
1
2018 AKTUÁLNĚ

Informační zpravodaj regionální investiční a rozvojové agentury CIRI

1
2018

přinášíme Vám první číslo zpravodaje v  tomto roce. Rádi by-
chom se s Vámi podělili o to, co nás v letošním roce čeká, jaké 
novinky na Vás chystáme a při jakých příležitostech se může-
me osobně potkat. Letošní vydání zahajujeme novou formou, 
rozhovorem s  Lukášem Korychem, ředitelem Centra investic, 
rozvoje a inovací.

• Pane řediteli, na hodnocení uplynulého roku je už 
trochu pozdě, obraťme se k  roku současnému. Co 
Centrum investic, rozvoje a inovací čeká v roce 2018 
pod Vaším vedením?

V  oblasti investičních projektů budeme pokračovat 
administraci mnoha projektů, jejichž předmětem je rekon-
strukce silnic. Dále projekty v oblasti školství a zdravot-
nictví. V oblasti kultury bych rád zmínil zejména projekt 
rekonstrukce pevnosti Dobrošov či připravovaný projekt 
rekonstrukce Gayerových a Vrbenského kasáren, přičemž 
tímto projektem dostanou dlouhodobě zanedbávané 
objekty v centru krajské metropole nové využití pro expo-
zice i zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové. 
Rovněž se budeme aktivně podílet na investicích v ob-
lasti průmyslových zón, zejména pak v rámci průmyslové 
zóny na Rychnovsku. Chceme nejen rozvíjet průmyslovou 
zónu, ale především prostřednictvím mnoha projektů při-
spět ke zkvalitnění života obyvatel této oblasti.
Rovněž budeme nadále pokračovat v  aktivitách v  ob-
lasti regionálního rozvoje a podpory výzkumu a  inovací. 
Zejména se jedná o činnosti zaměřené na strategické plá-
nování, ať už další rozvoj konceptu Chytrý region, aktuali-
zace Regionální inovační strategie či koncepční podpory 
zaměstnanosti a sociálního podnikání. Jako významné lze 
hodnotit pokračování aktivit Regionální stále konference, 
tedy důležité platformy pro definování potřeb kraje. V sou-

časné době již Česká republika zahájila přípravy na nové 
programové období EU po roce 2020 a my jako podpůr-
ná organizace našeho kraje budeme velmi nápomocni při 
této přípravě. Jedním z prvních kroků bude příprava nové 
krajské strategie regionálního rozvoje na období 2021+.
Opomenout nelze projekty, které naše organizace reali-
zuje v oblasti sociálních služeb, úspor energií a nakládání 
s odpady.
Ještě bych rád zmínil oblast centrálních nákupů, kde se 
dlouhodobě snažíme šetřit veřejné prostředky vynakládané 
Královéhradeckým krajem. Mou vizí v této oblasti je postup-
né rozšiřování centrálních nákupů o další služby či komodity 
a rozšiřování okruhu subjektů, pro které centrální nákupy re-
alizujeme, tak aby docházelo k ještě výraznějším úsporám.
Těch aktivit a  cílů pro letošní rok je opravdu mnoho, a  to 
jsem jistě nezmínil všechny, ale těším se na jejich realizaci.
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• Jak jste sám zmínil, jednou z oblasti, kterou má CIRI 
na starosti, je administrace, příprava a  realizace prů-
myslových zón v Královéhradeckém kraji. Který projekt 
Vám bude letos přidělávat nejvíce práce?

Tím nejdůležitějším určitě budou akce týkající se průmyslo-
vé zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury 
v oblasti Rychnovska. Celková hodnota investic do regio-
nu na základě usnesení vlády je ve výši 6 mld. Kč, z toho 
5,5 mld. Kč jsou státní dotace. Královéhradecký kraj je 
investorem akcí ve výši cca 2,7 mld. Kč. Tedy je zřejmé, 
že na nás spočívá velká odpovědnost. Velice důležité je 
zahájení dopravních akcí, které samotnému regionu po-
mohou.

• Čím konkrétně?

Neustále se připomíná, jak rozvoj průmyslové zóny Solni-
ce, Kvasiny a Lipovka ovlivňuje život v okolí. Právě tento 
projekt je tím, který tuto situaci pozitivně ovlivní. V letoš-
ním roce považujeme za stěžejní získání stavebního povo-
lení na akci vybudování nové centrální zóny a přístupové 
komunikace ze silnice I/14, včetně podjezdu pod želez-
niční tratí, a taktéž dokončení výkupu pozemků. Při tomto 
úkolu je důležitá těsná koordinace se Správou železniční 
a dopravní cesty, a to zejména při přípravě akce na zvýše-
ní kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice.

• Zmínil jste oblast dopravy. Jaké jsou další dopravní 
akce, které připravujete?

V dubnu 2018 konečně začne rekonstrukce silnice mezi 
Novým Městem nad Metují (Krčín) a  obcí Spy, přičemž 
předpokládané náklady této akce činí cca 38 mil. Kč. V le-
tošním roce zahájíme také první etapu realizace obchvatu 
Opočna. Plynulý začátek tohoto projektu byl poznamenán 
složitými výkupy pozemků. Předpokládám, že na realizaci 
tohoto obchvatu bude vynaloženo přibližně 130 mil. Kč.
Kromě výše zmíněného probíhají projektové práce 
na akcích financovaných ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Konkrétně se jedná o  obchvat Solnice 
a obchvat Domašína, také budou zahájeny práce na in-
vestičním záměru na propojení průmyslové zóny Solnice 
a Lipovka. Současně je připravován obchvat Častolovic.

• Stranou jistě nezůstane ani oblast školství.

To rozhodně ne. Rozvoj odborného školství osobně považuji 
za základ dalšího rozvoje průmyslové zóny na Rychnovsku. 
Pokračujeme v modernizaci VOŠ v Rychnově nad Kněžnou. 
Na úspěšnou rekonstrukci areálu U Stadionu navážeme po-
kračováním rekonstrukce areálu Na Jamách. U této investič-

ní akce činí předpokládané náklady asi 90 mil. Kč a zahájení 
stavebních prací plánujeme na červen 2018.

• A co oblast zdravotnictví v rámci rozvoje průmyslo-
vých zón?

V  oblasti zdravotnictví dojde ke zpracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci a  přístavbu Nemocnice 
Rychnov nad Kněžnou, celkové náklady akce jsou před-
pokládány ve výši 380 mil. Kč, z toho 300 mil. Kč státní 
dotace.

• Solnice  – Kvasiny nejsou jedinou zónou, kterou 
spravujete.

Přesně tak. Dalším projektem je rozšíření průmyslové zóny 
Vrchlabí – jih. V něm nás v letošním roce čeká dokončení 
poslední investiční akce, jejímž předmětem je přístupová 
komunikace do zóny v ulici Dělnická. Celkové náklady re-
alizace této části akce jsou ve výši cca 60 mil. Kč, z toho 
dotace ve výši bezmála 48 mil. Kč. Termín dokončení je 
v srpnu 2018.
Hlavním cílem realizace této akce je zkvalitnění části tran-
zitní trasy Vrchlabí – Kvasiny. Všichni doufáme, že po do-
končení navrhovaných stavebních úprav dojde ke zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti dopravy, zkrácení dojezdových 
časů, snížení rizika nehodovosti a celkové zkvalitnění pro-
pojení komunikačního skeletu uvnitř regionu.

• Nesmíme opomenout ani aktivity regionálního roz-
voje. Jaké zajímavé akce v této oblasti v našem kraji 
chystáte na letošní rok?

Jako každý rok, i letos chystáme pro zástupce obcí a další 
aktéry místního rozvoje sérii setkání v  regionech. Pětice 
workshopů proběhne v jednotlivých částech našeho kraje 
na přelomu května a  června. Rovněž budeme pořádat 
tradiční, v pořadí již pátý, ročník celokrajské konference 
Příležitosti pro region. Obě zmíněné akce budou doplněny 
řadou tematických workshopů, setkání či kulatých stolů, 
které v průběhu roku plánujeme, především ve vazbě na 
tvorbu Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021+ 
a na další rozvoj činnosti Paktu zaměstnanosti a koncep-
tu Chytrý region.

• CIRI plní funkci Sekretariátu Regionální stálé konfe-
rence. Jaké aktivity v současné době RSK připravuje?

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje je 
dlouhodobě velmi aktivní jak v  regionu, tak i na národní 
úrovni. V současné době se intenzivně zapojuje do dis-
kuse nad bariérami čerpání a identifikací tzv. bílých míst 

v rámci dotačních programů. Její nezanedbatelná role je 
i  v  rámci tvorby nové Strategie regionálního rozvoje ČR 
a  Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 
po roce 2020. Pod RSK pracuje několik tematických pra-
covních skupin složených z odborníků, kteří jsou a budou 
zapojeni do těchto aktivit.

• V  loňské roce jste organizovali 1. ročník veletrhu 
sociálního podnikání. Plánujete tuto akci zopakovat 
i v letošním roce?

Loňská akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem. Velmi 
rádi ji proto budeme v  letošním roce opakovat. O přes-
ném termínu budou všichni zájemci včas informováni. 
V současné době rozšiřujeme katalog s nabídkou sociál-
ních podniků v Královéhradeckém kraji, který budeme na 
veletrhu distribuovat.

V  souvislosti podporou sociálního podnikání bych chtěl 
všechny čtenáře informovat o  plánovaném spuštění 
nového webu, kde se zájemci budou moci dozvědět in-
formace o možnostech financování aktivit v oblasti soci-
álního podnikání, o uskutečněných i plánovaných akcích 
Regionálního centra podpory sociálního podnikání, pří-
kladech dobré praxe z  Královéhradeckého kraje a  další 
užitečné informace.

Zároveň zde bude interaktivní katalog nabídky výrobků 
a  služeb sociálních podniků z  Královéhradeckého kraje 
včetně možností vyhledávání dle zadaných parametrů. 
Nebude chybět ani interaktivní mapa. Naším cílem je vy-
tvořit přehledné, jednoduché a intuitivní kontaktní rozhra-
ní, sloužící pro poradenské a konzultační činnosti Regio-
nálního centra podpory sociálního podnikání.

• Stále frekventovanějším tématem je dnes příprava 
regionů na nové programové období EU.Podniká CIRI 
v této souvislosti nějaké rámcové koncepční kroky?

V dalším období očekáváme důraz na nová témata a také 
značné změny v dotační politice, na něž musí být celý kraj 
připraven a  umět pružně reagovat. Tak, jako se chystá 
celostátní strategický dokument, my pracujeme na roz-
sáhlém projektu naplňovaném pěti aktivitami v sociálním, 
ekonomickém i environmentálním pilíři.

Stěžejním výstupem projektu bude Strategie rozvoje Krá-
lovéhradeckého kraje 2021+, která bude široce zamě-
řenou stěžejní strategií regionu a  vytyčí základní směry 
rozvoje v  území. Dále bude zpracována strategie za-
městnanosti, strategie investičních příležitostí, koncepce 
zdraví a ucelená politika kraje o vodě.

• Co má CIRI v rámci spolupráce s Královéhradeckým 
krajem v plánu v nejbližších měsících v rámci naplňo-
vání konceptu „Chytrý region“?

V  nedávné době jsme spustili nový web www.chytryre-
gion.cz, kde jsou na jednom místě veškeré informace 
o chytrých řešeních, které by mohly zájemce z řad obcí 
zajímat. Návštěvníci webu zde naleznou informace o plá-
novaných akcích, příklady dobré praxe z Česka i celého 
světa, firmy nabízející chytrá řešení a  konkrétní chytré 
produkty a technologie. Mohou zde zaregistrovat vlastní 
projektové záměry a za pomoci unikátního dotačního roz-
cestníku zjistit možnosti jejich financování.

Současně plánujeme již druhý workshop pro obce Krá-
lovéhradeckého kraje, tentokrát zaměřený na chytrá 
řešení v  hospodaření s  vodou. Workshop se uskuteční 
28. března na půdě krajského úřadu a vystoupí zde firmy 
poskytující technologie pro chytrá řešení a další odborníci 
a zástupci nejen z Královéhradeckého kraje.

• Jednou z aktivit, kterou CIRI společně s Královéhra-
deckým krajem realizuje, je projekt Smart akcelerátor. 
V loňském roce se začalo s tvorbou Inovační značky 
Královéhradeckého kraje. V  jaké fázi se klubající se 
inovační značka nachází nyní?

V  uplynulém roce proběhla pod taktovkou Smart akce-
lerátoru první vlna hloubkových rozhovorů v  soukro-
mém i  akademickém sektoru, díky kterým byly zjištěny 
případné potřeby a  přání klíčových hráčů, a  to na poli 
marketingových i vědeckovýzkumných aktivit. Dále jsme 

Marketingové adcepty (zdroj: CIRI)
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organizovali sérii 4 marketingových workshopů pro cílové 
skupiny a v  listopadu ustavující setkání Platformy regio-
nální inovační značky. Na setkání se sešlo celkem 30 zá-
stupců institucí, fi rem či organizací, ladili jsme možnou 
podobu marketingových sdělení popisujících náš region 
v oblasti vědy, výzkumu a inovací.
Výstupem jsou čtyři navržené koncepty, tedy komunikač-
ní sdělení zahuštěné do několika vět, doplněné grafi kou. 
Návrhy by měly co nejlépe vystihovat region v  oblas-
ti vědy, výzkumu a  inovací. V  současné době se klíčo-
ví hráči k  jednotlivým konceptům vyjadřují. Na základě 
jejich zpětné vazby vyprofi lujeme fi nální podobu sdělení, 
která položí základ marketingové strategii sdílené regio-
nální inovační značky. Mně osobně se nejvíce líbí slogan 
„Dobrý život, to je věda“, který je dle mého názoru výstiž-
ný v mnoha směrech. Samotná strategie by měla spatřit 
světlo světa v březnu tohoto roku.

• Není tajemstvím, že CIRI realizuje pro kraj a  jeho 
příspěvkové organizace centrální nákupy. Je v plánu 
nějaký i pro tento rok?

V roce 2018 plánujeme opakovat centrální nákup mobil-
ních i  pevných telekomunikačních služeb, přičemž tyto 
centrální nákupy jsme v  minulosti již dvakrát úspěšně 
realizovali. Stávající smlouvy končí na konci roku 2018. 
Jedná se o centrální nákup nejen pro Krajský úřad Krá-
lovéhradeckého kraje, ale rovněž pro všechny krajem 
zřizované organizace a  založené obchodní společnosti, 
přičemž celkově jde o 137 subjektů.
Dále budeme realizovat centrální nákup kancelářských 
potřeb, který jsme v  roce 2017 prováděli pro samotné 
CIRI a okruh organizací ze sociální oblasti. V tomto roce 
máme v plánu zapojit do této centrální veřejné zakázky 
více organizací, kterým tak zajistíme nižší ceny za kance-
lářské potřeby. Zároveň těmto organizacím ušetříme čas 
a náklady, které by musely obětovat, kdyby si veřejnou 
zakázku provedly samostatně.
Na začátku letošního roku jsme vyhlásili centrální veřejnou 
zakázku, jejímž předmětem je pronájem tiskáren a multi-
funkčních zařízení pro 25 organizací Královéhradeckého 
kraje, které se rozhodly obměnit svá stávající tisková zaří-
zení. Předpokládáme, že se povede dovést tuto veřejnou 
zakázku do zdárného konce a  dotčené organizace tak 
ušetří náklady na provoz tiskových služeb.

• Zatím jsme opomíjeli oblast projektového manage-
mentu. Jaké jsou aktuální projekty Královéhradecké-
ho kraje, kterým se nyní věnujete?

Jednou z oblastí jsou projekty zajišťující snížení energetic-
ké náročnosti budov. Jednou z budov, kterých se tyto pro-

jekty týkají, je sportovní hala Gymnázia Trutnov. Stavební 
práce budou zahájeny již v dubnu tohoto roku. Dále můžu 
zmínit budovu školy a  tělocvičny SOU Lázně Bělohrad, 
kde na konci ledna 2018 již proběhlo převzetí staveniště. 
V rámci technického řešení projektu je navrženo zateplení 
obvodového pláště a střešních konstrukcí objektu školy. 
Zateplen bude také objekt jičínské VOŠ a SPŠ. Dokonče-
ní realizace předpokládáme v listopadu 2018.

V  letošním roce bude pokračovat projekt „Čistá obec, 
čisté město, čistý kraj“, který podporuje správné třídění 
komunálních odpadů a  jejich následné využití v  Králo-
véhradeckém kraji. Realizace projektu byla zahájena v r. 
2004 a od jeho počátku je nedílnou součástí podpora pro-
cesu zlepšení informovanosti spotřebitelů - občanů, zvý-
šení jejich aktivní účasti na třídění, povědomí o recyklaci 
a využívání odpadů. V rámci projektu jsou obcím nabízeny 
nádoby na tříděný odpad, různé vzdělávací aktivity. Kaž-
doročně probíhá soutěž obcí a soutěž pro veřejnost, infor-
mační kampaň, akce pro média a jsou podporovány akce 
pro veřejnost. Pro školská zařízení projekt nabízí zajištění 
nádob na třídění odpadů, výukové programy s tématikou 
třídění odpadů, soutěž škol „Třídíme s Nikitou“ a spousty 
dalších aktivit. Po celou dobu realizace projektu jsou ak-
tualizovány internetové stránky projektu www.cistykraj.cz.

• Minulý rok se těšil velkému ohlasu z řad absolventů 
projekt Zaměstnaný absolvent? Bude spuštěn i letos?

Ano. Projekt je určený absolventům vyšších a středních 
odborných škol a středních odborných učilišť, kteří jsou 
mladší 25 let a  jsou v  posledním ročníku vzdělávání či 
profesní přípravy. Hlavním cílem je zvýšení zaměstnatel-
nosti cílové skupiny prostřednictvím odborných praxí, 
které podpoří získávání prvních pracovních zkušeností 
a návyků a přispějí tak k dalšímu pracovnímu uplatnění 
těchto osob. Projekt má pozitivní vliv také na propojení 

zaměstnavatelů se studenty oborů, ve kterých by uchaze-
če na trhu práce třeba ani nehledali, ale díky získaným pra-
covním zkušenostem se stanou pro jejich účely vyhovující.

V  současné době probíhá oslovení a  nábor absolventů 
a poskytovatelů praxí, kteří se do projektu mohou přihlá-
sit prostřednictvím elektronických registračních formulá-
řů uvedených na: www.cirihk.cz/zamestnany-absolvent. 
V  letošním roce bychom rádi zprostředkovali praxi 100–
120 absolventům středních či vyšších odborných škol 
a poradenské aktivity jsme schopni nabídnout až 180 zá-
jemcům.

• Projekt Služby sociální prevence je již pátým v řadě. 
Jaké služby podporuje ten aktuální?

Projekt tohoto typu reaguje na měnící se sociální podmín-
ky, posiluje kapacity vybraných služeb a přispívá k inova-
ci způsobu jejich poskytování. Zmíněný projekt podpoří 
celkem 10 služeb, které jsou zaměřeny na řešení nepříz-
nivé sociální situace obyvatel kraje. Konkrétně hovoříme 
o podpoře samostatného bydlení na Náchodsku, sociálně 
aktivizačních službách pro rodiny s dětmi na Trutnovsku 
a Vrchlabsku, sociální rehabilitaci na území Královédvor-
ska, Trutnovska, Vrchlabska, Rychnovska a  Náchodska 
a konečně o Azylovém domě pro matky s dětmi na Hra-
decku.

• V  roce 2018 bude zahájena fyzická realizace pro-
jektů Královéhradeckého kraje zaměřených na rozvoj 
a  podporu činnosti Zdravotnické záchranné služby 
Královéhradeckého kraje. Povězte nám více.

Projektů je několik. Např. v rámci projektu Výcviková a ško-
lící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Krá-
lovéhradeckého kraje – Věž vzdělávacího a výcvikového 

střediska Hradec Králové bude v průběhu března dodáno 
celkem jedenáct simulátorů v hodnotě přibližně 7,5 mil. 
Kč. Ty jsou určeny pro nácvik široké škály zdravotních 
technik používaných v rámci přednemocniční neodkladné 
péče, a to z oblasti interní medicíny či resuscitace. Další 
projekt je zaměřený na vybudování výcvikové haly stávají-
cího objektu Heliportu letecké záchranné služby a na po-
řízení simulátorů pro zajištění adekvátní výuky složek IZS 
při práci v obtížných podmínkách. Aktuálně probíhá výběr 
dodavatelů a  v průběhu jarních měsíců se předpokládá 
zahájení stavebních prací.
Rovněž bude rekonstruován areál Zdravotnické záchran-
né služby Královéhradeckého kraje v  Temném Dole. 
V rámci dvou dotačních projektů dojde k rekonstrukci stá-
vajícího výcvikového střediska nacházejícího se v jednom 
ze dvou objektů a k vybudování nové výjezdové základny 
v objektu druhém. V  současné době probíhá výběr do-
davatelů, v průběhu jara by měly být zahájeny stavební 
práce v předpokládané hodnotě necelých 24 mil. Kč.

• A co projekty z oblasti školství?

Od září loňského roku běží realizace projektu Centrum 
odborné přípravy polygrafi ckých oborů v  SŠPTP Velké 
Poříčí. Cílem projektu je zkvalitnění a zvýšení odbornosti 
výuky tak, aby byli absolventi maximálně připraveni pro 
vstup na trh práce a našli své uplatnění. V rámci projektu 
budou zakoupeny i nové technologie, které umožní žákům 

Vyhlášení výsledků soutěže škol Třídíme s Nikitou, X. ročník
(zdroj: EURO P.R. s.r.o.)

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 
314/4, k.ú. Temný Důl (zdroj: ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.)

Laboratoř zubních techniků (zdroj: http://www.zshk.cz/)

Závěrečné setkání zaměstnaných absolventů se zástupci kraje
(zdroj: CIRI)
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teoretickou i praktickou výuku na nejmodernějších stro-
jích. Realizace projektu by měla trvat 15 měsíců a celkové 
výdaje projektu by měly být téměř 73 mil. Kč vč. DPH.

Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická 
škola v Hradci Králové vyhlíží v letních měsících realizaci 
dvou projektů podpořených z  Integrovaného regionální-
ho operačního programu. Tyto projekty s sebou ponesou 
rekonstrukci stávajících učeben fyziky, chemie a biologie, 
rozšíření stávajících učeben zubních techniků o nové pra-
coviště a zajištění bezbariérového přístupu ve všech pa-
trech budovy školy. Současně dojde k vybavení učeben 
moderní technikou, nábytkem a přístrojovým vybavením. 
V  neposlední řadě bude zmodernizována vnitřní datová 
síť školy a  zajištěna konektivita v  souladu s  moderními 
standardy, včetně vybavení počítačových učeben novou 
technikou. Předpoklad zahájení dodavatelských prací je 
v  druhé polovině května s  plánovaným ukončením do 
konce letních prázdnin tak, aby již neměly vliv na školní 
rok 2018-19. Investiční náklady plánovaných projektů 
jsou bezmála 30 milionů korun.
ČLA Trutnov, škola se 160letou tradicí, která poskytuje 
vzdělání v oblasti lesnictví a ochrany přírody, se v letošním 
roce dočká zkvalitnění teoretické a praktické výuky reali-

zací projektu „Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické 
a praktické výuky na ČLA Trutnov“ podpořeného z Inte-
grovaného regionálního operačního programu. Pořízené 
vybavení využijí studenti oborů lesnictví, mechanizace 
a služby, ekologie a životní prostředí a lesní mechanizátor 
v rámci své přípravy na budoucí povolání. Toto vybavení 
přiblíží úroveň výuky náročným podmínkám v běžné praxi 
a  umožní odbornější přípravu žáků. Rozpočet projektu 
počítá s výdaji ve výši téměř 35 milionů korun.
Posledním projektem z projektové oblasti, který zmíním, 
je Modernizace cvičné stáje pro skot GYM, SOŠ, SOU 
a VOŠ v Hořicích. Projekt zajistí zkvalitnění výuky, výcho-
vu a vzdělání mladých zemědělců za pomoci moderní in-
frastruktury a metod.

• Pro Královéhradecký kraj zajišťujete rovněž admini-
straci projektů z oblasti dopravy. Na jaké rekonstruo-
vané úseky silnic se můžeme v blízké době těšit?

Z komunikací, které se nyní rekonstruují, můžeme zmínit 
silnici II/286 Jičín  – Železnice  – hranice okresu v  délce 
téměř 6 km, II/320 Voděrady – Lično v délce přibližně 6,5 
km či silnici II/305 Albrechtice nad Orlicí  – Borohrádek 
v délce více než 6 km.

• Jaké jsou další úseky plánovaných rekonstrukcí?

Připravovaných projektů je několik, zatím však nemají 
schválenou dotaci. Jedná se například o  silnici II/298 
z obce Ledce do Opočna, II/298 od hranic Pardubického 
kraje na křižovatku se silnicí I/11 a dále první etapa pře-
ložky silnice II/286 v trase Jičín, Robousy - Valdice.

• A na závěr. Co máte v plánu za zlepšení pro zaměst-
nance, která jim pomohou vykonávat jejich práci ještě 
kvalitněji?

Předně považuji za nutné zdůraznit, že základem každé 
fi rmy či organizace jsou zaměstnanci. Vím, že se na za-
městnance CIRI mohu plně spolehnout, a to jak v souvis-
losti s pracovním nasazením, tak i z hlediska odborných 
znalostí. Kromě zajištění kvalitních pracovních podmínek 
považuji za podstatné zejména odpovídající a motivační 
fi nanční ohodnocení, zejména v návaznosti na výsledky 
jejich práce. Kromě zavedení motivačního systému od-
měňování jsem se rozhodl rozšířit rovněž okruh dalších 
benefi tů poskytovaných zaměstnancům. V  rámci vytvá-
ření lepších pracovních podmínek je připravován systém 
vzdělávání zaměstnanců, jakožto další prvek k prohlubo-
vání jejich odborných znalostí, který jim ještě více pomůže 
rozvinout jejich schopnosti.

Centrum odborné přípravy polygrafi ckých oborů v SŠPTP Velké Poříčí 
(zdroj: ARCHITEP HK s.r.o.)

Harvestor (zdroj: ČLA Trutnov)


