
řízeného oddělení za rok 2018, zejména pak s ohledem 
na to, co se v rámci Vaší gesce v Centru investic, rozvoje  
a inovací povedlo.“

Lukáš Korych,
ředitel Centra investic, rozvoje a inovací

Milí čtenáři,
předně mi dovolte, abych Vám popřál mnoho úspěchů  
v roce 2019. V rámci prvního čísla zpravodaje našeho 
Centra si stručně shrneme základní informace o výsled-
cích a aktivitách, které jsme v uplynulém roce zrealizova-
li, a to ať v oblasti projektového řízení, rozvoje a inovací, 
rozvoje průmyslových zón nebo veřejných zakázek a cen-
trálních nákupů. 

Za jednotlivými činnostmi Centra investic, rozvoje a ino-
vací stojí konkrétní lidé, a právě jim patří můj velký dík 
za mimořádné pracovní nasazení a velké nadšení. Jen 
díky úsilí zaměstnanců našeho Centra se nám společně,  
ve spolupráci se zaměstnanci, jakož i vrcholnými před-
staviteli Královéhradeckého kraje a dalšími subjekty, daří 
naplňovat náš slogan „Od myšlenky k realizaci“.

Co se týká podrobnějších informací ke zhodnocení 
uplynulého roku, tak naváži na sérii loňských rozhovorů  
a velmi rád předám slovo vedoucím jednotlivých oddělení 
našeho Centra, která svou činností přímo podporují roz-
voj Královéhradeckého kraje. Všem jejich vedoucím jsem 
položil jednu otázku: „Stručně zhodnoťte činnost Vámi 

Lukáš Korych, ředitel CIRI (zdroj: CIRI)

Úvodní slovo ředitele
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Lenka Bacovská, vedoucí Oddělení projektového řízení (zdroj: CIRI)

     Projektové řízení

Těžko se mi asi podaří v krátkosti shrnout vše, co se nám 
v oblasti projektového řízení za rok 2018 podařilo, ale pokusím 
se to vyjádřit co nejstručněji, tedy v číslech. Z Integrované-
ho regionálního operačního programu (IROP) v oblasti škol-
ství bylo realizováno 16 projektů v celkovém objemu téměř  
430 mil. Kč. Bylo dokončeno 12 projektů za 330 mil. Kč.

V těchto projektech se jednalo v prvé řadě o pořízení vyba-
vení do škol pro odbornou výuku dle vyučovaných oborů, 
rekonstrukce budov, zajištění konektivity škol a další. Úspěš-
ně realizujeme 4 projekty pro celoživotní, zájmové a nefor-
mální vzdělávání v objemu cca za 22 mil. Kč. V roce 2018 
byla také zahájena fyzická realizace dvou projektů z oblasti 

AK TUÁ LNĚ

O D  M Y Š L E N K Y  K  R E A L I Z A C I

2019 1



1
2019 AKTUÁLNĚ

Informační zpravodaj Centra investic, rozvoje a inovací

Z těchto žádostí je již více než polovina projektů schválena 
k poskytnutí dotace (16 projektů) se způsobilými náklady  
1,3 mil., z toho činí požadovaná dotace cca 950 mil. Ostatní 
projekty jsou ve fázi hodnocení.

V roce 2018 byly realizovány projekty rekonstrukce a výstav-
ba silnic z IROP v hodnotě cca 600 mil. Kč, další projekty 
budou zahajovány v dalších letech, např. velmi očekávanou 
stavbou je přeložka Jičína, která má předpokládané náklady 
cca 200 mil. Kč a práce budou zahájeny na jaře roku 2019. 
Vedle staveb spolufinancovaných z IROP, bylo v roce 2018 
do silnic investováno také dalších cca 260 mil. ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

V oblasti rozvoje sociálních služeb jsme podali 2 žádos-
ti v objemu cca 84 mil. Kč. Do tématu Transformace soci-
álních služeb byly podány 3 žádosti v objemu cca 70 mil. 
Kč. Začaly stavební práce ve 3 lokalitách na Rychnovsku  
(2x Kostelec nad Orlicí, 1x Týniště nad Orlicí).

Z operačního programu Zaměstnanost pokračovala realiza-
ce 6 projektů z předchozích let a jednoho nově podpořené-
ho z roku 2018 v celkovém objemu přes 473 mil Kč. Tyto 
projekty přispívají zejména k naplnění těchto cílů:

1) Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vylou-
čením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu 
práce 
2) Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, 
služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb pod-
porujících sociální začleňování 
3) Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména star-
ších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
4) Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě ze-
jména prostřednictvím posílení strategického řízení organi-
zací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní 
zátěže

V roce 2018 byly podány další 3 žádosti o podporu v hod-
notě 39 450 563 Kč, z nichž dvě byly schváleny k poskytnutí 
dotace, jeden projekt byl zařazen do zásobníku.

zdravotnictví (IROP 1.3 a IROP 2.3) v celkovém objemu cca  
64 mil. Kč.

Odevzdali jsme 11 nových žádostí do Operačního programu 
životní prostředí v celkové hodnotě cca 148 mil. Kč. Z tohoto 
operačního programu byly uskutečněny, či se loni uskuteč-
ňovaly, tyto projekty:

• Zateplení objektu a výměna oken na Gymnáziu, Dobruška, 
Pulická 779 – náklady cca 24 mil. Kč
• Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly 
Gymnázia Trutnov – náklady cca 28 mil. Kč
• Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny 
SOU Lázně Bělohrad – náklady cca 22,5 mil. Kč
• Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno 
– náklady cca 8 mil. Kč
• Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střeš-
ních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově 
– náklady cca 16,5 mil. Kč
• Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě – 
náklady cca 6,5 mil. Kč
• Zateplení objektu školy VOŠ a SPŠ Jičín – náklady cca  
19 mil. Kč
• Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad 
Labem - Zateplení budovy průmyslovky – náklady cca  
47 mil. Kč
• Zateplení hlavní budovy a zajištění nuceného větrání s re-
kuperací SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí – náklady 
cca 15,2 mil. Kč
• Snížení energetické náročnosti administrativní budovy 
SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Kopidlno 
- náklady cca 2,2 mil. Kč
• IV. projekt vytváření území soustavy natura 2000 v Králové-
hradeckém kraji - II. fáze - náklady cca 1,8 mil. Kč

V roce 2018 bylo podáno 28 žádostí o podporu do Výzvy  
č. 70 IROP na rekonstrukce a výstavbu krajských silnic II. 
a III., se způsobilými náklady 2,5 mld., z toho požadovaná 
dotace činí 2,3 mld. (90 %).

Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno  
(zdroj: CIRI)

Infrastrukturní projekty – ilustrační foto (zdroj: CIRI)



Informační zpravodaj Centra investic, rozvoje a inovací

1
2019 AKTUÁLNĚ

     Rozvoj a inovace

V roce 2018 jsme toho v oblasti rozvoje a inovací stihli 
opravdu moc. Pokusím se to v krátkosti shrnout. 

Aktivity v rámci Chytrého re-
gionu nám přinesly 1. místo v 
soutěži Smart konceptů v rámci 
celé ČR, pracujeme na rozvo-
ji webové platformy, zúčastnili 
jsme se veletrhu URBIS v Brně. 
V minulém roce jsme uspořádali 
3 tematické worshopy, zacílené 
na smart řešení. Dále se nám 
podařilo zorganizovat úspěš-
nou celokrajskou konferenci, 
zaměřenou na Chytrý venkov.  

Jsme v plném proudu příprav regionu na období 2021+ 
včetně nastavení strategických priorit a sběru projektových 
záměrů. S tím souvisí i tvorba nové strategie rozvoje kraje 
po roce 2020. První výstupy byly projednány v pracovních 

                         

Zita Kučerová, vedoucí Oddělení rozvoje a inovací (zdroj: CIRI

skupinách a představeny v prosinci Regionální stále konfe-
renci.
  
Úspěšně jsme se podíleli na vyjednávání dotačních interven-
cí Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro obce reagující na 
naše mapování tzv. bílých míst a bariér čerpání. 

Spustili jsme nový web Zaměstnaný region, kde budeme 
postupně zveřejňovat výstupy nově vznikající krajské stra-
tegie zaměstnanosti. V rámci podpory sociálního podnikání 
jsme uspořádali veletrh, vydali katalog a zorganizovali ně-
kolik vzdělávacích akcí. Založili jsme na území našeho kraje 
platformu dostupného bydlení.
 
V rámci projektu Smart akcelerátor Královéhradeckého kra-
je byla aktualizovaná Regionální inovační strategie (RIS3) a 
vznikla marketingová inovační značka. RIS3 developeři se 
podíleli na přípravě důležitých strategických intervencí. Za-
znamenali jsem spoustu kladných reakcí na ukončený pro-
jekt Zaměstnaný absolvent a asi bych mohla pokračovat 
ještě na mnoha dalších řádcích…

Ocenění Chytrá města pro 
budoucnost – MODEL SMART 
CITY 2018 (zdroj: CIRI)

Pracovní skupina Obce, města a venkov  (zdroj: CIRI)

     Průmyslové zóny Královéhradeckého kraje

V roce 2018 se nám podařilo dokončit poslední stavební 
akce v rámci projektu Průmyslové zóny Vrchlabí a to „Pří-
stupová komunikace do PZ, ul. Dělnická“ a „I/14 Vrchlabí, 
Nerudova – Nádražní“ ve Vrchlabí. 

Vývoj projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Sol-
nice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Králové-
hradeckém regionu“ v roce 2018 byl ve znamení pokroku 
příprav i realizace jednotlivých stavebních akcí.

V roce 2018 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci 
vozovky v Novém Městě nad Metují, kde v koordinaci se 
Správou železniční dopravní cesty došlo k odstranění tzv. Jana Jiráňová, vedoucí Oddělení průmyslových zón (zdroj: CIRI)
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„myší díry“ a byl postaven nový most. Náklady na realizaci 
této stavby byly výši 35 mil. Kč. Dokončení této akce pro-
běhne v letošním roce. 

Druhou zahájenou stavební akcí je II. etapa Modernizace 
VOŠ a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou, areál Na Jamách. 
Zde stavební práce probíhají dle harmonogramu.  V roce 
2018 bylo prostavěno 38 mil. Kč. 

Z dopravních akcí je připravena k realizaci I. Etapa obchva-
tu Opočno, kde s nám podařilo dokončit výkupy pozemků 
a na jaře letošního roku zahájíme stavební práce. Stavební 
náklady 130 mil. Kč.

Úspěchem určitě bylo náročné dokončení první části projek-
tové a celkové přípravy vlastní průmyslové zóny pro budou-
cí investory a především odsouhlasení technického řešení 
v koordinaci se SŽDC a ŘSD. Získání územního rozhodnutí 
předpokládáme v květnu 2019. Předpokládané náklady na 
realizaci a výkupy pozemků se blíží celkem k částce 1 mld. 
Kč.

Příprava dopravních akcí financovaných SFDI v roce 2018 
byla nejúspěšnější u obchvatu Domašína, kde se dokončují 
výkupy pozemků a máme vydáno územní rozhodnutí. Před-
pokládáme zahájení stavebních prací na podzim letošního 
roku, výše nákladů na akci je celkem 135 mil. Kč. 

U obchvatu I/14 Solnice máme rozhodnutí EIA a finišujeme 
s žádostí o vydání územního rozhodnutí a zahájení výkupu 
pozemků. Náklady na tuto akci jsou ve výši 464 mil. Kč. 

Koncem roku 2018 nám Centrální komise Ministerstva do-
pravy schválila záměr projektu na komunikaci propojení 
průmyslové zóny Solnice a průmyslové zóny Lipovka, kde 
předpodkládané náklady jsou ve výši 433 mil. Kč. V roce 
2019 budou probíhat projektové práce.

Zahájili jsem také aktivity v přípravě akce „Obchvat obce 
Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunika-
ci v k. ú. Libel)“, kde se dokončuje Investiční záměr.
To jsou jen základní informace k projektům realizovaných  
v oblasti průmyslových zón. Administrace projektů i veškerá 
jednání k dosažení cílů jsou náročná a pro zhodnocení by 
bylo třeba více prostoru.

Modernizace VOŠ a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou (zdroj: CIRI)

     Veřejné zakázky a centrální nákupy

Celý loňský rok se zaměstnanci, podílející se na administraci 
veřejných zakázek opravdu nezastavili. Za rok 2018 Cent-
rum investic, rozvoje a inovací zadministrovalo celkem 205 
zakázek s celkovou předpokládanou hodnotou 935 911 187 
Kč. Jako jedna z nejsložitějších zakázek se jeví zakázka na 
pořízení Nemocničního informačního systému Královéhra-
deckého kraje, tedy pořízení software, vč. zajištění podpory. 

Nejdražší zakázkou pak bylo výběrové řízení na vybudo-
vání přeložky komunikace u průmyslové zóny v Kvasinách  
s předpokládanou hodnotou 107 000 000 Kč.

Pro všechny, kteří pracují s elektronickým systémem E-ZAK 
jsme v loňském roce uspořádali celkem 9 praktických se-
minářů.

Přístupová komunikace do PZ, ul. Dělnická a I/14 Vrchlabí,  
Nerudova – Nádražní ve Vrchlabí (zdroj: CIRI)

Pavel Voženílek, vedoucí Oddělení veřejných zakázek (zdroj: CIRI)


