím pádem 
městem pro celou rodinu. Zásadní je umožnit mladým 
získávání zkušeností a znalostí v Hradci i mimo něj, a 
motivovat je kvalitním dostupným bydlením, zajímavými 
pracovními příležitostmi a aktivním společenským vyžitím 
k tomu, aby v Hradci zůstávali anebo se do něj vraceli, a 
získané zkušenosti využili ve všech sférách života našeho 
krásného města.   

Město se musí svých
občanů v těžkýcH

 dobách zastat 

 Přišla nelehká doba, po době covidu 
přišla válka na Ukrajině a nyní ener-
getická krize a všeobecné zdra-
žování. Město se v nelehkých dobách 
musí svých občanů zastat a ochránit 
jejich ekonomické jistoty, zejména 
seniorů a rodin s dětmi. Proto je nutné 
neprodleně jednat. 

 Kde se nepostará stát, musí se 
postarat město. I když městský roz-
počet není nafukovací, je třeba neu-
stále hledat řešení. Nejde slíbit všech-
no všem, ale tam, kde je víra a dobrá 
vůle, tam je i cesta mnohé udělat. 
Naslouchat potřebám těch, kteří to 
potřebují.

Kde se nepostará stát,
 musí se postarat město

co tedy může město udělat?

Pracovnice Studijní vědecké
knihovny HK, členka hodnoticí
komise Ministerstva kultury

Chtěla bych, aby byl sport v našem 

městě uchopen koncepčně a komplexně 

a aby mu byla přiřazena odpovídající 

společenská role. Chtěla bych pomoci 

vytvořit takové podmínky, aby se 

aktivnímu sportu a aktivnímu pohybu 

mohlo věnovat co nejvíce nejenom dětí, 

ale i ostatních občanů města a žít tak 

kvalitní a plnohodnotný život. Co tato 

myšlenka obnáší? Dostatečné 

financování oblasti sportu, široká 

ekonomicky dostupná sportovní 

infrastruktura (tělocvičny, haly, multi-

funkční otevřená sportoviště s potřeb-

ným zázemím), kvalitní pohybové 

programy, které budou vycházet

z potřeb a očekávání dnešní společnosti 

a kvalifikované a motivované odborníky. 

Pojďme vrátit sportu jeho původní 

význam „HRA a ZÁBAVA" a zbořme tak 

ekonomické a sociální bariéry mezi 

občany našeho města.

Aby nové vedení města, které vznikne 

po komunálních volbách, táhlo za jeden 

provaz. Aby se chovalo ve všech 

směrech transparentně. Aby dokázalo 

komunikovat nejen mezi sebou, ale i s 

občany, kteří by měli být na prvním 

místě. Vnímat jejich problémy i potřeby. 

A řešit je. 

Hradec Králové má celou řadu 

důležitých oblastí, které byly v minulých 

letech rozvíjeny velmi málo nebo vůbec. 

Jako rodič dětí dospělých i těch školou 

povinných, který se dlouhé roky 

pohybuje v oblasti realit, vím, jak je 

složité pro mladé lidi v našem městě 

sehnat slušné a dostupné bydlení. 

Zároveň je potřeba zlepšit podmínky pro 

trávení volného času v oblasti sportu a 

kultury tak, aby se Hradec Králové stal 

atraktivním a přitažlivým městem pro 

mladé a rodiny s dětmi. To vše a další 

splňuje program hnutí Rozvíjíme Hradec 

a proto jsem se rozhodl kandidovat a 

přispět svou prací k zlepšení života

v našem městě. 

Pokud mám říci jen jednu věc, je to moc 

těžké a překvapivě to nebude z oblasti 

kultury, ve které celý život pracuji a kde 

bych našla spoustu námětů na 

vylepšení. Když tedy jen jednu, řešila 

bych dopravní situaci ve městě, která je 

již neúnosná a v dopravní špičce se bez 

řidičské solidarity a vzájemnosti 

absolutně neobejde. Ale řidičská 

solidarita je smutné řešení tam, kde by 

měl být koncept. Žiju ve Slatině, kde již 

mnoho let chybí cyklostezka. Do práce 

jezdíme s mužem autem a v zimě 

míjíme ráno za tmy nejen špatně 

viditelné cyklisty, ale dokonce maminky 

vedoucí po silnici děti do školky. Z toho 

mě mrazí.

„ Kdybyste měli říci
jednu věc, kterou

chcete v Hradci řešit,
co by to bylo? ”

Bohužel, naše noviny nejsou
„nafukovací” :), a proto jsme vybrali

jen některé z našich kandidátů
a položili jim jednu otázku:

MGR. Ilona Dvořáková

MGR. Jaroslava Vydarená

Aby nové vedení města, které

vznikne po komunálních volbách, 

pracovalo týmově. Jen tak se dosahuje, 

podobně jako ve sportu, nejlepších 

výsledků. A jedna konkrétní věc - aby 

měly sportovci hradeckého Sokola 

důstojné zázemí, protože současný

stav dělá nejen hradeckému

sportu, ale i celému městu ostudu. 

Základní škola ve Svobodných Dvorech 

nemá tělocvičnu ani školní hřiště, místní 

školáci nemají kde naplňovat osnovy 

tělocviku. Místní KMS to má jako 

prioritu už dlouhá léta a s městem to 

řeší s jeho mizivou odezvou už 20 let. 

Přijde mi neuvěřitelné, že tuto věc, 

která má mít z podstaty tu nejvyšší 

prioritu, není město schopno ve svých 

plánech uskutečnit. Tuhle věc je nutno 

začít rychle realizovat.

sledujte nás také na sociálních
sítích, kde se dozvíte ještě víc

Chtěla bych, aby město otevřeně 

komunikovalo a vtáhlo občany do 

rozhodování o investicích města. Lidé by 

měli mít pocit, že vedení města je tu pro 

ně. Vhodným nástrojem je například 

participativní rozpočet města, kdy město 

vymezí část ročního rozpočtu a obyvatelé 

podávají návrhy a rozhodují, co by se 

mělo ve městě následující rok vylepšit. 

Podobná praxe funguje už ve více než 

100 českých městech. Součástí by bylo 

pořádání tematických veřejných diskuzí a 

větší zapojení a pravomoci pro komise 

místních samospráv.

Ať už to je kvalitou sportovišť, jejich 

údržba, či celková komunikace sportu 

směrem k veřejnosti. 

Chtěl bych se zabývat sportovní 

problematikou. Hradec Králové má

v tomto směru určitě co zlepšovat.

Chceme připravit stavbu nové haly na 

míčové sporty, zlepšit zázemí atletům, 

mladým hokejistům. A v neposlední 

řadě nás čeká diskuze o vstupu 

strategického partnera

pro FCHK. 

Chci přispět k větší otevřenosti města a 

komunikaci s občany oběma směry. Aby 

bylo přirozené některé věci zveřejňovat, 

a naopak aby měl občan chuť s městem 

komunikovat, jako se to daří třeba

v Pardubicích. Např. bych chtěl, aby 

byly záznamy z jednání zastupitelstva 

jednoduše dostupné a snadno 

dohledatelné pro širokou veřejnost i po 

ukončení online přenosu. Technicky ani 

finančně to není problém, je potřeba 

změnit spíše přístup a způsob 

přemýšlení.

Na tuto otázku je těžké odpovědět. 

Každý, kdo chce vstoupit do politiky, by 

měl mít jasnou vizi, kam má město 

směřovat a jak se rozvíjet. Určit si jasné 

priority a především řešit věci 

komplexně. V současné době tento 

trend dlouhodobě postrádám. Vnímám 

to ve všech oblastech rozvoje města. 

Tento nepříznivý trend bych chtěla 

změnit.

 pavel Pechanec

BISKUP V POLITICE? JDE Mi O REÁLNÉ CÍLE
VE MĚSTĚ, KTERÉ MÁm RÁD

pravidel neměl kandidovat jako 
člen nějaké strany proto, abych 
případně nijak nerozděloval. Roz-
víjíme Hradec, v němž figuruji jako 
nezávislý kandidát, je však usku-
pením, které má rozhodně velký 
potenciál propojit jak Hradečáky, 
tak i celou politickou scénu. V na-
šem programu se nenajde odkaz 
na velké ideje politických stran či 
náznak populismu, ale jde nám 
o skutečné, reálné cíle v našem 
městě, jež máme rádi.

 Máš blízko k duchovnu, etice, 
kultuře. Co bys rád, aby se ve 
městě změnilo?

 Změna je naprosto přirozenou 
součástí života. Pravda, některé 

 Co Tě v poslední době těší, kde 
si „nabíjíš baterky“?

 Miluji vodu, léto a odpočinek 
mám spojené s paddleboardem, 
koupáním a knihou. Stačí mi ale 
procházka kolem soutoku Labe a 
Orlice a je dobře. Nepřekvapím, 
když řeknu, že výtečná akumulace 
energie je pro mě i v kostele. 
Vyrůstal jsem na samotě u lesa. 
Mám rád, když jsem ráno v kostele 
sám ponořen do ticha meditace. 
Ještě větší radost je, když přijdou 
druzí.

změny vítáme, z některých mívá-
me obavy. Co bych rád přivítal 
v Hradci Králové a v naší zemi, je, 
abychom měli odvahu a sílu nepo-
kládat za zákon své vlastní krátko-
deché uspokojení. Jako novope-
čený dědeček si nyní mnohem víc 
uvědomuji odpovědnost za ty, kteří 
přijdou po nás. Jsem přesvědčen, 
že s nutným přesahem bychom 
měli do širšího budoucna rozvíjet i 
naše město. Určitě je zapotřebí, 
abychom řešili malé věci tady a teď 
– jako je například pečlivější úklid 
města a zeleně, ale zároveň by-
chom měli mít v patrnosti i to, jaké 
místo pro život přenecháme našim 
vnoučatům a dalším generacím.

 

než o síle a moci. Společnost je 
sice rozdělená, ale snaha, aby se 
nám spolu dobře žilo, je čímsi 
univerzálním. V mém někdejším 
působišti Českém Dubu se nám 
dařilo nacházet společnou řeč a 
jistý nadhled i přes možné osobní 
animozity. Je pravda, že jsem 
tehdy na začátku vstupoval do 
rozbouřeného hrnce starých em-
ocí a různých názorů, ale jakýmsi 
kouzlem se časem mnohé uklid-
nilo.

 Rád bych… (smích). V životě, a 
v politice obzvlášť, platí jistý para-
dox, že člověk sám nezmůže vů-
bec nic. A zároveň hodně. Myslím 
to tak, že nikdo se nemůže příliš 
přeceňovat a zároveň ani trochu 
podceňovat. Někdy stačí pouhá 
jedna lidská věta, slovo, gesto, co 
dokáže bořit mnohé, ale také i 
napravovat a léčit. Zkrátka, život 
každého z nás je výzvou, zápasem 
mezi naší nadutostí a odpověd-
ností, kterou v sobě člověk buď cítí, 
nebo popírá.

 Kandiduješ za „Rozvíjíme Hra-
dec“, proč právě zde?

 Chceš být tedy v politice nosi-
telem jakéhosi nadhledu?

 Obecně platí, že jako představitel 
církve bych podle našich vnitřních 

Pokračování ze strany 1

mladé musíme v hradci udržet

r o z v í j í m e h r a d e c a v í m e j a k n a t o

volte

číslo

13

Marketingová manažerka,
moderátorka a publicistka

Zeptali jsme se kandidátů:

Přečtete si také náš
program na straně 8

hradec jako město 
 pro rodinu

vize „Family friendly” pro hradec

Město musí prověřit a zefektiv-
nit jízdné v městské dopravě
a brát ohled zejména na seniory.

Město nesmí prodat tepelné
hospodářství města a zajistit
tak stabilní ceny tepla
pro Hradečáky.

Město musí v maximální míře
získávat peníze z dotací, a to
zejména na sociální projekty. 

Město musí tlačit na zástupce
města v centrálních orgánech
v Praze, aby byly přijaty zákony
a opatření snižující dopady
energetické krize na občany.

Město se musí soustředit
na změnu rozdělování příjmu
z vybraných daní tak, aby
dostávalo více. Statutární
města, jako je Hradec, jsou
v současnosti znevýhodněna. 

Účinně informovat své občany
o nově přijatých opatřeních
a příspěvcích které zmírňují
následky krize.
Příkladem může být vysvětlení
podmínek, jak získat nový přís-
pěvek na bydlení nebo jak se
zbavit dluhů z minulosti v rámci
tzv. „milostivého léta” apod.

! 

! 

! 

! 

! 

! 

! Město musí zajistit výstavbu
finančně dostupných bytů.
Má k tomu i vhodné pozemky. 

 Občas slýcháme argument, že pro starší spoluobčany 
nejsou vize pro rozvoj města podstatné. Opak je pravdou. 
Jsou pro ně důležité stejně jako pro ostatní občany. 
Budeme-li se starat o to, aby mladí měli v Hradci zajímavé 
pracovní příležitosti a v Hradci zůstávali, budou poblíž 
svých rodičů a prarodičů a budou se moci o ně starat. 
Pokud budeme v Hradci rozvíjet bydlení pro seniory
v blízkosti škol a školek, budou moci senioři trávit čas
v blízkostí dětské radosti a smíchu. A mohli bychom 
pokračovat. Seniorům patří respekt, péče a poděkování, a 
je odpovědností města, aby jim vytvořilo svým koncepčním 
rozvojem podmínky pro radostný a aktivní život. 

Seniorům patří respekt,
péče a poděkování

V čem jsme jiní?
 

...než Ti, kteří byli v posledních minimálně deseti letech v Hradci u moci

  

Chceme příjemné město pro život
– opravené a čisté silnice a chodníky,
více zeleně a laviček, příjemné klima a
upravený veřejný prostor – a to vše
v každé městské části, nikoliv jen
v centru

6.
Máme pevné názory a nebojíme se
postavit těm, kteří jsou zvyklí na městě
prosazovat své soukromé zájmy – 
město není soukromý podnik, je
to společný domov nás všech

2.

– to znamená posílení postavení a rozpočtů komisí místních samospráv, plnohodnotné

poskytování informací, participativní rozpočet – občané se spolupodílejí na rozhodování

o nakládání s financemi města, skutečné zamezení konfliktu zájmů při rozhodování města 

1.

ING. Klára Marečková
Sportovní manažerka,
basketbalistka Sokol
HK Hradecké Lvice 

Libor Pytlík
Živnostník, prezident Fanclubu
Hokejového klubu HK

Předseda ZO Českého
zahrádkářského svazu  

jakub žižka

Ivana Bezdíčková
Technická poradkyně v oboru
hygiena, předsedkyně KMS
HK Střed města– 

MGR. Václav Maněna, Ph.D.
Učitel, lektor, youtuber
a specialista na online vzdělávání

Předsedkyně Královéhradecké
krajské asociace Sport pro všechny

MGR. Zdeňka Horčičková 

Člen KMS Svobodné Dvory
Obchodní ředitel
HC Mountfield HK, a.s.,

ING. Michal Skaunic ING. Martina Hepnerová
Projektantka, zakladatelka
spolku Šatník Hradec
pro samoživitele

PROSAZUJEME OTEVŘENÉ A TRANSPARENTNÍ MĚSTO,
KTERÉ JE VSTŘÍCNÉ A KONEČNĚ KOMUNIKUJE



r o z v í j í m e h r a d e c
a v í m e j a k n a t o

ING. Marcel Kraus

 

 Možná vás překvapím, ale ano. 
Jsem přesvědčen, že ve vedení 
většiny kandidujících stran, jsou 
lidé, kteří jsou schopni spolu 
komunikovat a domluvit se. Takže 
jsem optimista. Hradec si funkční 
vedení města opravdu zaslouží.

 

 

 Otázka na závěr – vidíte budou-
cnost vedení města pozitivně? 

 Určitě změny exekučních před-
pisů, které přispěly k  férovým exe-
kucím a pomohly tisícům lidem. 
Vedl jsem tým senátorů, poslanců a 
odborníků, který za méně než mě-
síc připravil více než 60 změn exe-
kuční legislativy. Tyto změny byly 
schváleny nejen Senátem, ale nás-
ledně i Poslaneckou sněmovnou. 
Za svoji práci na exekuční legisla-
tivě jsem pak získal od Rekonstruk-
ce státu cenu Dělník protikorupční 
legislativy, které si velmi vážím.  

 Co se týká Senátu, kdybyste 
měl zmínit jednu věc, na které jste 
se podílel, která by to byla? 

svatebčanů se postupně naučíte 
rozeznávat lidské osudy a vztahy v 
rodině. Zásadní ale vždy je, že když 
vidíte upřímnou lásku mezi snou-
benci, pak je svatba i pro oddá-
vajícího hezký zážitek.
 

 

 Často hovoříte o otevřenosti 
města vůči moderním trendům 
rozvoje jiných měst u nás i v  
zahraničí...

 Ano, jde o zásadní věc. Hradec je 
třeba otevřít po všech stránkách – v  
rozvoji, architektuře, umění, sportu, 
vzdělání a cestovním ruchu – 
moderním trendům a učit se od 
jiných úspěšných měst. To samoz-
řejmě neznamená, že nebudeme 
podporovat vše, co vznikne v  Hrad-
ci, opak je pravdou. Ale abychom 
mohli být stotisícovou metropolí 
evropského formátu, je třeba se 
srovnávat s  okolím a inspirovat se 
jím. Příkladů je spousta – veřejný

 

klady, vedení města společně s 
kolegy zastupiteli z HDK to svým 
hlasováním neumožnilo. 

prostor v  Kodani, dostupné bydlení 
ve Vídni, pravidla spolupráce s  de-
velopery v Jihlavě, fungování KMS
v  Olomouci, inovační centra v  Brně 
a mohli bychom pokračovat. Je tře-
ba sledovat moderní trendy, zvát je-
jich nositele do Hradce a posouvat 
město dopředu.

 Často se říká, že Hradci chybí 
vize, koncepce a směr…

 Je to tak. Všichni Hradečáci vní-
mají nesourodý a nekoncepční roz-
voj města v posledních minimálně 
deseti letech. Proto jsme se rozhodli 
jít do voleb, abychom přinesli změ-
nu a aby Hradci přestal ujíždět vlak. 
Co je to vize a koncepce? Je to 
schopnost vidět věci v širším kon-
textu, v souvislostech a v dlouho-
dobém horizontu. Zároveň jde o
schopnost jednotlivé kroky posklá-
dat tak, aby na sebe plynule nava-
zovaly a vytvořily funkční celek při 
co nejmenších nákladech. Je třeba 
žít současností, vidět budoucnost a 
zároveň vnímat potřeby občanů a 
našeho města jako živoucího orga-
nismu, který máme povinnost tvořit 
a rozvíjet – společně pro nás, naše 
děti a vnoučata. Vizi, koncepci a 
směr musí určit vedení města, a 
nikoliv najatá soukromá firma. 
Následně musí zajistit strategický 
plán, který popíše nezbytné kroky a 
změny. Při návrzích by se mělo 
inspirovat úspěšnými projekty 
českých a zahraničních měst. 

 Co dalšího považujete za důle-
žité? 

 Určitě je to týmovost - vedení měs-
ta musí fungovat jako tým. Jinak to z  
mého pohledu nemá smysl dělat. 
Nedostatek týmovosti byl jedním z  
největších problémů dosavadního 
vedení města, existovaly v něm růz-
né skupinky a jednotlivci, kteří nepo-
stupovali společně jedním směrem 
a netáhli za jeden provaz. 

  V každém případě budu vždy při-
praven městu pomáhat při výkonu 
své funkce senátora za Hradecko 
bez ohledu na politickou reprezen-
taci, která zrovna na městě bude. 

 Na druhou stranu věřím, že se
v  řadě věcí shodneme a budeme 
připraveni s HDK a s dalšími stra-
nami spolupracovat v novém vedení 
města. 

 Pojďme ještě k vaší práci zastu-
pitele. Když se podíváte na uply-
nulé čtyři roky, co si vybavíte?

 Odlišujeme se v přístupech, o kte-
rých jsme hovořili na začátku tohoto 
rozhovoru, a které vidíme na kon-
krétních rozhodnutích hradeckého 
zastupitelstva. Usiloval jsem o kon-
cepční řešení a architektonickou 
soutěž při rozhodování o Rozárce, 
kolegové zastupitelé z HDK hla-
sovali pro poskytnutí Rozárky sou-
kromému investorovi bez výběro-
vého řízení a soutěže. My v Rozví-
jíme Hradec prosazujeme posílení 
postavení KMS, což HDK v době 
své účasti na vedení města koncep-
čně neřešilo, a mohl bych pokračo-
vat dalšími příklady. 

 Tak na první místě dlouhá, ne zce-
la efektivní a často rozhádaná jed-
nání zastupitelstva. Někdy si člověk 
po jeho uplynutí musel skoro dát 
„panáka”, aby se vzpamatoval a při-
pravil se na další zasedání zastu-
pitelstva (smích). Občas mě tedy 
štve, že práce, která se na zastu-
pitelstvu udělá, nevede ke konkrét-
nějším výsledkům. Na druhou stra-
nu jsou zde i milé povinnosti. Jsem 
rád, že jsem poslední rok začal 
oddávat. Je to čest být u toho, když 
lidé činí jedno z nejdůležitějších roz-
hodnutí ve svém životě. Z chování 

minulost, dívejme se do součas-
nosti a budoucnosti. 

 Hnutí Rozvíjíme Hradec, jehož 
jste lídrem, vzniklo na jaře tohoto 
roku, proč? 

 

 V minulém volebním období jsem 
byl zastupitelem zvoleným na kan-
didátce HDK. V rámci mého býva-
lého zastupitelského klubu jsem se 
snažil uvést v život postupy a názo-
ry, o kterých hovořím v tomto člán-
ku, a v mnoha případech – jako byly 
projekty Rozárka, Durychova ulice, 
spolupráce s  KMS a další – se mi to 
nedařilo. Proto jsem se stal nezá-
vislým zastupitelem. Několik měsí-
ců jsem přemýšlel, jak postupovat 
dál, jestli se věnovat senátorské 
práci a vedle toho v omezeném 
rozsahu advokacii, nebo dál aktivně 
vystupovat i na  komunální úrovni. 
Jako senátor můžete, co se komu-
nální politiky týče, otvírat dveře a 
pomáhat, reálné pravomoci rozvíjet 
město však nemáte. Funkce sená-
tora je ale velmi přínosná pro komu-
nální politiku, protože můžete v Pra-
ze zařídit spoustu věcí a využívat 
pro město získané kontakty, obojí 
se vzájemně perfektně doplňuje. 
Byť by pro mne bylo mnohem 
pohodlnější zůstat v Senátu a sle-

dovat hradecké dění zpovzdálí, 
Hradec mi opravdu leží v  srdci a 
chci ho posunout dopředu. Proto 
jsem se rozhodl v komunální politice 
pokračovat. Rozhodl jsem se jít 
svou cestou, s lidmi, kteří chtějí 
přinést do hradecké komunální po-
litiky nový vítr, vizi a směr, mají pra-
covní a životní zkušenosti a také ně-
co vědí o práci pro město, zejména 
z komisí a výborů. S  těmi jsme po-
stavili novou hradeckou občanskou 
kandidátku Rozvíjíme Hradec.

 Jak vnímáte kandidátku vašeho 
hnutí Rozvíjíme Hradec?

 Jsem hrdý na všechny naše kan-
didáty, kteří se rozhodli do toho jít a 
kandidovat. Přišli z různých oblastí 
společenského života. Obchodní ře-
ditelé Petr Nebeský, Michal Skaunic 
a další jsou zástupci férového hra-
deckého podnikatelského prostředí, 
Ilona Dvořákova a Jarka Vydarená 
jsou z oblasti hradecké kultury a 
neziskových organizací. Pavel Pe-
chanec je reprezentant oblasti du-
chovních hodnot, basketbalistka 
Klára Marečková, Eva Víšková a 
Zdeňka Horčičková jako organizá-
torky mnoha společenských akcí 
reprezentují sport. Libor Pytlík za-
stupuje fanoušky hradeckého hoke-
je, Roman Hylena jako zakladatel 
Spolku pro rozvoj Moravského 
Předměstí či Martina Hepnerová 
jako zakladatelka Šatníku Hradec 
pro samoživitele zastupují spolkový 
život. Ivana Bezdíčková nebo Alena 
Nekolová zastupují komise místních 
samospráv, Vratislav Sedlák Fa-

Například díky senátní cestě do 
Bruselu jsem navázal kontakt s 
prezidentem Rozvojové banky Ra-
dy Evropy, která poskytuje za velmi 
výhodných podmínek finance pro 
sociální projekty, ze setkání s tai-

kultní nemocnici a mohl bych pokra-
čovat. Podařilo se nám shromáždit 
na kandidátku zajímavé kandidáty z  
různých oblastí a zároveň vytvořit 
kompaktní tým, který spolupracuje. 
Jsem přesvědčen, že naše kandi-
dátka voliče široce osloví. Důležité 
také je, že mnoho z našich kandi-
dátů dlouhodobě působilo v komi-
sích rady města nebo výborech za-
stupitelstva či v komisích místních 
samospráv, takže chod města znají 
zevnitř, i když dosud neměli mož-
nost se na vedení města podílet.  

 Zeptám se vás jako lídra kandi-
dátky a tím pádem i kandidáta na 
primátora – dá se funkce sená-
tora a primátora současně zvlád-
nout? 

 Děkuji za logický dotaz – odpověď 
je jasná – pokud máte kolem sebe 
dobrý tým spolupracovníků, tak jed-
noznačně ano. Při výkonu funkce 
senátora jezdíte do Prahy zpravidla 
jen jednou za dva týdny, takže se 
můžete věnovat práci ve městě a re-
gionu.Výkon funkcí se může překrý-
vat, a proto zákon stanoví, že v pří-
padě druhé funkce máte 40 % platu. 
Primátor města má plat cca 90 000 
Kč, pokud bych tuto funkci vykoná-
val já, bude mi náležet zhruba 
37 000 Kč, které se ještě zdaní. 
Příkladů, kdy je funkce senátora pří-
nosem pro město, je nepočítaně. 

 Není náhoda, že mnozí senátoři, 
také vykonávají významné funkce 
na komunální úrovni a využívají své 
působení na celostátní úrovni ve 
prospěch svých měst. Například 
kolega senátor Tomáš Třetina (TOP 
09), kterého si velmi vážím nebo 
úspěšný starosta Vrchlabí Jan 
Sobotka. I velký starosta našeho 
města Dr. František Ulrich byl rov-
něž poslancem, a tuto pozici velmi 
umně využíval ve prospěch milo-
vaného Hradce.

wanskou delegací vzniká zájem tai-
wanských investorů o Hradec Krá-
lové, jako senátor jsem rozhýbal 
jednání ohledně hradeckého územ-
ního plánu s Ministerstvem obrany, 
pomáhal jsem získat podporu pro 
hradecký Mephared a mohl bych 
pokračovat. V případě, že bych se 
stal hradeckým primátorem, mohu 
deklarovat, že bych přerušil právní 
praxi, kterou teď v omezené míře 
praktikuji, a zároveň bych v Senátu 
neakceptoval oproti současnosti 
žádnou další funkci, která by tím 
pádem znamenala časovou nároč-
nost, častější pobyt v Praze, a ne-
možnost se Hradci naplno věnovat.   

 
 Jak se vlastně Rozvíjíme Hra-
dec podle Vás odlišuje od HDK? I 
HDK prezentuje, že změní Hradec 
a navrhuje Pavlínu Springero-
vou jako první ženu primátorku…

 Za prvé je třeba říci, že by mělo být 
úplně jedno, jestli je primátor muž 
nebo žena. Je třeba, aby to byl člo-
věk, který má nejlepší profesní a 
životní zkušenosti pro to, aby vedl 
město. Logicky se také můžete ptát, 
proč HDK Hradec neměnilo, když 
bylo osm let u moci, a sama Pavlína 
Springerová, kterou respektuji, byla 
zastupitelkou. Byl jsem to já, kdo 
zpracoval před minulými volbami 
rozvojové vize pro město. To je ale 

funkce senátora
se s komunální politikou

perfektně doplňuje

všichni v hradci cítíme, že tohle skvělé město má na víc

AC klub

Poprvé za 31 let v AC reaguji na vyslechnuté hovory někoho v 
klubu. Pár těch lidí z hnutí ROZVÍJÍME HRADEC znám, pár už 

několik desítek let, a věřím jim, že pro naše město a rychlou, citlivou 
reakci na jeho potřeby, mimo jiné třeba v rozvoji a kultuře, dokáží 

udělat ještě více, než tomu bylo dosud. Našel jsem si jejich stránky 
a dostanou moji důvěru.

Bojovnice za práva onkologických pacientů, Žena roku 2021
Václav láska

V září má Hradec Králové jedinečnou šanci na skvělého 
primátora. Jan Holásek je zdravou kombinací vysoké 

profesionality a lidského přístupu nejen při řešení problémů, ale i 
při plánování toho, aby žádné problémy nevznikali. Moc přeji 
Janu Holáskovi úspěch v Hradci a Hradci Králově přeji Jana 

Holáska.

Senátor, advokát a bojovník proti korupci

Pan Jan Holásek se aktivně podílel na vytvoření legislativy pro hendikepované 
stomické pacienty s vývodem bokem neboli stomii. Za jeho podpory prošel tento 

návrh stomakarty prvním i druhým čtením v Senátu PČR. Jako Senátor za Hradecko 
se podílel při realizaci projektu Lavičky naděje pro onkologické pacienty v areálu 

FNHK u kliniky onkologie. Za což mu, jako autorka těchto projektů, ze srdce děkuji a 
tím má moji podporu v hradeckých komunálních volbách.

Předseda spolku Senioři Hradec Králové

Díky své funkci předsedy spolku Senioři Hradec Králové jsem měl dosud možnost 
jednat s lidmi z různých politických stran v našem městě. Jan Holásek a další lidé 

na nové občanské kandidátce Rozvíjíme Hradec mne zaujali nejen svým zájmem o 
seniory, ale také zájmem i snahou o zlepšení fungování a postavení komisí místní 
samosprávy (KMS). Doufám proto, že v případě volebního úspěchu se budou tito 
lidé zasazovat o posílení úlohy KMS, podporovat transparentní komunikaci mezi 

vedením města a občany a usilovat o větší zapojení občanů do rozhodování města.

Lukáš Koudelka
Spolumajitel čokoládovny JORDIS

Své podnikatelské aktivity mám již několik let na Velkém náměstí přímo v srdci 
historického centra. Osud náměstí a jeho budoucí rozvoj mě tak pochopitelně 
zajímá. Líbí se mi ambiciózní rozvojové plány hnutí a také návrhy na kulturní a 

společenské oživení náměstí, které by mělo přilákat nejen návštěvníky restaurací, 
ale především mladé lidi, rodiny s dětmi a milovníky umění nejrůznějších žánrů. 
Takovým nápadům bych dal zelenou nejen jako podnikatel, ale i jako Hradečák.

MGR. bohuslav peterka
Místopředseda Spolku pro rozvoj Moravského předměstí

Bydlím na Třídě Edv.Beneše a s velkou lítostí sleduji neutěšený stav tohoto 
původně plánovaného bulváru. Po čtyři volební období se nepodařilo 

úspěšně dokončit schválenou rekonstrukci této ulice. Již samotné heslo 
Rozvíjíme Hradec zavazuje kandidáty tohoto hnutí vyvinout maximální úsilí 
k jeho naplnění. Všichni navržení kandidáti tento předpoklad podle mého 

názoru splňují a mají moji podporu.

děkujeme našim podporovatelům - kdo nás další podporuje naleznete také na stRánce 6

Pokračování rozhovoru ze strany 1

JUdR . Jan holásek, LL.M.

Ivan Škaloud

j inde to jde, 
tak proč ne v hradci?

nestrannost a odbornost
je pro nás v rozvíj íme

hradec prioritou

věra fina

je právník, senátor, nezávislý zastu-
pitel a hradecký patriot. V metropoli 
východních Čech se narodil, studen-
tská léta strávil jako hráč volejbalu 
sportovní třídy v ZŠ Kukleny a ná-
ledně hradecké Slavie. Odmaturoval 
na Gymnáziu J. K. Tyla a následně 
odešel do Prahy, kde vystudoval prá-
va na Univerzitě Karlově. Rovněž 
studoval právo a politiku ve Velké 
Británii na University of Wales a v 
USA na New York University. Je rov-
něž absolventem diplomatické aka-
demie. Po létech strávených v zahra-
ničí a v Praze se vrátil do svého rod-
ného Hradce, kde provozuje právní 
praxi, a kde se stal zastupitelem a v 
roce 2020 rovněž senátorem. Pod-
poruje celou řadu filantropických 
aktivit, včetně Nadace Via nebo 
organizace Pamět národa. Jako člen 
správní rady také podporuje Univer-
zitu Hradec Králové. Dlouhodobě se 
věnuje otázkám koncepčního rozvoje 
města a hradeckého regionu.                                                  
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OBLASTI NOVÉ VÝSTAVBY

Vhodná pro bytovou výstavbu (menší byty, finančně přístupnější), nutno rozhodnout o způsobu výstavby 

(developersky s novou strategií postupu města vůči developerům nebo jinak, zejména výstavba 

družstevního bydlení ve spolupráci s  městem).   

9 SEVERNÍ ZÓNA

Letiště – jedna ze strategických rozvojových zón, lehký průmysl a vývoj s  vysokou přidanou hodnotou 

(letectví včetně leteckých motorů), start-upové firmy, software, nové technologie a inovace. Nutno 

rozhodnout o dalším postupu v  otázce budov vlastněných městem a posilovat infrastrukturu (datové 

trasy, výstavba severní tangenty).

SEKTOR hk SEVER – LETIŠTĚ8

DÁLNICE A SILNICE

Iniciativa kraje, efektivně řeší napojení Moravského Předměstí na nadřazený 

komunikační systém (I/37, D11), uleví centru města a II. silničnímu okruhu, dobré řešení, 

které by město mělo trvale podporovat (nahrazuje nereálnou 2. etapu Jižní spojky), ZM 

schválilo příspěvek na PD – dobrý krok – budeme v  podpoře pokračovat.

JIŽNÍ PROPOJKA1

Řeší ŘSD, nutné pro odlehčení zátěže zejména Kuklen a části II. silničního okruhu, 

podmínka pro rozvoj lokality Temešvár. Zpracováno zatím v  úrovni studie, výstavba 

plánována v  letech 2028–2031, budeme nápomocni při pozemkové i jiné přípravě a 

budeme trvat na dodržení plánovaných termínů.

JIŽNÍ SPOJKA2

Řeší ŘSD, je to pro město strategická záležitost (kompletní vytěsnění tranzitní dopravy z města, napojení letiště), je 

souhlasné stanovisko EIA, výstavba plánována v  letech 2028 – 2031, budeme usilovat o urychlení výstavby.

SEVERNÍ TANGENTA3

Řeší ŘSD ve spolupráci s  městem a krajem, všechna správní řízení vedená ŘSD jsou v  právní moci, město ještě nemá 

vydané SP na napojení FN (situace, kdy město svým pomalým postupem zdržuje přípravu akce již nesmí nastat!). 

Výstavba by měla proběhnout v  letech 2023–2024, město musí navázat definitivním řešením napojení Benešovy třídy.

KŘIŽOVATKA MILETA4

Dokončuje se lávka, jsou zde výjimečné podmínky pro kongresovou turistiku (nutno však 

investovat do KC Aldis, který se stal majetkem města). Je čas konečně zónu dostavět, dostat do 

ní bytovou výstavbu, aby nevznikla mrtvá, úřednická čtvrť. Lokalita má všechny předpoklady se 

konečně stát funkční částí širšího centra města, podpoříme transparentní kroky a iniciativy, které 

k tomu povedou.

LOKALITA ALDIS10

Brownfield v širším centru města, kde výroba zůstala ve výrazně menším rozsahu. Může a měl by 

být příkladem možnosti využití takového území pro výstavbu bytů včetně doplňkových funkcí 

(obchod, služby) – během deseti let zde může začít vznikat nová městská čtvrt, která může 

přinést přes 3000 bytů bez ztráty jediného metru zemědělské půdy.

zvu/ŠKODOVKA11

Zanedbané území poznamenané zaniklou výrobou je možné a nutné přeměnit v přirozené 

centrum této městské čtvrti včetně parku s  využitím revitalizovaného Labského náhonu. Je 

nutné rozhodnout o tom, co a jakým způsobem zde bude realizovat město samo (a neprodleně 

zahájit přípravu a realizaci) nebo zda část území přenechá k  výstavbě soukromým sektorem.

NOVÉ CENTRUM KUKLEN12
Blíží se výstavba nové křižovatky, v  okolí se připravují projekty Mephared – nová společná 

budova lékařské a farmaceutické fakulty UK (má všechna stavební povolení) administrativní 

komplex (zpracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí) a Kaufland (má stavební 

povolení). Město má při realizaci a koordinaci těchto projektů významnou úlohu a musí se jí 

úspěšně zhostit.

LOKALITA fnhk – KŘIŽOVATKA MILETA13

MULTIFUNKČNÍ FOTBALOVÁ ARÉNA, hokejový stadion17

SPORTOVNÍ STAVBY

VEŘEJNá PROSTRANSTVÍ

VELKÉ NÁMĚSTÍ15

Nejcennější prostor ve městě v hanebném stavu, nutno ukončit nečinnost města, ukon-

čit nesmyslné úvahy o parkování pod náměstím, rozhodnout, zda bude pokračováno ve 

stávajícím projektu, který je ve fázi zastaveného územního řízení, nebo bude zvolena 

jiná strategie. Přikláníme se k pokračování ve stávajícím projektu s  úpravami mobiliáře 

a technického vybavení. Výsledkem by v každém případě měl být kvalitní městský 

prostor, nabízející možnost všestranného využití pro zejména kulturní potřeby města.

BENEŠOVA TŘÍDA14

Dlouhodobě neřešený prostor s  vysokou hustotou obyvatel a zanedbanou 

infrastrukturou, kde město po realizaci prvních etap její rekonstrukce fakticky 

rezignovalo na další postup. Nutno zrevidovat stav přípravy dalších etap, rozhodnout ve 

věcné i časové rovině o dalším postupu a začít konat. Jinak město čekají nákladné 

opravy, které jsou z dlouhodobého hlediska velmi neefektivní.

ZELEŇ A KRAJINA

žELEZNICE

19 SPLAVNĚNÍ LABE – HK JOSEFOV
Rychlým řešením pro podporu turistiky je podpora paroplavby v  HK (systém jednou lodí z  HK do Předměřic 

– přestup a druhou lodí do Smiřic.). Cílovým řešením je ve spolupráci se státem (Ředitelství vodních cest) 

vybudovat výtah přes předměřický jez a ve spolupráci s  krajem a státem podpořit vznik turistické 

infrastruktury (přístaviště, služby) a vytvořit podmínky pro rekreační plavbu na úseku Labe HK – Josefov.

20 SPLAVNĚNÍ LABE – HK PARDUBICE
Navazující etapa na předchozí část – ve spolupráci se státem (Ředitelství vodních cest) technicky vyřešit 

přechod jezu u Vysoké a Hučáku a tím dosáhnout atraktivní turistické trasy pro soukromé i komerčně 

provozované lodě z  Pardubic do Jaroměře v délce přes 45 km. Zároveň i zde ve spolupráci s oběma kraji a 

státem podpořit vznik související infrastruktury (přístaviště, služby).

rozvíjíme hradec – Naše rozvojové vize pro Hradec na období 30 let

Vysokorychlostní trať (VRT), která umožní vlakům rychlost až 300 km/hod bude vybudována v horizontu několika 

desetiletí na trase Praha – Hradec – Wrocław.  Z Hradce do Prahy pak bude cesta trvat kolem půl hodiny. 

Vysokorychlostní trať bude vést přes hradecké hlavní nádraží. 

5 vysokorychlostní trať

Modernizace a zdvojkolejnění trati na Pardubice napomůže napojení města na I. koridor a spojení dvou 

velkých měst. Stěžejní součástí této stavby je modernizace hradeckého hlavního nádraží, která umožní další 

rozvoj železničního spojení Hradce Králové a dalších měst.  

6 Zdvojkolejnění trati na Pardubice

ŽIŽKOVY SADY16

Cenná zelená enkláva v  centru města, poznamenaná absencí jasné vize finální podoby parku (který potřebuje rekonstrukci – 

cesty, záhony) a špatným stavem teras, které jsou již dlouho uzavřeny), nutno vyhodnotit studii, kterou má město k  dispozici, 

dosáhnout konsenzuálního řešení a konečně ho začít realizovat.

LESOPARK třebeš + ROZÁRKA + HUSOVA ULICE21

Cenný zelený prostor v blízkosti největších hradeckých sídlišt, dlouhodobě neřešený. Je třeba provést 

majetkoprávní přípravu a na základě reálných pozemkových možností začít pracovat na přípravě projektu, 

který by měl naplnit ideu „centrálního parku“ ve všech jeho funkcích včetně sportovního, odpočinkového a 

společenského využití (zejména projekt Rozárka, který by měl být podroben soutěži o jeho konečnou podobu).

Park Skleněnka, zahrada kulturního domu Střelnice a další zelené plochy. Je třeba rozšířit zelené parkové 

plochy v centru města mezi Střeleckou ulicí a hlavním nádražím, kde chybí, včetně vodních prvků a ploch.

NOVÉ ZELENÉ PLOCHY A PROSTRANSTVÍ V CENTRU MĚSTA22

Soubor opatření (pozemkových, pěstebních, dotačních) vedoucích ke vzniku zeleného „třetího“ okruhu 

kolem města s  cílem dosáhnout snížení hluku směrem do města z  dálnic, některých silnic a v budoucnu i 

vysokorychlostní železnice, snížení prašnosti a zmírnění dopadů klimatických změn.

zelený okruh23

Modernizace a zdvojkolejnění tratě z Chocně přes Týniště, Hradec a Chlumec do Velkého Oseka a 

dále do Prahy. S realizací prvních úseků Hradec – Chlumec a Hradec – Týniště se zatím počítá kolem 

roku 2025 (po modernizaci hlavního nádraží v HK),a až bude dokončena modernizace celé tratě až 

do Prahy (současný odhad je do pěti let), tak pak bude trvat cesta přímým expresem z Hradce do 

Prahy 1 hodinu. 

7 Modernizace trasy Praha – Hradec – Týniště

? KDE NA TO HRADEC ZÍSKÁ PROSTŘEDKY?
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Všichni Hradečáci vnímají nesourodý a nekoncepční rozvoj města posledních nejméně deseti let a to, že v mnoha oblastech Hradci ujíždí vlak. Co je to vize a koncepce? Je to schopnost vidět věci v širším kontextu, v souvislostech a v dlouhodobém horizontu. Zároveň jde o schopnost jednotlivé kroky, které je 

naplňují, poskládat tak, aby na sebe plynule navazovaly a tvořily funkční celek při co nejmenších nákladech. Je třeba žít současností, vidět budoucnost a zároveň vnímat potřeby občanů a jejich města jako živoucího organismu, který máme povinnost tvořit a rozvíjet ... pro nás, naše děti a vnoučata.

SEVERNÍ TANGENTA

ŽEL. TRAŤ TÝNIŠTĚ

Měla by být dokončena do června roku 2023 a sezonu 2023/2024 by hradečtí fotbalisté již měli odehrát na 

novém stadionu, nutno urychleně rozhodnout o provozovateli a podmínkách provozu (včetně vazby na 

fotbalový klub) tak, aby se opravdu naplnila multifukční úloha této významné investice. Za rozumných 

podmínek je potřeba dostavit zázemí hokejového stadionu.

Ve městě působí sportovní kluby na vrcholové úrovni (basketbal), pořádají se zde významné sportovní 

akce. Městu chybí sportovní zařízení, které by poskytovalo v  těchto záležitostech špičkové zázemí. 

Zároveň by se tím uvolnily kapacity stávajících sportovních zařízení pro jejich využití pro mládež a širokou 

veřejnost. Je třeba zahájit přípravu výstavby takové haly včetně strategie vedoucí k  získání dotací a do 

jednání vtáhnout další subjekty (kraj, univerzity).

ŠPIČKOVÁ SPORTOVNÍ HALA, míčové hry18

vODNÍ TOKY
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rozvíjíme hradec
a víme jak na to

Logicky se nabízí otázka, kde na vize a plány rozvoje města vezmeme,

jde ve svém součtu o mnoho miliard korun.

Město Hradec Králové musí rovněž usilovat, ve spolupráci s dalšími statutárními 

městy,  o změnu rozpočtového určení daní, tedy pravidel, podle kterých se mezi 

městy rozdělují vybrané daně. Současný systém je pro Hradec Králové a další 

statutární města nevýhodný.

Konečně je třeba odpovědně nakládat s finančními prostředky města a šetřit. Je 

třeba neustále vybírat nejlepší podmínky pro zhodnocení městských prostředků u 

bank, sjednat jeden balíček pojištění pro všechen majetek města a městských firem 

a soutěžit pojišťovnu, která nabídne nejlepší pojištění apod. 

Město musí také důsledně spolupracovat s soukromým sektorem a hledat 

příležitosti, jak spolupráce využít. Příkladem je může být projekt dostupného bydlení 

připravený Českou spořitelnou, která je připravena investovat až 5 mld Kč do 

výstavby dostupného bydlení za podmínky, že město má k dispozici projekt se 

stavebním povolením. Je tedy opět třeba připravovat projekty, abychom pro ně 

mohli získávat peníze.

Musíme odpovědně nakládat s městským majetkem – příkladů, kde bychom mohli 

přemýšlet o zlepšení je mnoho, největší příležitostí je rozvojová zona Letiště Sever, 

kde město vlastní rozsáhlé pozemky. Podle dostupných studií může město při 

odpovědném postupu při nakládání s pozemky na letišti vydělat až 2 mld Kč.Město musí dále dramaticky zlepšit schopnost získávat dotační prostředky na své 

vlastní investiční projekty, a to at již doma, nebo v zahraničí. To znamená neustála 

aktivita na institucích poskytujících dotace a průběžná příprava nových projektů. Je 

tedy třeba investovat do přípravy studií a získávání povolení, a následně hledat 

finance z dotačních programů. Příklad je například spolupráce s Rozvojovou bankou 

Rady Evropy, která poskytuje financování za nadstandardně výhodných podmínek 

pro sociální projekty po celé Evropě. Je ale potřeba mít opět tyto projekty připravené.

Za prvé je třeba říci, že mnohé z uvedených plánů a vizí bude hrazeno ze státního 

rozpočtu a rolí města je zejména vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby projekty dostaly 

na státní úrovní prioritu a peníze. K tomu je třeba využít všech kontaktů a vlivu, kteří 

veřejní činitelé z Hradce a Královehradeckého kraje mají. Je realitou, že v tomto 

dosud Hradec Králové oproti jiným městům, jako je Brno nebo Olomouc, podstatně 

zaostává.  

U jiných plánů a vizí je rolí města zejména zajistit koordinaci a vymezit pravidla pro 

jejich realizaci pro soukromé firmy a investory, při minimálních nebo velmi nízkých 

finančních nákladech. Tato role města je však pro celkový úspěch zcela 

nezastupitelná.
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Autoři: Jan Holásek, Milan Sommer

zPRACOVáno JANEM HOLÁSKEM, LÍDREM KANIDÁTKY
ROZVÍJÍME HRADEC VE SPOLUPRÁCI S TÝMEM ODBORNÍKŮ
NA URBANISMUS A ROZVOJ MĚST

Chybí sportoviště a dětská hřiště v okrajových částech města. Příkladem jsou např. Svobodné Dvory, kde 

u školy dlouhodobě chybí sportovní hřiště. Je třeba připravit a postavit.

parky a sportoviště v okrajových částech města24

24
sportovní hřiště

v okrajových částech HK



 Ne každý ví, že nejstarší panelo-
vý dům v Hradci Králové najdeme 
na Slezském Předměstí na rohu 
ulic Gagarinova a Slezská. Na 
Slezském Předměstí vznikly také 
první panelové školky v Česko-
slovensku, které později sloužily 

 Hradecká sídliště jsou nedíl-
nou součástí historie a života 
našeho krásného města. Více 
než polovina hradeckých oby-
vatel v nich stráví alespoň část 
života. I když nám to v každoden-
ním shonu při řešení mnohých 
problémů a starostí tak nepřijde, 
umožňují hradecká sídliště pří-
jemný život a v minulosti sloužila 
jako vzor pro výstavbu osídlení v 
jiných českých městech. 

 Samotná Rozárka jako vyhlídkové místo už dlouhá léta přímo 
vyzývá ke koncepčnímu řešení. Je obrovská škoda, že vedení 
města, včetně zastupitelů HDK, nasměrovalo další využití Rozárky 
na mnoho desítek let dopředu dle jediného návrhu soukromého 
investora. A to bez koncepční úvahy, bez posouzení více různých 
architektonických návrhů a obchodních podmínek a bez výběru 
nejvhodnějšího řešení. Neobstojí argument, že na radnici si investoři 
dveře nepodávají. Samozřejmě že ne, když město situaci aktivně 
neřeší a nevytváří rámec a podmínky pro spolupráci s dalšími 
subjekty, včetně podnikatelů. Ti pak přirozeně postupují tak, aby 
prosadili své zájmy. Město by mělo vždy zajistit nezávislé a odborné 
koncepční posouzení lokality a dle zpracované koncepce postu-
povat dopředu a nastavit podmínky jejího rozvoje. A to jak po 
architektonické, tak po obchodní stránce, následně ve férovém 
výběrovém řízení vybrat partnery pro realizaci a po výběru nej-
vhodnějšího řešení poskytnout vybranému partnerovi maximální 
podporu. To se v případě Rozárky bohužel nestalo.  
 

jako vzor pro tato zařízení v celé re-
publice. V Severní ulici je také mož-
né vidět nejdelší dům v Hradci Krá-
lové. Na délku má 300 metrů, má 
20 vchodů a lidově se mu přezdívá 
„kravín“. Na sídlištích rovněž najde-
me celou řadu uměleckých děl ve 
veřejném prostoru, například pod 
sochařskou výzdobou Moravského 
Předměstí je podepsán Karel Hyliš. 
Je také autorem sochy lachtana, 
kterou vytvořil se svým synem a 
která je umístěna u mlhoviště za 
domem v ulici Milady Horákové. A 
víte, kde najdete tři nejvyšší pane-
lové domy v Hradci? V Jungman-
nově ulici v Labské kotlině II.  Něk-
dy se jim říká hradecké mrakodra-
py,mají 17 podlaží. Zde také v Ba-
arově ulici najdeme dva panelové 

 Život na sídlištích je třeba neustá-
le zlepšovat a rozvíjet, od koncep-
čních témat jako je další výstavba 
na sídlištích a jejich zahušťování 
nebo revitalizace silničních bulvá-
rů, zejména Benešovky a Pospí-
šilovy třídy, až po výsadbu zeleně, 
budování vodních prvků, výstavbu 
dětských hřišť a cyklostezek. Je 
třeba rozvíjet komunikaci s občany 
hradeckých sídlišť, ať už formou 
lepší spolupráce s komisemi míst-
ních samospráv, nebo kontaktem 
se spolky a občanskými aktivitami. 
Je třeba rozvíjet hradecká sídliště 

domy s mezonetovými byty. Morav-
ské Předměstí se pak pyšní tím, že 
je největší sídliště v Hradci Králové 
a v celých východních Čechách. 
Jeho rozloha je přibližně 400 ha.

Hradecká sídliště - zajímavosti, minulost, současnost, budoucnost

 Lokalita bývalého areálu ZVU 
/Škodovky má obrovský poten-
ciál se stát novou městskou 
čtvrtí a projít zásadní proměnou 
na moderní čtvrt plnou bytů, 
kancelářských a obchodních 
prostor, veřejné zeleně a pros-
tranství. Jde o vizi na několik 
desetiletí dopředu, ale již ted je 
třeba započít práci na její pří-
pravě a realizaci. 

 Z hlediska dlouhodobého roz-
voje města nedává smysl, aby v 
samém centru hned vedle nádraží 
zůstávala průmyslová čtvrt, která 
vznikla před sto lety a město se 
mezitím podstatně rozrostlo. Při-
rozené naopak je řešit I přesun 
zbývajících průmyslových aktivit 
na kraj města nebo za město, po-
dobně jako když v minulosti vzni-
kala. V souladu s moderními tren-
dy dochází v jiných městech k revi-
talizacím bývalých průmyslových 
čtvtí v centrech měst na nové vyu-
žití pro bydlení, kanceláře i obcho-
dy. Když vyrazíme do Prahy, vidí-
me jak se před očima mění nejen 
Karlín, ale i Smíchov nebo Vyso-
čany. Na území mezi železnicí a 
nádražím, ulicí Pražskou, Koutní-
kovou a lokalitou Za škodovkou 
může vzniknout dle úvodních 
architektonických studií až 3000 

nových bytů, 80 000 m2 kanceláří, 
20 000 m2 pro obchodní prostory, 
parky, jedna základní a dvě mateř-
ské školy. Některé z historických 
výrobních hal pak bude vhodné 
rekonstruovat a zachovat jako pří-
klady industriální architektury. 
Město svým aktivním přístupem 
musí vytvořit podmínky pro funkční 
změnu této lokality. Je třeba na-
bídnout odbornou a koncepční dis-
kusi majitelům průmyslových are-
álů v areálu Škodovky, přehodnotit 
územní plán a s dlouhodobou vizí 
jednat a jejich možném přesunu do 
jiných lokalit dále od centra města. 
Nabízí se zejména přesun do are-
álu budoucí technologické zóny 
Hradeckého letiště, která se po 
napojení tzv. severní tangentou 
jedním z nejzajímavějších pros-
torů pro podnikání v České republi-
ce. To mimo jiné znamená, že si 
město musí nechat kontrolu nad 
rozvojem technologické zóny Se-
ver – letiště a pozemky, které 
vlastní, hned neprodávat, ale vyu-
žít je pro umožnění přesunu podni-
katelských aktivit z centrálních 
částí Hradce na okraj města. Dle 
úvodních studií může město na 
odpovědném a systematickém 
rozvoji zóny v lokalitě Hradeckého 
letiště, kterou má nyní v majektu, 
mohlo vydělat až 2 mld. korun.  

Rozárku bychom měli řešit jinak V Hradci může vzniknout nová
městská čtvrŤ s 3000 byty bez
zabrÁní jediného metru zeleně
nebo zemědělské půdy

Hradeckou medicínu a farmacii
musíme systematicky podporovat
 Když se zeptáte v jiných kra-
jích naší země pro co znají Hra-
dec, zpravidla uslyšíte je to 
krásné město a známe vás pro 
vaše lékařství a medicínu. Svět 
lékařů a dalších zdravotních 
profesí, farmacie, vědy a výzku-
mu v medicínských, farmaceu-
tických a doprovodných oblas-
tech je součástí hradecké iden-
tity. Musíme o něj pečovat, roz-
víjet ho a rovněž představovat 
široké veřejnosti v Hradci a 
mimo něj. 

 V současné době je připravo-
váno několik projektů, které posu-
nou hradeckou medicínu dál do-
předu. Nová společná budova pro 
Fakultu farmacie a medicíny UK 
Mephared II zahrnující vědecká a 
výzkumná centra, nové pavilony v 
hradecké nemocnici, koncept 
hradeckého biomedical valey v 
lokalitě Fakultní nemocnice u 
křižovatky Mileta, a další. Úspěchy 
hradeckého lékařství a farmacie je 
třeba představovat veřejnosti. Ne 
každý například ví, že každý rok 
odjíždí na studijní pobyt do jedné z 
nejprestižnějších zdravotnických 
zařízení v USA Mayo Clinic 10 
studentů, kde získávají neoceni-
telné zkušenosti pro svoji další 
profesní a vědeckou dráhu. Hra-

jako místa pro život rodin napříč 
generacemi, aby byla nedílnou 
součástí Hradce jako východo-
české stotisícové metropole evrop-
ského formátu.
 V průběhu tištění a roznosu těch-
to novin se setkáváme s obyvateli 
hradeckých sídlišť, které zveme 
„na jedno“ do hospůdky v jejich 
blízkém okolí, abychom podrob-
něji pohovořili o tom, co hradecká 
sídliště trápí a jak žijí, co a jak jejich 
občané vnímají a jak je vidíme my. 
Nezapomínáme samozřejmě ani 
na Hradečáky z dalších oblastí 
města, kteří se s námi mohou set-
kat na dalších akcích. Poznatky 
získané na setkáních s vámi pro-
mítneme do naší práce pro město. 
Jeden konkrétní projekt, který 

chceme na hradeckých sídlištích (a 
nejen na nich) podpořit, je výstavba 
městských street basketbalových 
hřišť. Street basketbal se nejen 
nově stal olympijským sportem, ale 
je i perfektní sportovní aktivitou v 
městském prostředí včetně sídlišť. 

skvělé spolupráce mezi spolky a 
soukromými firmami. Projekt revi-
talizace byl připraven hradeckým 
basketbalovým týmem Královští 
Sokoli, finančně pak na něj přispělo 
Tepelné hospodářství a zejména 
společnost Kofola. Na hradeckých 
sídlištích (a nejen na nich) jsou vy-
tipována další místa pro revitali-
zaci zanedbaných dětských hřišť
na street basketbal – dětské hřiště 
U lachtana (Moravské Předměstí), 
dětské hřiště Hradecká, dětské 
hřiště Gagarinova ulice, dětské 
hřiště Na Kotli. Velmi rádi v budou-
cnu podpoříme tuto myšlenku, aby 
se i zde street basketbalová hřiště 
pro všechny sportovce stala sku-
tečností.  

děkujeme TĚM, KTEŘÍ NÁM VĚŘÍ A V NAŠICH MYŠLENKÁCH PODPORUJÍ

Nejen kultura v Hradci potřebuje osobnosti, které svým potenciálem, 
moudrým a poctivým přístupem pomůže kulturní život v Hradci ROZVÍJET!  

Takovou osobností je pro nás Mgr. Ilona Dvořáková, profesionál, mistr 
kultivovaného projevu, číše hlubokých znalostí, talentovaný člověk s jasnou 
vizí a přirozenou empatií... Právě teď máme naději na změnu! Na změnu, 

kterou hradecká kultura nutně potřebuje!

Před komunálními volbami pečlivě studuji programy jednotlivých stran. Zajímám 
se zejména o projekty, které koncepčně řeší rozvoj města a ochranu jeho zájmů 
a občanů. Konkrétně pak systémové řešení rekreační lokality tzv. Central Parku 

a parku Třebeš. Oceňuji, že takové záměry nacházím ve volebním programu 
občanské kandidátky Rozvíjíme Hradec v čele s Janem Holáskem a tyto 

iniciativy podporuji.

Plány nové občanské kandidátky Rozvíjíme Hradec jsou z mého pohledu 
reálné, neslibují, co vědí, že nemohou splnit. Jejich koncept na budoucí 
rozvoj města říká nejen, co je potřeba udělat a změnit, ale také jak na to. 

Jsem rád, že součástí jejich programu je i divadelnictví a hradecký 
divadelní festival, který chtějí vrátit na evropskou úroveň, kam patří. 

V Rozvíjíme Hradec cítím něco nového, čemu se dá věřit.

ING. jiří dvorský
Podnikatel, dlouholetý předseda oddílu basketbalu Královských Sokolů

V programu nové občanské kandidátky Rozvíjíme Hradec s mnoha 
osobnostmi hradeckého života mne zaujaly zejména oblasti koncepčního 

rozvoje města, rozvoj podnikatelských příležitostí a hradecké kultury a 
sportu. Zejména nová špičková hala pro míčové sporty by byla pro 
hradecké sportovce přínosem, podobně jako nová sportovišťě na 

sídlištích. K tomuto vyjadřuji plnou podporu a držím palce!

Velmi rád podpořím do komunálních voleb v Hradci Králové novou 
občanskou kandidátku Rozvíjíme Hradec, na které najdeme mnohé 

osobnosti a zástupce mnoha profesí a oblastí, včetně představitelů férových 
hradeckých podnikatelů. Tah na branku a vize jejich představitelů je 

příkladný. Přeji ji hodně úspěchů a těším se, že se její zástupci budou 
podílet na novém vedení města. 

Majitel pivovaru a podnikatel v oboru zdvihací techniky
Vladimír Beránek 

Iva Doležalová, Renata Rybářová
Artičok, Hradec Králové

 Pro ilustraci přikládáme jedno z možných řešení Rozárky – 
vyhlídková kavárna a restaurace ve tvaru rogala, které se vznáší nad 
městem. Toto řešení je oproti projektu, který dosud preferuje město, 
vzdušné, nabízí průhled a výhled na město pro pěší i cyklisty a využití 
temene kopce pro veřejnost. Umožňuje i využití svahu Rozárky pro 
případné sportovní a volnočasové aktivity. Netvrdíme, že toto je jediné 
vhodné řešení, je ale jedním z možných. Nejlepší řešení, jak po 
architektonické, tak po obchodní stránce by vzešlo z férové soutěže – 
ta ale bohužel neproběhla.

 Rozárka a celý Kopec svatého Jana jsou pro všechny Hrade-
čáky nádherným místem pro odpočinek v přírodě. Koncepční 
řešení a jeho realizace však dlouhodobě chybí a uvědomují si to 
i komise místních samospráv v Třebši, Novém Hradci Králové, 
Moravském Předměstí a Roudničce, které prosazují koncept 
hradeckého „Central Parku“ na severní straně Kopce. Tento 
koncept je třeba provázat s dlouhodobým řešením jižního 
svahu od Hvězdárny až po městské lesy a hradecké rybníky.

První moderní street basketbalové 
hřiště již vzniklo v ulici Tichá na 
Slezském Předměstí. Je příkladem 

cHCETE VĚDĚT VÍC
A PODROBNĚJI

?
STÁHNĚTE SI NAŠE 1. VYDÁNÍ 

NOVIN NA WWW.ROZVIJIMEHRADEC.CZ

Dlouholetý ředitel Klicperova divadla
ladislav zeman

Předseda KMS - Nový Hradec Králové
iNG. pavel dusil

Peter Frühauf
Asistent trenéra slovenské hokejové reprezentace

a bývalý obránce HC Mountfield HK

Hradec mi dal hodně, mám ho pod kůží. Kdybych ve městě 
bydlel, volím tuhle partu lidí. Jako sportovci mají v sobě čest, 
smysl pro fair play. Jsou to vzdělaní lidé, kteří vědí, co dělat 

nejen po stránce profesní, ale i lidské.

deckou medicínu a farmacii je rov-
něž třeba popularizovat, např. 
formou vybudování interaktivního 
centra, kdy návštěvníci budou 
procházet lidským tělem, hodně se 
o něm dozví a přitom se i pobaví. 
Inspirací může být podobné cen-
trum v Holandsku. Město a všichni 
veřejní představitelé Hradce a 
Hradecka by měly rozvoji hra-
decké medicíny a lékařství napo-
máhat. Jako senátor a komunální 
politik se snažím podpořit v oblas-
tech, ve kterých mám expertizu a 
zkušenosti. Dlouhodobě spolu-
pracuji s paní Věrou Fina, která 
bojuje za práva onkologických 
pacientů. V areálu fakultní nemoc-
nice se podařilo umístit tzv. lavičku 
naděje, spolu s kolegou sená-
torem a lékařem Markem Hilsche-
rem jsme připravili návrh zákona, 
který ulehčí život onkologickým 
pacientům v remisi. A v neposlední 
řadě úzce komunikuji s vedením 
fakultní nemocnice ohledně jejího 
dalšího rozvoje. Děkuji dosavadní-
mu řediteli profesoru Paličkovi za 
inspirativní setkání a těším se na 
další setkávání s novým ředitelem 
MUDr. Hermanem. Naše úvodní 
setkání ukázalo, že fakultní nemoc-
nice stát na místě určitě nebude. 

 

 

 

Odpověď vystřihněte a pošlete na adresu: Rozvíjíme Hradec, Eliščino nábřeží 280/23,
500 03 Hradec Králové,  nejpozději do 20. září. Případně odpověď ofoťte a zašlete

na email: info@rozvijimehradec.cz. Nezapomeňte připsat kontakt na vás! 

SOUTĚŽVyhrajte let balónem
nad Hradcem!
Dva vylosovaní výherci se správnou odpovědí se letos proletí
balónem nad Hradcem spolu se senátorem Janem Holáskem. 

kolik let stál v čele města hradce
králové starostA františek ulrich?

Soutěžní otázka:

zde napište počet let

Autor: Ing. arch. Libor Kábrt s kolektivem pražských a hradeckých architektů

Autor: JH
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Marketingová manažerka,
moderátorka a publicistka

ING. Petr Nebeský
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MGR. Jaroslava Vydarená
Pracovnice Studijní vědecké
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MGR. Pavel Pechanec
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MGR. Miroslav Půža, PH.D.
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MUDR. Vratislav Sedlák, PH.D.
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Učitel, lektor, youtuber

a specialista na online vzdělávání

Libor Pytlík
Živnostník, Prezident fanclubu

Hokejového klubu HK

BC. Eliška Pechancová
Studentka, předsedkyně spolku

Akademická unie, členka
akademického senátu

MGR. Alena Nekolová
Učitelka, předsedkyně KMS Kukleny,

členka Rady náčelnictva Skautu

MGR. Petr Mašát
Lékárník 

ING. Václav Ludvík 
Tajemník VČ ovocnářské unie,

předseda dozorčí rady HC
Mountfield HK a.s.

Jakub Žižka MGR. Josef Pavel 
Advokát, překladatel

ING. BC. Petra Michaličková
Lektorka, terapeutka

v sociální oblasti 

MGR. Sandra Záňová
Pedagogická pracovnice

Jiří Fejgl RNDR. Jan Vachata
Investiční expert

Královéhradeckého kraje

MGR. Tomáš Radoň
Středoškolský učitel

Jana Vincencová
Koordinátorka kulturních projektů

Pavel Tomášek
Investiční technik

Fakultní nemocnice HK

Hana Fišerová
Kulturní manažerka

Stanislav Nožička
Pekař a kavárník

ING. Milan Sommer
Ekonom, místopředseda Finančního

výboru Královéhradeckého kraje

Správce nemovitostí, předseda
ZO Českého zahrádkářského svazu  

Novinář

Roman Hylena
Skladník, zakladatel Spolku

pro rozvoj Moravského Předměstí

Ivana Bezdíčková
Technická poradkyně v oboru hygiena,
předsedkyně KMS HK - Střed města

ING. Luděk Kloubec, MBA
Podnikatel

ING. Jiří Fiedler
Geodet

Předsedkyně Královéhradecké
krajské asociace Sport pro všechny

MGR. Zdeňka Horčičková 

a v í m e j a k n a t o
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ING. Klára Marečková
Sportovní manažerka, basketbalistka

Sokol HK Hradecké Lvice 
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Hradci a Hradečákům již dlouhá léta rádi pomáháme. 
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roman hylena
Založil Spolek pro rozvoj

Moravského Předměstí. Intenzivně
se věnuje revitalizaci Benešovky.

ilona dvořáková
Organizuje kulturní i benefiční
akce pro potřebné. Významně

se podílela na projektu
Hradec šije roušky.

 Založil a vede bezplatnou právní
poradnu. Zasloužil se o férové
exekuce a získal titul Dělník

protikorupční legislativy.

Jan holásek
Skautka srdcem i duší, pořádá

skautské tábory a další akce nejen
pro skauty ale i pro obyvatele
Kuklen, kde vede místní KMS.

alena nekolová
pavel pechanec

Vede projekt hradecké zvonohry.
Spolu s manželkou Janou

založili Ukrajinské rodinné centrum.

 Založila a vede Šatník Hradec
pro samoživitele.

Pracuje v něm ve svém volném
čase bez nároku na honorář.

martina hepnerová

JAROSLAVA VYDARENÁ
Stojí za spoustou hradeckých
kulturních projektů, výstav i

besed, které organizuje
ve Studijní a vědecké knihovně.

EVA VÍŠKOVÁ 
A ZDEŇKA HORČIČKOVÁ

Pořádají sportovní akce pro mládež
i seniory. Každoročně také

oblíbenou akci Město na kolech.

petr nebeský
Dlouhodobě podporuje

charitativní projekt SPORT
HRADEC CUP. Je aktivním

členem KMS Kukleny.

Milan Sommer
Angažuje se v oblasti

cyklistiky a také pomáhá
jako příležitostný dobrovolník.

Petra Michaličková
Zabývá se oblasti vzdělávání a

zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a jinak znevýhodněných
skupin. Cíl: Sociální služby - stabilita

IVANA BEZDÍČKOVÁ
Jako předsedkyně KMS HK – střed

se podílí na rozvoji a oživení
vnitrobloků. Iniciuje vznik

komunitních zahrad.

Ve funkci předsedy ZO českého
zahrádkářského svazu

se spoluzasadil o ekologický
způsob pěstování a dobré

podmínky pro včelstvo.

S rodinou založil a vede unikátní
 projekt – Muzeum české lékárny

a kavárnu U Zlatého lva.

PETR MAŠÁT

 Dlouholetý vedoucí táborů
Červeného kříže pro hendikepované

děti. Je také organizátorem
hudebních akcí.

J iří f iedlerPetra Michaličková

Realizuje vzdělávací projekty
 pro osoby se zdravotním

postižením a jiným znevýhodněním. 

r o z v í j í m e h r a d e c
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Transparentní rozhodování města a otevřená komunikace s občany Ochrana ekonomických jistot hradeckých občanů

rychle realizovatelná opatření, střednědobé a dlouhodobé programové vize pro naše město 

Nastavíme férovou komunikaci mezi vedením
města a komisemi místních samospráv.

Posílíme pravomoci, odpovědnost a finanční
prostředky pro KMS po vzoru dalších měst,

jako jsou Olomouc nebo Zlín.

Prosadíme oboustranně férové podmínky
 při uzavírání smluv s obchodními

partnery města – konec nevýhodných
transakcí s městským majetkem. 

Zavedeme informační systém pravidelně informující
občany o aktuálním stavu investičních i ostatních

projektů města.

Prověříme efektivitu fungování městské
dopravy a výrazně snížíme nebo zrušíme
zbytečný poplatek pro seniory obdobně

jako v Pardubicích.

Prostřednictvím lídra naší kandidátky senátora
JUDr. Jana Holáska budeme prosazovat

legislativní opatření snižující dopady energetické
krize na hradecké občany.

Rozšíříme program bydlení
a sociálních služeb pro hradecké
seniory za dostupných podmínek. 

Vedení města (a nikoliv najatá soukromá
firma) musí určit dlouhodobou vizi rozvoje

města a zajistit strategický plán, který
popíše nezbytné kroky a změny. Při návrzích
se necháme inspirovat úspěšnými projekty

českých i zahraničních měst.

Zajistíme efektivní užívání dnes neobsa-
zených městských bytů. Uspíšíme přijetí

nového územního plánu, který přinese nové
plochy pro výstavbu bytů a rodinných domů. 

Budeme usilovat o výstavbu nových startovacích bytů i bytů
pro seniory včetně potřebných služeb v lokalitách vlastněných

městem – tzv. Severní zóna kolem Piletického potoka
a Koželužna Kukleny. Umíme to nastavit tak, aby to bylo

prospěšné pro všechny.

Budeme usilovat o vznik nové městské čtvrti v lokalitě
hradecké Škodovky (ZVU) se stovkami bytů, obchodů

a prostorů pro odpočinek.

Podpoříme rozvoj městské zeleně, alejí a
parků, zelených vnitrobloků a střech, navý-
šení počtu laviček, vodních prvků a pítek.

Dostupné bydlení v zeleni pro všechny věkové kategorie

Budeme pokračovat v projektové přípravě
hlavních investičních akcí města – Velké

náměstí, oprava Benešovky, Žižkovy sady,
revitalizace Labského náhonu, kuklenské

parky a pravdivě informovat o jejich postupu
bez populistických proklamací a odpovědně

hledat finanční prostředky pro jejich výstavbu.

Zajistíme rozvoj technologické a inovační zóny
v lokalitě letiště pod kontrolou města s potenciálním

výnosem pro město až 2 mld. Kč. Ve spolupráci
s krajem a hradeckými VŠ budeme prosazovat 

jednotné Královéhradecké inovační centrum
po vzoru úspěšných moravských inovačních

center.

rozvoj pracovních a podnikatelských příležitostí 
HRADEC „COwork”

Zřídíme aktivní a pravidelný think-tank
(Město + podnikatelé  + neziskovky), který
se zaměří na spolupráci města, drobných

i větších podnikatelů a poskytovatelů služeb.

Technologie a inovace jako šance
pro hradeckou budoucnost 

více bytů pro hradečáky

chytrá řešení – městská zeleŇ

Vkusná a efektivní výstavba bytů pro mladé a seniory

nová městská ČtvrŤ se může stát skutečností

Zřídíme pracovní skupinu profesních
odborníků, zástupců města, KMS, nevládních

organizací, seniorů a VŠ v otázce proble-
matiky bydlení. Zpracujeme bytovou

koncepci města při využití soukromého,
družstevního i nájemního bydlení pro všechny

skupiny Hradečáků včetně mladých rodin,
studentského bydlení a seniorů. 

Městská rozvojová skupina
– bydlení pro všechny

Investiční akce + Benešovka

Vizi pro svůj rozvoj musí stanovit město

Podmínky pro koncepční rozvoj města

KMS jako rovnocenný
partner vedení města

Občanský informační systém o projektech města 

konec nevýhodného nakládání
s městským majetkem

senioři v hradecké dopravě
zdarma

Postavíme se proti drahé elektřině 

Důstojné životní podmínky
pro hradecké seniory

H r a d e c K r á l o v é – s t o t i s í c o vá m e t r o p o l e v ýc h o d n í c h Č e c h e v r o p s k é h o f o r m át u
Město transparentní ve svém rozhodování

a otevřeně komunikující s občany  

Město propojující kreativní lidi, zjednodušující 

formální procesy a využívající potřebné

technologie ke svému dalšímu rozvoji 
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Město chránící ekonomické jistoty

svých občanů

Prosadíme participativní prvky umož-
ňující přímou účast občanů na rozhodování

o nakládání s finančními prostředky města jako
zásadu při tvorbě městského rozpočtu.

Participativní rozpočet pro Hradečáky

Udržíme pod kontrolou cenu tepla
Neprodáme Tepelné hospodářství města

a zajistíme stabilní ceny tepla pro Hradečáky.

Nestrannost a odbornost je zásadní
Zajistíme nestrannost přípravy a posu-

zování architektonických záměrů včetně
organizace architektonických soutěží
a revize příslušných orgánů města.

ochráníme zájmy města
Ochráníme zájmy města a jeho občanů při realizaci develo-

perských projektů včetně nastavení pravidel pro účast develo-
perů na nákladech výstavby chodníků, parků, školek atp.

lepší postavení města na kraji i v praze
Budeme usilovat o lepší spolupráci města s Královéhradeckým krajem a důsledně

prosazovat zájmy města na centrální úrovni v Praze včetně zvýšené snahy
o získávání dotací a dalších financí pro městské projekty.

Role neziskového sektoru je neopomenutelná

Hradecké „Biomedical ValLey” je možné

Kongresy a hradecký baŤův kanál
Podpoříme kongresovou turistiku rozvojem

kongresového centra Aldis a zahájíme
přípravu projektu splavnění Labe

pro rekreační plavbu.

Parkování, doprava a hradecké dopravní cesty 
Třetí hradecký silniční okruh

je naprostou prioritou
Budeme usilovat o co nejrychlejší dokončení

tzv. Jižní propojky zjednodušující výjezd
na Pardubice a Prahu přes Vysokou,

tzv. Severní tangenty – severního obchvatu, 
napojujícího lokalitu letiště na dálniční síť

a tzv. Jižní spojky uvolňující silniční dopra-
vu v Kuklenách a na Pražském Předměstí.

Kreativní přístup k parkování nabízí chytrá řešení
Budeme prosazovat urychlenou výstavbu parkovacích domů

v lokalitě FNHK a na hradeckých sídlištích. Odmítáme
záměr „díry“ – parkovacího domu pod Velkým náměstím,

parkování v centru je třeba řešit zejména využitím
plochy Žižkových kasáren.

Do hodiny vlakem v Praze
Budeme usilovat o co nejrychlejší dokončení
nyní prováděné rekonstrukce železniční tratě
Hradec Králové – Velký Osek – Praha, který

zkrátí cestu do Prahy vlakem pod jednu hodinu. 

Rozvoj hradecké kultury, sportu a společenského života

Hradecký divadelní festival a rozvoj
divadelnictví je potřeba postupně

znovu dostat na evropskou úroveň.

Legendární divadelní festival
znovu evropský

Zkvalitnění veřejného prostoru
hradeckých ulic a náměstí

  Město potřebuje zkvalitnění veřejného
prostoru a prostranství, např. venkovní
sochařská galerie – Art District v zóně
Aldis, Street Art Centrum v hradeckých
industriálních prostorách, nová pravidla

pro veřejná označení a prostranství.

Podpoříme oživení historického centra,
městských kulturních institucí

a zapojení škol a spolků do kulturního
života ve městě.

Město potřebuje špičkovou halu pro míčové sporty a nový atletický ovál.
Podpoříme výstavbu nových venkovních sportovišť. Zajistíme maximální

využití všech sportovních zařízení v majetku města pro širokou 
veřejnost a spravedlivější rozdělování finančních prostředků pro sportovce. 

Sportoviště pro všechny, nová  hala pro míčové sporty

Podpoříme vstup soukromého partnera do fotbalového klubu při
zachování zájmů města a zajištění multifunkčního využití fotbalového
stadionu. Podpoříme rozumnou dostavbu zázemí zimního stadionu.

fotbalový a hokejový stadion

oživíme hradecký kulturní život

Příroda, vzdělávání, mladí a rodiny s dětmi
hradec – město pro rodinu

V následujících letech chceme pracovat
na koncepci Hradec – město pro rodinu,
která se bude promítat  do dalších oblastí

rozvoje našeho města.

We love HK City – Hradec "young IN”
Zřídíme networkingové centrum (HUB)

pro zástupce mladé generace, které bude
podporovat kreativní myšlení, nové pod-
něty a vize pro život nastupující gene-

race v HK. Mladé musíme v Hradci udržet!

Podpoříme koncepční rozvoj volnočasových odpočinkových zón
park Třebeš, Kopec svatého Jana, Rozárka, Hvězdárna,

městské lesy a rybníky včetně konceptu zeleného prstence
kolem města, které umožní odpočinek všem Hradečákům.

Nové odpočinkové zÓny pro Hradečáky

Nová infrastruktura pro rodiny
s dětmi a volný čas

Podpoříme výstavbu školek, rozvoj cyklostezek,
 inline drah, výstavbu dalšího koupaliště,

vznik volnočasových rodinných center
pro rodiny s dětmi, dětských a sportovních

hřišť pro street basketbal, zejména na hradeckých
sídlištích. Zajistíme venkovní ledovou plochu

pro veřejné zimní bruslení.

systematický rozvoj  hradeckých cyklostezek

chodníky a silnicE
je třeba opravovat

Zaměříme se na systematickou údržbu a výstavbu cyklostezek
a propojení stávajících úseků do jednotného celku.

voda pro hradec za rozumné ceny
Zkontrolujeme smluvní a cenové podmínky
vodného a stočného pro hradecké občany.

Podpoříme spolupráci s nevládními organizacemi zajišťujícími
činnosti a sociální služby důležité pro chod města.

Ve spoluprácí s komisemi místních
samospráv se zaměříme na opravu

chodníků, komunikací a městské zeleně. 

Ochrana přírody a práv zvířat
Je pro nás samozřejmostí ochrana životního prostředí
a práv zvířat žijících ve městě a v městských útulcích.

Zaměříme rozvoj vědy, výzkumu a inovací na oblast
zdravotnictví, biomedicíny a souvisejících oborů
s maximální podporou vzniku vědecko-výzkumné

základny v lokalitě FNHK a křižovatky Mileta.


