
Pane hejtmane, jak vy osobně vnímáte průmyslový roz-
voj na Rychnovsku?

Průmyslová zóna Solnice-Kvasiny je často označována za 
nejrychleji rozvíjející se celek v celé republice. Je jasné, že 
takový rozmach s sebou přináší vedle mnoha pozitiv i nega-
tiva, která ovlivňují životy obyvatel nejen na Rychnovsku, ale 
i v celém Královéhradeckém kraji.

Jakou roli v tom hraje samotný kraj?

Důležitým milníkem byla aktualizace usnesení vlády na pod-
poru průmyslové zóny Solnice-Kvasiny v roce 2017, kde se 
podařilo na základě důsledků rozvoje závodu Škoda Auto 
v Kvasinách navýšit částku podpory pro region zhruba  
o tři miliardy korun na celkovou výši šest miliard. Jednalo se  
o náročný proces, jehož výsledkem je především podpora 
rozvoje dopravní infrastruktury.

Cílem je vybudování navazující průmyslové zóny, kde kraj 
hodlá vytvořit rezervní prostor pro další potencionální inves-
tory v oblasti zpracovatelského průmyslu. Zóna má mít zhru-
ba 40 hektarů a bude určena k dalším investicím do výroby. 
S ohledem na charakter výroby lze očekávat vznik asi 900 
nových pracovních míst.

Milí čtenáři,

letošní prázdniny byly snad první měsíce tohoto roku, kte-
ré se nijak výrazně nevymykaly normální představě o jejich 
průběhu. Stěžovali jsme si na horko i déšť, prostě okurková 
sezóna, jak má být. To se ale netýkalo činnosti našeho Cen-
tra. I přes dovolené našich zaměstnanců se práce nezasta-
vila ani na chvilku. Věnovali jsme se realizovaným projektům 
a připravovali nové projekty pro příští programové období. 
Nezaháleli jsme  ani v dalších oblastech. Pracovali jsme na 
strategických a rozvojových dokumentech, administrovali 
jsme veřejné zakázky, včetně centrálního nákupu mobilních 
telekomunikačních služeb. Aktivní jsme byli i v oblasti ino-
vací. Podrobnější informace Vám zprostředkujeme v  dalším 
vydání našeho Zpravodaje. V rámci tohoto čísla jsem po-
žádal o rozhovor hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího 
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Štěpána, přičemž hlavním tématem rozhovoru byly projekty  
v rámci  průmyslové zóny na Rychnovsku, na jejichž realizaci 
se CIRI velkou měrou podílí.

Rozvoj průmyslových zón je příležitostí 
pro celý region, říká hejtman Jiří Štěpán

Lukáš Korych, ředitel CIRI (zdroj: CIRI)
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Daří se tento cíl naplnit?

Centrální průmyslová zóna se dělí na dvě části. Zóna JIH tvo-
ří hlavní část projektu a její součástí je rovněž další technická 
a dopravní infrastruktura, která kromě obsluhy průmyslové 
zóny odlehčí i dopravě zejména v okolí zatížené komunikace 
I/14. Zóna SEVER zahrnuje protihlukové opatření spočíva-
jící ve vybudování zemního valu, přístupovou komunikaci, 
nezbytnou technickou infrastrukturu a plochu určenou pro 
investory.
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo v roce 
2018 výkupy za cenu v celkové výši 103 miliony korun. Stále 
probíhají jednání o výkupech spoluvlastnických podílů, ale 
zóna JIH je již majetkoprávně zcelena a připravená k reali-
zaci.

V části SEVER v roce 2019 Královéhradecký kraj z vlastních 
prostředků vykoupil pozemky za téměř 30 milionů korun.  
U jednoho z klíčových pozemků je ale uzavřena pouze 
smlouva budoucí směnná a nelze na ni získat státní dotaci.

Přípravné práce na technické a dopravní infrastruktuře zača-
ly v centrální zóně s více než ročním zpožděním, a to z dů-
vodu podmiňujícího schválení změn územních plánů města 
Solnice a obce Kvasiny.

Projektová dokumentace projektu „Rozvoj centrální průmy-
slové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice – jih“ obsahuje 
více jak 80 stavebních objektů. Předmětem záměru je zajiš-
tění dopravní a technické infrastruktury v navrhované prů-
myslové zóně a vytvoření funkčního celku s logickými návaz-
nostmi v území.

Od dubna 2020 je vydáno územní rozhodnutí pro hlavní 
dopravní a technickou infrastrukturu části JIH, nabytí práv-
ní moci je z důvodu odvolání odloženo, stejně tak i vydání 
stavebních povolení. Předpokládáme, že realizace proběhne  
v letech 2021 - 2023. Máme již zpracovaný koncept doku-
mentace pro stavební povolení.

Co dalšího kromě pracovních míst rozvoj průmyslové 
zóny Rychnovsku přináší

Naším cílem je podpora regionu jako takového. Při tom se 
snažíme plně využít podporu státu na rozvoj regionu a nega-
tivní vlivy tak co nejvíce kompenzovat. Pomáháme například 
rozvoji školství, bezpečnosti, dopravní i zdravotní infrastruk-
tury.

Aktuálně se připomínkuje zpráva o průběhu realizace pro-
jektu, která letos přináší také aktualizace usnesení vlády. To 
posouvá termíny realizace některých akcí. 

Jaké projekty se v rámci podpory řeší?

Podpora regionu okolo průmyslové zóny je doopravdy ví-
ceúčelová. Ve vztahu k podpoře investic obcí a měst, kraje  
a státní infrastruktury, ale také ve vztahu k cílům rozvoje.

Jedná se například o silniční obchvaty, ať už první etapa 
obchvatu Opočna nebo obchvaty Častolovic a Domašína. 
Připravujeme také obchvat Solnice a ve spolupráci s Ředi-
telstvím silnic a dálnic také obchvat Rychnova nad Kněžnou. 
Všechny tyto stavby jsou významnými investicemi z hlediska 
dopravní infrastruktury ale také bezpečnosti občanů. 

Významnou dokončenou silniční akcí je například rekon-
strukce téměř tříkilometrového úseku komunikace Spy – 
Nové Město nad Metují, včetně komunikace pod rozšířeným 
železničním viaduktem, kde je investorem Správa železnic. 
Celkové náklady činily 57,7 milionu korun. Stavba byla zko-
laudována a předána do užívání.

Chceme, aby nové přístupové cesty do průmyslové zóny 
vedly mimo obydlené oblasti a tím se zvyšovala bezpečnost 
občanů.

Jaká je nyní situace v Opočně, které je tranzitní dopra-
vou hodně sužováno?

Severní část obchvatu je dokončena a oficiální ukončení 
stavebních prací proběhlo 11. srpna. Tato významná stav-
ba podstatně zvýší bezpečnost všech Opočeňáků, zejména 
dětí, které každý den na cestě do školy ohrožují projíždějící 
automobily na silně přetížené komunikaci. 

Nová komunikace Krčín - Spy

Stavební práce na obchvatu Domašína
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Před několika týdny jsme zahájili výstavbu obchvatu Doma-
šína, kde archeologický průzkum přinesl významné nálezy. 
Díky nim se zřejmě změní pohled na historii Podorlicka a bu-
dou se přepisovat učebnice.

Zmínil jste také oblast zdravotnictví, jaké investice plá-
nuje kraj tam?

Zdravotnictví na Rychnovsku doslova stojí na rychnovské 
nemocnici, pro kterou kraj plánuje stamilionovou investici za 
přispění státního rozpočtu. V tuto chvíli probíhá územní řízení 
a finišuje se dokumentace pro stavební povolení. 

Kraj vybuduje nový pavilon urgentního příjmu. V pětipodlažní 
přístavbě bude soustředěna emergentní, akutní a intenzivní 
péče spolu s lůžkovými jednotkami JIP a ARO, centrálními 
operačními sály, centrální sterilizací a lůžkovými odděleními 
chirurgie a ortopedie. Tato přístavba bude vhodně doplňovat 
stávající funkci objektu DIGP, ve kterém proběhnou stavební 
úpravy. Vznikne homogenní monoblok akutní medicíny opti-
málně využívající stávající personální kapacity. Centralizací 
poskytnuté péče o pacienty ve stavebně rozšířených pro-
storech víceúčelového pavilonu vzroste i produktivita posky-
tované péče, dosáhneme restrukturalizace a optimalizace 
lůžkové péče a vzniknou přímé vazby mezi nejdůležitějšími 
provozy akutní medicíny a tím se pokryjí rychle rostoucí po-
třeby regionu. 

Často se říká, proč taková investice v Rychnově, když ve 
vedlejším Náchodě kraj investuje přes miliardu korun do 
modernizace tamější nemocnice?

Okres s 80 tisíci obyvateli si moderní zařízení rozhodně za-
slouží, tím spíš, když nemocnice pokrývá oblast Orlických 
hor, které jsou oblíbenou turistickou destinací. Zároveň není 
možné, aby jeden okres měl černého Petra a neměl nemoc-
nici. 

Díky investici dojde k sjednocení operačních sálů, oddělení 
JIP a ARO, čímž se zefektivní, a hlavně zoptimalizuje provoz 
celé nemocnice. Vznikne multioborový pavilon akutní lůžko-
vé a intenzivní péče s centrálním příjmem pro celou nemoc-
nici v souladu s požadavky tzv. urgentního příjmu druhého 
typu. Dojde tím k optimalizaci počtu odborného personálu  
a poklesu provozních nákladů.

Jaké jsou předpokládané náklady modernizace rychnov-
ské nemocnice?

V tuto chvíli se počítá s investicí přes 500 milionů korun, při-
čemž 300 milionů korun na základě vládního usnesení při-
slíbil stát. Bohužel stále apelujeme na plnění usnesení vlády 
a zabezpečení financí na realizaci modernizace rychnovské 
nemocnice. V záležitosti rychnovské nemocnice se konalo 
několik jednání s premiérem a ministry. Budu nadále usilovat 
o to, aby stát svůj příslib finanční částky splnil.

Kraj v tuto chvíli financuje zpracování projektové dokumen-
tace, která vyjde asi na 24 milionů korun.

Na Rychnovsku chybí díky průmyslové zóně pracovní síla 
snad ve všech oborech, na které si vzpomeneme, napří-
klad o takového kuchaře mimo automobilku nezavadíte. 
Řeší kraj nějak tento problém?

Lidé ve službách chybí. Chybí v celé České republice. Stej-
ný problém má například Plzeňský kraj. A co se týká zmiňo-
vaného oboru kuchař, jeho výuka pokračuje na rychnovské 
průmyslovce. Automobilka potřebuje kuchaře stejně jako tu-
rismus v Orlických horách. Jde o náročnou profesi, ale pro 

Obchvat Opočna

Vizualizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou po rekonstrukci

Vizualizace nemocnice v Rychnově nad Kněžnou po rekonstrukci
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budoucí kuchaře může být motivující, že při jejich dnešním 
nedostatku práci seženou. Možnost získání velmi slušného  
a stabilního místa v tomto oboru je vysoká.
 
Zmínil jste rychnovskou průmyslovku, kde loni kraj do-
končil modernizaci areálu Na Jamách. Je toto jeden  
z kroků, kterým se snažíte zvýšit zájem o profese, kte-
rých je na trhu nedostatek?

Na Rychnovsku je obrovský zájem o absolventy technických 
oborů, a je proto dobře, že žáci rychnovské průmyslovky 
mají podmínky, které jim umožňují kvalitní vzdělání pro jejich 
budoucí profesi. Došlo k modernizaci dvou školních objektů. 
Jednalo se o významnou investici v celkové výši přes 165 
mil. Kč. 

Máme také nastavený stipendijní program pro sedmadvacet 
studijních oborů. A nejsou to jen obory, které se týkají au-
tomobilového průmyslu. Jsou to obory jako například lesní 
mechanizátor, které potřebujeme dlouhodobě podporovat, 
a další obory, které nejsou v očích veřejnosti vnímány jako 
prioritní. Dnešní situace vede k tomu, že společnost i mladí 
lidé vnímají manuální práci jako něco téměř podřadného. To 
přispívá k situaci, kdy jsou kvalitní řemeslníci nedostatkovým 
zbožím.

Myslím, že do budoucna bude víc a víc platit, že řemeslo 
má zlaté dno. Pokud řemeslník, ať už truhlář, klempíř či in-
stalatér, bude svou práci odvádět kvalitně, má budoucnost 
zajištěnou. Už dnes jsou na jejich práce pořadníky, čeká se 
několik měsíců, než vám někdo opraví dveře nebo zrekon-
struuje střechu. Pokud nejmladší generace nyní uvažuje, ja-
kou cestou se vydat, tak řemesla jsou podle mého názoru 
dobrou volbou. 

Vládní memorandum se ovšem netýká jen krajských  
projektů…

Nesmíme zapomínat na investice měst a obcí v regionu. Jde 
především o projekty na zajištění větší bezpečnosti, zlepšení 
možností pro volnočasové aktivity a kulturní vyžití obyvatel. 
Zmínit můžeme třeba rekonstrukci Společenského domu  
v Solnici nebo přestavbu bývalého kina v Rychnově nad 
Kněžnou na moderní knihovnu. Na rozvoji dopravní infra-
struktury se obce podílejí výstavbou cyklostezek. Jde napří-
klad o pokračování cyklostezky z Rychnova nad Kněžnou na 
Dobrušku. Důležitá je také podpora bytové výstavby.

Společnost Škoda Auto má v Královéhradeckém kraji 
hned dva závody. Jaká je situace v okolí Vrchlabí?

Tamní průmyslová zóna byla v letošním roce dokončena.  
V rámci státní podpory dle usnesení vlády bylo vybudováno 
více jak 23,8 km komunikací včetně jednoho mostu s kruho-
vou křižovatkou na silnici I/14 ve Vrchlabí. Celkové investice 
do průmyslové zóny Vrchlabí dosahují téměř půl miliardy ko-
run, státní dotace činila více jak 371 milionů.

V rámci projektu došlo k propojení úseku od Horek až po 
Vrchlabí, tedy k rekonstrukci silnic II/293, II/295 a III/2953  
a I/14, které jsou součástí zásobovací trasy mezi jednotli-
vými závody společnosti Škoda Auto, a.s. Po této trase 
je vedena kromě osobní a autobusové dopravy i přepra-
va automobilových komponentů mezi hlavním závodem  
AUTO ŠKODA, a. s. v Mladé Boleslavi a pobočným závodem 
ve Vrchlabí. Tyto silnice jsou zároveň využívány i návštěvníky 
Krkonoš.

Došlo k podstatnému zlepšení provozních podmínek v této 
frekventované části krkonošského podhůří a zkvalitnění 
propojení komunikačního skeletu uvnitř regionu, tedy ke 
zlepšení průjezdnosti, zkrácení dojezdových časů, zajištění 
bezpečné obslužnosti území, snížení nehodovosti, prašnosti  
a hlučnosti. Rozvoj dopravní infrastruktury v Podkrkonoší  
i na Rychnovsku má ve svém důsledku významný vliv na tr-
vale udržitelný rozvoj celé České republiky.

Za všemi těmito úspěchy i zatím rodícími se projekty je ob-
rovské množství práce lidí z oddělení průmyslových zón 
Centra investic, rozvoje a inovací a také vstřícnost a nasa-
zení starostů i pracovníků společnosti Škoda Auto a státních 
institucí, jako je Ředitelství silnic a dálnic nebo Správa že-
leznic. Všem zapojeným chci na tomto místě za jejich úsilí  
a kvalitně odvedenou práci srdečně poděkovat.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněž-
nou

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou


