
Strategie integrovaných územních investic na území Hradecko-
pardubické aglomerace
PhDr. Karel Vít, PhD. / Bc. Hana Luxová

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

20.10.2022

WWW.HRADEC KRALOVE.ORG



Strategie integrovaných územních investic 
na území Hradecko-pardubické aglomerace

1. Aglomerace a metropolitní oblasti
◦ Metropolitní oblasti a aglomerace ČR

◦ Vymezení aglomerace ve vazbě na GIS podklady

◦ Metody pro vymezení aglomerace

◦ Integrované územní investice v praxi

◦ Slabé a silné stránky ITI

2. Hradecko-pardubická aglomerace
◦ Vymezení aglomerace

◦ Vymezení aglomerace ve vazbě na GIS

◦ Strategie aglomerace v praxi, problémy a rizika 2021+

3. Integrované projekty města Hradec Králové (2014-2020)

4. Integrované projekty města Hradec Králové (2021-2027)

5. Diskuze
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Aglomerace a metropolitní oblasti 
3 metropolitní oblasti a 10 aglomerací ČR

- nastavení efektivního čerpání prostředků z ESI fondů prostřednictvím integrovaných územní investic (ITI)

- realizace regionální politiky = záměr EU používat efektivní nástroj územního rozvoje pro efektivní, transparentní a

administrativně jednodušší implementaci územní strategie
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Aglomerace a metropolitní oblasti
Vymezení aglomerace ve vazbě na GIS podklady
- data mobilních operátorů a aktuální data ze statistické evidence

- vymezení zpracováno v podrobnosti obcí

Metody pro vymezení aglomerace
- vycházejí z uplatnění rozdílných aspektů metropolizace, územní koncentrace kontaktů a procesů a dynamiky rozvoje suburbánních

oblastí největších českých měst

(i) Integrovaný systém středisek s využitím dat mobilního operátora (2019)

(ii) Čas strávený v jádrových městech (data mobilního operátora) (2019)

(iii) Zóny rezidenční suburbanizace (2009–2016)

(iv) Stanovení syntetického koeficientu

Nástroj pro efektivní územní rozvoj ČR - ITI
- Integrované územní investice
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Aglomerace a metropolitní oblasti
Integrované územní investice v praxi - novinky 2014-2020 vs. 2021+

a) Soulad se strategickým dokumentem území (není-li strategickým dokumentem území analyzována potřeba rozvoje knihoven,

nelze na knihovny žádat dotaci)

b) Akční plán strategického dokumentu vymezuje integrované projekty (není-li projekt v Akčním plánu, nemůže být předložen do

výzvy nositele) = efektivnější čerpání alokací

c) Připravenost projektů

d) Projekty jsou připravené dříve než operační programy – dochází k eliminaci počtu projektů – především u aglomerací a

metropolitních oblastí problematické, jelikož se jedná o velké a významné projekty

e) Subalokace vyčleněná pro projekty z určitého území

Znáte integrované územní investice ve své aglomeraci/ metropolitní oblasti?

Plzeň/Ústí nad Labem – Chomutov/Praha/Brno/Olomouc/Ostrava/Hradec Králové – Pardubice

Byly/jsou, či budou integrované územní investice příležitostí, nebo hrozbou?

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ                               
WWW.HRADEC KRALOVE.ORG

5



Aglomerace a metropolitní oblasti

Slabé a silné stránky integrovaných územních investic:
✓ Projekty se širším dopadem do daného území

✓ Projekty jsou vzájemně provázané

✓ Vyšší možnost kofinancování – individuální výzvy mají zpravidla nastavené limity pro výši kofinancování

 Ne vždy pokračuje zahájená příprava do dalších stupňů – provazba negativního dopadu na ostatní projekty

 Náročné na řízení a koordinaci - doporučeno projektové řízení ITI projektů

 Požadavky na připravenost projektů před zveřejněním kritérií OP - vysoké nezpůsobilé výdaje, nepodpořitelný projekt, další

subjekty (AOPK)
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Hradecko-pardubická aglomerace
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Vymezení aglomerace

na území 2 samosprávných krajů

9 správních obvodů ORP

1308 km2

152 obcí

260 obyvatel / km2



Hradecko-pardubická aglomerace
Vymezení aglomerace ve vazbě na GIS:

➢ Tvořena dvěma relativně populačně vyrovnanými centry s intenzívními prostorovými vazbami

➢ Dominantní sídelní centrum východních Čech

➢ Souvislé území kolem statutárních měst tvoří obce s koeficientem vyšším než 0,9 a 2 enklávy s nižší hodnotou koeficientu

➢Mechanismus flexibility přidal 7 dalších obcí na okraji aglomerace a 1 obec nově tvořící enklávu

Změny 2014-2020 vs. 2021+

Holice a Chlumce nad Cidlinou - nevykazují dostatečně silné aglomerační vazby
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Hradecko-pardubická aglomerace
Strategie aglomerace v praxi
➢ 2014-2020 Strategie integrovaných teritoriálních investic

➢ 2021-2027 Strategie území HK-Pce aglomerace

Koncepční část:

i. Analytická část – GIS data:

◦ 37 map - použit desktopový GIS software ArcGIS Pro

◦ Podklad Digitální vektorová databáze České republiky ArcČR® a digitální geografický model území ČR (Data50 od ČÚZK)

◦ K jednotlivým vrstvám prvků v geodatabázi připojena statistická data a vlastní výpočty

◦ Některé vrstvy doplněny o další údaje (rychlost na železnici, plánovaná komunikace, cyklostezky)

◦ Mapa za časovou dostupnost vytvořena přímo v programu ArcGIS Pro pomocí nástroje Network Analyst

ii. Strategická část

iii. Implementační část

Akční plán: strategické projekty řešící jednotlivá opatření koncepční části, indikátory – GIS, alokace

Jaký je rozdíl mezi Strategií ITI a Strategií území aglomerace v praxi?
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https://www.arcdata.cz/produkty/geograficka-data/arccr-4-0
https://geoportal.cuzk.cz/(S(uq04djtqchuvgkdlnxngqdka))/Default.aspx?mode=TextMeta&side=mapy_data50&text=dSady_mapyData50&head_tab=sekce-02-gp&menu=2290


Strategie aglomerace, problémy a rizika 2021+

2014-2020 vs. 2021+

• majetkové poměry

• připravenost projektů

• nepropracovaná řešení

• chybovosti v projektové dokumentaci

• technická řešení

• nedostatečné finanční prostředky ve výzvách

• nestanoven Akční plán

• Akční plán sestaven z projektů se zahájenou přípravou
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Integrované projekty města Hradec Králové 2014-2020

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ                               
WWW.HRADEC KRALOVE.ORG

11



Kultura a památky 2014-2020 
Muzeum východních Čech (budova a expozice)
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Integrované projekty města Hradec Králové 2021+
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• Severní terasy a Žižkovy sady (IROP) 

• ZŠ Malšova Lhota/ZŠ Habrmanova (IROP) 

• MŠ Podzámčí II (IROP)

• Denní stacionář pro OZP (IROP)

• Výstavba nové haly pro servis a údržbu drážních vozidel MHK v Hradci Králové (OPD)

• Měnírna 6 Plačice (OPD)

• Obměna vozového parku trolejbusů (IROP)



Diskuze a dotazy
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Děkujeme za pozornost

Statutární město Hradec Králové
PhDr. Karel Vít, PhD. / Bc. Hana Luxová

karel.vit@mmhk.cz / hana.luxova@mmhk.cz

iti.hradec.pardubice.eu

mailto:karel.vit@mmhk.cz
mailto:hana.luxova@mmhk.cz
http://www.iti.hradec.pardubice.eu/

