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*HRADECKO-PARDUBICKÁ AGLOMERACE
DOSAVADNÍ SPOLUPRÁCE

– diskuse nad možnostmi vzájemné spolupráce
– politická dohoda primátorů měst Hradec Králové a 

Pardubice (Memorandum o spolupráci v příštím 
programovém období)

2012

2013

programovém období)
– vypracování případové studie Hradecko-pardubické 

aglomerace
– pravidelné schůzky společné pracovní skupiny (zástupci 

rozvojových a projektových útvarů s externí metodickou 
podporou)

– příprava odborných pracovních skupin v rámci 
jednotlivých témat

– vypracování strategie pro rozvoj celé aglomerace
– implementace a řízení strategie
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*HRADECKO-PARDUBICKÁ AGLOMERACE
ÚZEMNÍ VYMEZENÍ

Vymezení území na základě převládajícího směru vyjížďky 
do zaměstnání a do škol – pro města Hradec Králové i 
Pardubice.
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*HRADECKO-PARDUBICKÁ AGLOMERACE
FUNKČNÍ VYMEZENÍ

�dvě jádra s vysokou koncentrací služeb, průmyslu, 
podnikatelských aktivit a občanské vybavenosti

�v rámci aglomerace vysoká intenzita dojížďky do 
zaměstnání, škol, za službami, obchodními a 
v rámci aglomerace vysoká intenzita dojížďky do 
zaměstnání, škol, za službami, obchodními a 
volnočasovými aktivitami

�dobré propojení center silnicí i železnicí

� trvale vysoký zájem o bydlení a zvyšující se koncentrace 
obyvatel v zázemí center 

ITI se zaměřuje na konkrétní oblasti rozvoje a pomáhá 
uplatnit nevyužitý potenciál na městské i místní úrovni 5



*HRADECKO-PARDUBICKÁ AGLOMERACE
PRIORITNÍ OSY ROZVOJE

1) Udržitelná doprava a mobilita

2) Konkurenceschopnost a inovace

3) Občanská vybavenost a veřejná správa

4) Životní prostředí a energetika
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*HRADECKO-PARDUBICKÁ AGLOMERACE
ABSORPČNÍ KAPACITA AGLOMERACE*

IROP – Integrovaný regionální operační 
program

6,7 mld.

OP Doprava 0,7 mld.OP Doprava 0,7 mld.

OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost

1 mld.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 0,9 mld.
OP Zaměstnanost 0,8 mld.
OP Životní prostředí 1,7 mld.
celkem: 11,8 mld.
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*DALŠÍ KROKY
Z ÚROVNĚ AGLOMERACE

�vyjednávat pozici s MMR a jednotlivými OP

�zapojit krajskou úroveň

�komunikovat s dalšími městy a obcemi v aglomeraci�komunikovat s dalšími městy a obcemi v aglomeraci

�získat náměty/projektové záměry partnerů (měst, obcí, 
NNO, vzdělávacích a výzkumných institucí, podniků atp.)

navazovat partnerství

definovat strategické projekty ve vazbě

na konkrétní strategie /doprava, ŽP, školství…/ 8



*PROJEKTY V HRADECKÉ ČÁSTI 
AGLOMERACE

� od počátku r. 2014 intenzivní bilaterální jednání se 
starosty měst a obcí z hradecké části aglomerace o 
možnostech spoluprácemožnostech spolupráce

� snaha o maximální míru spolupráce, ale stále 
nedostatečný zájem oslovených obcí 

� nutnost zajištění dopadu, resp. přínosu konkrétních 
aktivit pro aglomeraci jako celek

� cílem vytvoření Hradecko-pardubické aglomerace, 
která bude „zdravá, chytrá, dopravně prostupná a 
dostupná“

9



*KONKRÉTNÍ NÁVRHY I

� Hradec Králové (+ okolní obce)

� parkovací domy pro kola a automobily

� páteřní cyklotrasy v HK a okolí (vč. lávky Aldis)

�� ekologický dopravní park, rozšíření tras trolejbusů

� inteligentní dopravní systém

� rekonstrukce Gajerových kasáren – Muzeum východních Čech

� bezbariérové byty pro zdravotně postižené

� biomedicínský klastr

� ELLA

� digitální povodňové plány

� zakládání/revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
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*KONKRÉTNÍ NÁVRHY II

� Hořice
� cyklotrasy Hořice – Chlum – HK; Hořice – Holovousy

� kulturně-historické centrum v areálu zámku� kulturně-historické centrum v areálu zámku

� Nechanice
� stavební úpravy domů č.48 a č. 177 – vznik multifunkčního domu

� víceúčelový sportovní areál
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