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Výřez z územního plánu 
Územní plán města Hradec Králové – funkční využití území – Koncept 

Zdroj: http://firma.tmapserver.cz/tms/hkfvu  
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název projektu: Výstavba  
institucionální rámec projektu: 
- správce/nositel/partneři: Univerzita Hradec Králové 
- manažer/developer: - 
- konečný uživatel/é: Univerzita Hradec Králové 
cíle projektu: 
- všeobecné širší cíle: Vytvořit Univerzitní kampus pro Univerzitu Hradec Králové. Cílem projektu  je  

výstavba Univerzitního kampusu. Univerzita Hradec Králové vykonává svoji činnost převážně 
v budovách pronajatých, které jsou majitelem uvažovány cílově k jiným aktivitám. Pro rozvoj 
vysokého školství v Hradci Králové bylo v posledních cca 27 letech v Hradci Králové uvažováno 
s územím „Na Soutoku“ a takto bylo promítáno i do zpracovaných územních plánů. V současné 
době k tomuto území existuje územní rozhodnutí, které dle projektové dokumentace k tomuto 
stupni povoluje zástavbu pro účely školství, Univerzity Hradec Králové. 

- specifické cíle: NA 
- vztah projektu k lokalizací SS a TC:  

- ICT expertní a řešitelská centra – v návaznosti na odbornou profilaci jednotlivých součástí 
univerzity  

- centra vývoje software – v souvislosti s odbornou činností fakulty informatiky a managementu 
(FIM) 

- aplikovaný výzkum a vývoj – bude probíhat zejména v oblasti fyziky, chemie a informačního 
managementu 

prostorové dimenze projektu: 
- dotčené území celkem (ha): 10,2 
- celkem zastavěná plocha (m2): 28 210 
- celkem podlažní plocha (m2): 76 445 
- cca % plochy použitelné pro aktivity SS a TC: 10 % 
harmonogram realizace: 
Celý projekt výstavby uvažuje s výstavbou 5-ti budov a sportovního areálu. Od r. 1997 je v provozu 
pouze 1. budova – Objekt společné výuky a příslušná část komunikací a sítí.  
Další objekty: 
B: objekt fakulty informatiky a managementu (FIM) 
- existuje stavební povolení – RN  cca 450 mil. Kč 
- předpokládaná realizace 2004-2006 – zatím bez závazné dotace ze státního rozpočtu   
Možnosti investora (Univerzity Hradec Králové) realizovat uvedený záměr: zatím bez finančních zdrojů.
 
II. etapa  (zatím bez projektové dokumentace) - předpoklad RN cca 1.650 mil. Kč 
C: objekt fakulty aplikovaných sociálních studií 
- 2 500 m2 zastavěné plochy 
- předpokládaná realizace 2005-2008   
D: objekt fakulty pedagogické 
- 4 100 m2 zastavěné plochy 
- předpokládaná realizace 2005-2008 
G:  sportovní areál 
- 9 800 m2 zastavěné plochy 
- předpokládaná realizace 2006-2009    
 
III. etapa (zatím bez projektové dokumentace) -   předpoklad RN cca 520 mil. Kč, předpokládaná 
realizace 2008 – 2010 . 
E: rektorát 
- 3 600 m2 zastavěné plochy 
F: informační centrum 
- 1 950 m2 zastavěné plochy 
lokalizace: Areál „Na Soutoku“ – Hradec Králové 
- adresa: Univerzita Hradec Králové, Hradecká ul., č.p. 1227, Hradec Králové  
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