
HRADEC KRÁLOVÉ

PříKLADy ObnOVy

ŽiVOt V PAmÁtKÁCH

Město Hradec Králové se rozkládá na soutoku řek Labe a Orlice v cent-
ru východních Čech okolo středověkého historického jádra (památková 
rezervace). Urbanistická struktura a zástavba Městské památkové zóny 
Hradec Králové, vyhlášené v roce 1990, se počala formovat od roku 
1893 na území zrušené barokní pevnosti, obkružující středověké jád-
ro, podle regulačních plánů vzešlých ze soutěží. Urbanistické řešení, 
zachovávající skrytý otisk půdorysu barokní pevnosti, bylo do konce  
1. pol. 20. stol. naplněno architekturou stavěnou v duchu zejména 
secese, české architektonické moderny a funkcionalismu. Město bylo 
mezi válkami nazýváno Salonem republiky pro svoji urbanistickou kon-
cepci a moderní architekturu, na které se mimo známých architektů 
Jana Kotěry a Josefa Gočára, podílela řada dalších architektů a umělců. 
Největší hodnota území zóny spočívá v uskutečnění vize stavby měs-
ta podle regulačního plánu a to architektonicky vynikající zástavbou 
zejména z období 20.–30. let. 20. stol. v rozsahu nemajícím u nás ob-
doby. Mimo ochrany dochovaných hodnot, péče o území zóny v sou-
časnosti spočívá v citlivém spojení historické struktury a soudobých 
staveb, jehož dokladem je lávka spojující břehy řeky Orlice nebo ná-
plavky na nábřeží řeky Labe.

ZÁKLADní CHARAKtERistiKy  
PROgRAmu REgEnERACE

Na území města Hradec Králové se nalézá MPR a MPZ. Město 
Hradec Králové je krajským vítězem na základě přihlášky MPZ, 
proto další údaje se týkají MPZ.  

Počet obyvatel města ........................................................ 92 917
Z toho počet v MPZ ....................................................... cca 9 500
Rozloha MPZ ...................................................................152,7 ha
Počet zapsaných kulturních památek v MPZ ............................ 45

Celkové náklady na projekty zapojené do Programu regenerace  
v roce 2018 – celkem z toho:
– příspěvek z Programu .............................................. 860 000 Kč
– podíl vlastníků (včetně města pokud je vlastník) .... 6 800 000 Kč 

Odhad nákladů vložených do MPR/MPZ bez příspěvku  
z Programu regenerace (včetně infrastruktury, atd.)
od roku vzniku Programu  .......................................... 500 mil.  Kč
Přihlášení k Programu od roku ..............................................1993

Příklady významných akcí: 
– obnova roubeného kostela sv. Mikuláše
–  obnova kiosku kulturní památky Pražského mostu  

na levém a pravém břehu Labe
– obnova mostku přes Piletický potok na levém břehu Labe
–  obnova litinového zábradlí na březích řeka Labe a náplavek  

na Tylově nábřeží
– stavba lávky pro pěší a cyklisty přes Orlici


