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Aktuální číslo zpravodaje jsme se rozhodli věnovat 
činnosti Oddělení průmyslových zón, které má na staros-
ti především administraci, přípravu a realizaci průmyslo-
vých zón a podporu podnikání v Královéhradeckém kraji.

Konkrétně se jedná o přípravu průmyslových zón ve Vrch-
labí a na Rychnovsku, včetně doprovodných investičních 
akcí do území. Ve finančním vyjádření se jedná o investice 
v celkové výši přesahující 6 miliard korun.

Detailnější informace o  fungování oddělení a  detaily 
o  projektech Vám prozradí vedoucí Oddělení průmyslo-
vých zón paní Jana Jiráňová.

Lukáš Korych,
ředitel Centra investic, rozvoje a inovací

• Které průmyslové zóny má Vaše oddělení na starosti
   a v čem jsou jejich specifika?

Aktuálně na našem oddělení pracujeme na dvou projek-
tech. Jeden se již blíží k cíli a druhý se pomalu rozjíždí. 
Oba projekty jsou realizovány na základě příslušných 
vládních usnesení, jakož i v návaznosti na řešení dopadů 
rozvoje závodů společnosti ŠKODA AUTO, a. s.
 
V  letošním roce bude dokončen projekt Rozšíření prů-
myslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura. 
Přípravné práce byly zahájeny v  roce 2012. Je financo-
ván ze státního rozpočtu z položky Ministerstva průmyslu 
a obchodu (MPO) v rámci Programu na podporu podnika-
telských nemovitostí a infrastruktury. Specifikem této zóny 
jsou investice do majetku nejen Královéhradeckého kraje, 
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ale i Libereckého kraje a státu – Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD). Veškerá administrace projektu je však na straně našeho 
oddělení a Královéhradeckého kraje jako investora.

Druhým projektem je Rozšíření strategické průmy-
slové zóny Solnice  – Kvasiny a  zlepšení veřejné 
infrastruktury v královéhradeckém regionu. Jeho pří-
prava byla zahájena v roce 2014. Tato zóna má specifik 
několik. Především jde o rozsah zdrojů financování, množ-
ství podporovaných priorit a  příjemců dotace od státu. 
Hlavním cílem je řešení dopadů expanzivního rozvo-
je průmyslových podniků na Rychnovsku, zejména pak 
závodu ŠKODA AUTO, a. s., především v oblasti dopravy, 
bezpečnosti a bydlení.

• Jaká je úloha kraje a Centra investic, rozvoje
   a inovací v těchto projektech?

Královéhradecký kraj je realizátorem projektů a  garan-
tem technické, organizační a  finanční správnosti pro-
jektů, dodržení všech zákonných podmínek a podmínek 
jednotlivých dotačních programů. Kraj se zavázal zajistit 
soulad záměrů s územně plánovací dokumentací, zacho-
vat funkční infrastrukturu a zajistit rozšíření zóny s cílem 
koncentrovat budoucí dopravu na hlavní dopravní trasy 
a připravit a zrealizovat projekty veřejné a  technické in-
frastruktury.
 
Centrum investic, rozvoje a  inovací (CIRI), jakožto pří-
spěvková organizace Královéhradeckého kraje, zajišťuje 
veškerou přípravu a  realizaci akcí dle podmínek, které 
jsem vyjmenovala výše. Dále se, společně s projektanty 
a zhotoviteli staveb, účastníme kontrolních dnů jednotli-
vých staveb, jsme organizátory komisí pro jednotlivé prů-
myslové zóny. Komise mají za úkol vyhodnocovat stav 
prací na příslušných projektech dotčené průmyslové zóny 
a navrhovat a koordinovat další kroky pro zdárný průběh 
naplánovaných prací.

• Mohla byste nám obě zóny více přiblížit?

V rámci realizace průmyslové zóny Vrchlabí dochází ke 
zlepšení stavebně technického stavu silniční sítě v úseku 
od silnice I/16 k průmyslové zóně ve Vrchlabí. Přestavbou 
křižovatky na silnici I/14 v této PZ na okružní se zvýší její 

kapacita a sníží se ztrátové časy uživatelů. Projekt je roz-
dělen do dvou navazujících etap. Část akcí zasahuje do 
Libereckého kraje, s nímž je uzavřena smlouva o spolufi-
nancování.
 
V  rámci I. etapy už byly dokončeny čtyři stavební akce, 
mezi nimi i nejnákladnější projekt v rámci celé zóny vůbec. 
Tím je oprava komunikace ze Studence do Dolní Branné za 
160 mil. Kč vč. DPH. V rámci této etapy bylo zrekonstruová-
no 14,5 km silnic a vybudován nový unikátní most s kru-
hovou křižovatkou ve Vrchlabí na silnici I/14.
 
V  rámci II. etapy jsou realizovány další čtyři akce. Jedná 
se opět o  rekonstrukce silnic a  výstavbu příjezdové 
komunikace do průmyslové zóny ulicí Dělnická. Celková 
rekonstrukce zahrnuje 9,3 km silnic s náklady 139 mil. Kč.

Ze všech akcí bych jako nejvíce zdařilou uvedla rekon-
strukci silnice II/295 z Dolní Branné do Vrchlabí.

Most s kruhovou křižovatkou ve Vrchlabí (zdroj: CIRI)

Silnice Dolní Branná – Vrchlabí (zdroj: CIRI)
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V  rámci realizace průmyslové zóny Solnice  – Kvasiny 
je cílem projektu vybudování samostatné navazující prů-
myslové zóny, kde kraj plánuje vytvořit rezervní prostor 
pro další potenciální investory v oblasti zpracovatelského 
průmyslu. Tato průmyslová zóna je plánována v rozsahu 
cca 52 ha, z  toho cca 40 ha je určeno k dalším investi-
cím do výroby. Dalším cílem je právě podpora regionu 
jako takového. Především rozvoj dopravní infrastruktury 
představuje zásadní předpoklad nejen úspěšné investi-
ce, ale i  pozitivního rozvoje celého regionu. Expanzivní 
rozvoj závodu společnosti ŠKODA AUTO, a. s. v Kvasi-
nách v roce 2016 zasáhl velmi výrazně do regionu, proto 
byly ve druhé polovině roku zahájeny přípravné práce na 
aktualizaci vládního usnesení tak, aby pomohlo vyřešit 
regionální dopady v oblasti dopravy, bezpečnosti a byd-
lení. Nové usnesení vlády bylo schváleno v červnu 2017. 
Celková hodnota investic do regionu byla navýšena na 
částku cca 6 mld. Kč, z toho 5,5 mld. Kč činí státní dotace.

Příprava jednotlivých akcí v  rámci průmyslové zóny je 
závislá zejména na schválení změn územních plánů, jakož 
i na majetkoprávní a projektové přípravě.
 
V  současné době se intenzivně pracuje na podkladech 
k žádosti o územní rozhodnutí – na vybudování nové pří-
stupové komunikace ze silnice I/14 do průmyslové zóny, 
včetně mimoúrovňového křížení železniční trati podjez-
dem a propojení na stávající příjezdovou komunikaci do 
závodu ŠKODA AUTO, a. s. Dle platného harmonogramu 
se předpokládá získání územního rozhodnutí na podzim 
letošního roku. Zahájení stavebních prací pak předpoklá-
dáme v květnu 2019.

Jak je vidět, největší rozsah projektů je v oblasti dopravy. 
Nejen v  rámci nové zóny, ale především dopravní akce 
financované ze zdrojů MPO i Státního fondu dopravní infra-
struktury (SFDI) pomohou zlepšit dopravu v celém regionu.

Již byly zahájeny stavební práce na silnici III/30821 Spy – 
Nové Město (Krčín), a dále I. etapa obchvatu Opočna.

Dále je zahájeno územní řízení na obchvaty Domašína 
a Solnice. Je zadáno zpracování záměru projektu a eko-
nomické hodnocení nové komunikace propojující obchvat 
Rychnova nad Kněžnou a novou průmyslovou zónu.

Tato komunikace bude sloužit i pro novou železniční sta-
nici Lipovka  – desetikolejové seřadiště dlouhé 600 m, 
pro navýšení objemu nákladní dopravy.
 

A  jako poslední čekáme na změnu zásad územního 
rozvoje pro zadání projektu na obchvat Častolovic.

V rámci akcí, na jejichž realizaci se podílíme, je podporo-
vána rovněž oblast školství a zdravotnictví.

Dokončena již byla modernizace VOŠ v  Rychnově nad 
Kněžnou, areál U Stadionu. Rozsah prací vytvořil nadstan-
dardní podmínky pro výuku technických oborů, o jejichž 
absolventy je v místě největší zájem. Dodávky špičkových 
technologií vyšly na téměř 30 mil. Kč. Zásadní proměnou 
prošla i  samotná budova. Nyní probíhá výběrové řízení 
na realizaci II. etapy rekonstrukce VOŠ, areál Na Jamách.

Plánovaný obchvat Opočna (zdroj: CIRI)

Vyšší odborná škola Rychnov nad Kněžnou (zdroj: CIRI)
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Důležitým faktorem v  regionu je i  podpora zdravotnictví. 
Chystáme rekonstrukci a přístavbu rychnovské nemocnice.

Stávající prostory akutní zdravotní péče jsou morálně 
a fyzicky přestárlé. Realizace nových centrálních operač-
ních sálů, ARO a  jednotky JIP je nezbytná. Je vyvolána 
nejen technickým stavem těchto prostorů, ale i potřebou 
optimalizace kapacit, vytvoření nových přímých vazeb 
s  minimalizací vzdáleností mezi jednotlivými provozy 
i  růstem počtu zaměstnanců, zejména v  návaznosti na 
rozvoj průmyslových podniků v  této lokalitě. Vzhledem 
ke struktuře zaměstnanců v regionu narůstá podíl akutní 
a urgentní medicíny s vazbou na operační zákroky.

I když Královéhradecký kraj není investorem pro podporu 
v oblasti bydlení, věnujeme se i této problematice v rámci 
koordinace a konzultací se starosty obcí a měst.

• A co byste chtěla říci závěrem?

Pochvalu si zaslouží spolupráce se všemi aktéry, podílejícími 
se na zdárném průběhu a dokončení jednotlivých akcí.

Rozhodně chci poděkovat celému týmu, Jiřímu Novotnému, 
Pavlu Tichému, Radmile Kubelkové, Lucii Bašové a  nové 
posile Petru Pivoňkovi za skvělé výsledky a aktivní přístup 
k práci. Každý splněný dílčí cíl je úspěchem a motivací.

Vizualizace rekonstrukce a přístavby nemocnice v Rychnově nad 
Kněžnou (zdroj: CIRI)

AKTUÁLNÍ AKCE:

Série workshopů k přípravě obcí a měst na 
období po roce 2020

VRCHLABÍ 10. 5. 2018 – Koncept chytrého
regionu jako jedna z cest regionálního rozvoje
Místo konání: Kulturní dům Střelnice, Vančurova 378

KVASINY 21. 5. 2018 – Aspekty a dopady rozvoje 
průmyslové zóny v regionu
Místo konání: Kulturní dům, Kvasiny 254

KOPIDLNO 5. 6. 2018 – Periferní území na hranici 
krajů a spolupráce v regionu
Místo konání: Kulturní a vzdělávací centrum, Hilmarova 86

MEZIMĚSTÍ 12. 6. 2018 – Hospodářsky slabé 
a státem podporované regiony
Místo konání: Centrum Walzel, Dlouhá 138

DUBENEC 13. 6. 2018 – Role měst a venkova,
regionální centra a vnitřní periferie
Místo konání: Penzion Na Faře, Dubenec 1

Více informací naleznete na webu www.cirihk.cz


