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1 Broumov 

1.1 Profil ORP Broumov 

Broumov se nachází v okrese Náchod v tzv. Broumovském výběžku severovýchodně od krajského města Hradec 
Králové. V roce 2018 zde žilo přibližně 7500 obyvatel. Je centrem CHKO Broumovsko. 

1.1.1 Oblast kultury 
 
Kulturní instituce: 

● Městská knihovna 
● Výstavní síň Staré radnice 
● Městské divadlo 
● Muzeum Broumovska 
● Benediktinský klášter 
● Kulturní dům Střelnice 
● Areál Dětské hřiště 

 

Kulturní události a akce: 
● Slavnostní zahájení kulturní sezóny v Zahradě 
● Májový promenádní koncert v parku Alejka 
● Vinum et cetera – zahájení turistické sezóny v prostorách kláštera spojená s degustací vín 
● Broumovská kytara  
● Broumovská pouť  
● Noční klášter a zahrada – akce s trvalou záštitou rady 
● Za poklady Broumovska  
● Malé letní divadlení – divadelní festival v klášteře 
● Mezinárodní horolezecký festival – akce s trvalou záštitou rady 
● Svatováclavské slavnosti  
● Strašidelná Alejka – strašidelný park pro děti 
● Advent v Broumově  
● Broumovská klávesa 
● Letní hornové kurzy 
● Institut regionální paměti 
● Art Café – pořádá vzdělávací a kulturní centrum Broumov o. p. s. 

 

1.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Národní kulturní památky na území ORP: 

●  Klášter v Broumově 
●  Hřbitovní kostel P. Marie v Broumově 

Indikativní seznam NKP: 
● kopie turínského plátna v klášteře v Broumově 
● kostel sv. Václava v Broumově 
● kostel sv. Barbory v Otovicích 
● kostel sv. Anny ve Vižňově 
● kostel sv. Michala ve Vernéřovicích 
● kostel Všech svatých s farou v Heřmánkovicích 
● kostel sv. Maří Magdaleny v Božanově 
● kostel sv. Jakuba Většího s farou v Ruprechticích  
● kostel sv. Markéty v Šonově 

Památkově chráněná území: 
● Městská památková zóna Broumov 
● Vesnická památková rezervace Křinice 
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1.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Broumov 

1.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Oblast kultury je zařazena do dokumentu Strategický rozvojový plán města Broumov do roku 2029. Největší 
důraz je zde kladen na větší provázanost aktérů kultury a cestovního ruchu a navýšení kapacit pro konání 
kulturních akcí. Jedním z hlavních cílů je i vytvoření vlastní – městské koncepce kultury. 
 
Odkaz: https://m.broumov-mesto.cz/strategicky-rozvojovy-plan-mesta-broumova-do-roku-2029/d-3336 
 

1.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 
Cíle: 

● Posilování pozice Broumova jako centra kultury. Zpracování koncepce kultury. 
● Posilování komunikace, koordinace, vzájemné spolupráce a partnerství organizační složky města 

zaměřené na kulturu s ostatními subjekty podílejícími se na kultuře ve městě a širším okolí. 
● Udržitelné financování kultury a hledání dalších zdrojů financování. 

Tabulka č. 1 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Broumov 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / Oblast 

Podrobnější kategorie 
Cíl 

Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Broumov Kultura 

 

Navýšit kapacitu pro 
konání kulturních akcí ve 
městě 

Podpora regenerace areálu Dětské hřiště jako 
centra sezónního dějiště kulturních 
a volnočasových aktivit 

Kultura Propojení kulturních 
aktérů ve městě 

Pravidelná společná setkávání subjektů 
realizujících celoroční kulturní program, 
nastavení a udržitelnost komunikace 

 

Cestovní ruch Podpora vzdělávacího 
institutu v klášteře 

  

Cestovní ruch Podpora školení 
v textilních závodech 
Veba 

Podpora volnočasových zařízení a aktivit 
vytvářející doprovodné zařízení školícího 
střediska přístupné i veřejnosti 

 

1.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

1.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Modernizace kina 
● Podpora nominace města na Evropské hlavní město kultury 
● Dlouhodobá podpora oprav Broumovských kostelů 

 
 

https://m.broumov-mesto.cz/strategicky-rozvojovy-plan-mesta-broumova-do-roku-2029/d-3336
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1.3.2 SWOT analýza 
 
Silné stránky  

– Dobře spravované přírodní zázemí – CHKO, krajina, skály  
– Dobře spravované památkové bohatství 
– Zavedené kulturní akce, které dobře fungují 
– Silné partnerství s místní kulturními aktéry 
– Dobrá spolupráce s polskou stranou – partnerské město i přeshraničně 

 
Slabé stránky  

– Město nezvládá financování všech památek, je jich tu příliš 
– Romská komunita není dostatečně zapojena do kulturně komunitního dění 

– CHKO je slabá stránka, protože se zde nemůže stavět a přilákávat větší firmy pro investice 
 
Příležitosti 

– Nominace na Evropské hlavní město kultury 
 
Hrozby 

– Památky jsou často ve vlastnictví soukromých vlastníků, kteří se o ně nestarají 
– Snižující se počet obyvatel (cca. za 10 let cca o 1000 obyvatel) 
– Vysoká nezaměstnanost 
– Odliv mladých lidí do větších měst 
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2 Dobruška 

2.1 Profil ORP Dobruška 

Dobruška se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou východně od krajského města Hradec Králové. V roce 2018 
zde žilo přibližně 6700 obyvatel.  

2.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Kino 70 – společenské centrum 
● Kulturní dům 
● Vlastivědné muzeum Dobruška 
● Rydlův dům – galerie 

Kulturní události a akce: 
● Dobrušské letní muzicírování  
● Svatováclavské slavnosti  
● Koncert známého interpreta na náměstí 
● Mezinárodní hudební festival F. L. Věka 
● Svátky skla: tavení skla dřevem – akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje 
● Půtovy zámecké slavnosti 

2.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Národní kulturní památky na území ORP: 

● Zámek Opočno 

 
Památkově chráněná území: 

● Městská památková zóna Dobruška 
● Městská památková zóna Opočno 

2.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Dobruška 

2.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Kulturní oblast je zařazena v obecném Strategickém plánu města Dobruška 2018–2030. Ve městě jsou dvě 
dějiště kulturních akcí – Kino 70 a KD. Cíle v oblasti kultury jsou spíše udržovacího charakteru. 
Odkaz: 
https://www.mestodobruska.cz/e_download.php?file=data/editor/1843cs_1.pdf&original=Profil_Dobruška_FI
NAL%284%29.pdf 
 

2.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 

Tabulka č. 2 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Dobruška 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / Oblast 

Podrobnější 
kategorie Cíl 

Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Dobruška Kultura Nová náplň pro 
kulturní dům 
a sokolovnu 

 

V případě, že dojde k výstavbě nové sportovní haly 
a některé aktivity sportovních klubů přejdou do nových 
prostor, město bude pomáhat Sokolu a vedení 
Kulturního domu s vytvářením nové náplně a bude 
nabízet prostorové možnosti např. pro aktivity zaměřené 

https://www.mestodobruska.cz/e_download.php?file=data/editor/1843cs_1.pdf&original=Profil_Dobru%9Aka_FINAL%284%29.pdf
https://www.mestodobruska.cz/e_download.php?file=data/editor/1843cs_1.pdf&original=Profil_Dobru%9Aka_FINAL%284%29.pdf
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na seniory, aktivity pro neorganizované sportovní 
činnosti apod. 

 

Kultura/Cestovní 
ruch 

Propagační 
filmy o místních 
firmách 

Město Dobruška ve spolupráci s místními firmami zadá 
přípravu série krátkých dokumentů o místních firmách, 
které budou vysílány (opakovaně?) na kanále místní 
televize. 

Kultura/Cestovní 
ruch 

Karta 
Dobrušťáka 

 

Město Dobruška připraví a nabídne občanům tzv. Kartu 
Dobrušťáka, která bude opravňovat místní ke 
zvýhodněnému využívání městských sportovních či 
kulturních zařízení. V rozšířené podobě může zahrnovat 
i neměstské subjekty. 

 

2.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

2.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Přestavba bývalé univerzity 
● Rekonstrukce rodného domu rodáka malíře F. Kupky, kde vznikne galerie 
● Revitalizace Kostelní ulice – potenciál vzniku „kulturní čtvrti“ 
● Rozvoj fenoménu dobrušské rodačky malířky Věry Jičínské 

2.3.2 SWOT analýza 
 
Silné stránky  

– Pestrá a silná nabídka kultury i památek 
– Nabídka i volnočasových aktivit 
– Dobrá spolupráce s místními firmami  
– Osobní setkávání s aktéry i sponzory 
– Bohatá spolková činnost 
– Pracovníci úřadu jsou zároveň aktivními kulturními aktéry 
– Kultura je v Dobrušce na prvním místě 
– Dobré vybavení gastronomických i ubytovacích kapacit 
– Dobrá provázanost pro cykloturistiku 
– Vedení města klade prioritu do kultury a cestovního ruchu 
– Čilý turistický provoz 
– Dobré strategické materiály, které se dodržují 

 
Slabé stránky  

– Nízké finanční prostředky 
 
Příležitosti 

– Slavné osobnosti – rodáci: malíř František Kupka, malířka Věra Jičínská, osobnost F. L. Věka 
– Kulturní zóna v Kostelecké ulici 

 
Hrozby 

– Není program ani poptávka pro lidi ve věkové skupině 18–30 let 
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3 Dvůr Králové nad Labem 

3.1 Profil ORP Dvůr Králové nad Labem 

Dvůr Králové nad Labem se nachází v okrese Trutnov severně od krajského města Hradec Králové. V roce 2018 
zde žilo přibližně 15 700 obyvatel.  

3.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Městské kulturní zařízení Hankův dům 
● Kino Svět 
● Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem (Kohoutův dvůr) 
● Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
● Tyršovo koupaliště 
● Hudební klub Top Ten – tematické večery 

Kulturní události a akce: 
● Festival barokního a barokem inspirovaného divadla – akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého 

kraje 
● Sochařské sympozium 

3.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Indikativní seznam památek světového dědictví UNESCO: 

● Betlém v Novém lese u Kuksu 

 
Národní kulturní památky na území ORP: 

● Hospital Kuks 
● Betlém v Novém lese u Kuksu 
● Vodní elektrárna – přehrada Les Království 

 
Památkově chráněná území: 

● Městská památková zóna Dvůr Králové nad Labem 
● Vesnická památková zóna Chotěborky 
● Památková rezervace Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitalu a souborem plastik v Betlémě 

3.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Dvůr Králové nad Labem 

3.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Oblast kultury a památkové péče je součást Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na období 2016–
2022, v návrhové části je důraz kladen na památkovou péči a rekonstrukce.  
 
Odkaz: https://www.mudk.cz/filemanager/files/209924.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mudk.cz/filemanager/files/209924.pdf


 
 

11 

3.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 

Tabulka č. 3 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Dvůr Králové nad Labem 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / 
Oblast 

Podrobnější 
kategorie Cíl 

Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Dvůr 
Králové 

Kultura Rekonstrukce 
budovy Hankova 
domu 

 

Hlavní společenský kulturní dům 

Kultura / 
Památková péče 
/ Cestovní ruch 

Vybudování 
pódia na náměstí 

 

Z veřejného projednávání vyplynulo, že by pro město bylo 
přínosné, kdyby mělo dostupné vlastní pódium na 
některém z náměstí v centru. To by sloužilo k pořádání 
především kulturních akcí (např. divadelních či 
loutkových představení, hudebních představení apod.). 

Kultura / 
Komunita 

Komunitní 
centrum ve 
městě 

 

Na veřejném projednávání bylo konstatováno, že by 
občané uvítali, kdyby ve městě bylo vytvořeno komunitní 
centrum. Jednalo by se o místo, ve kterém by se scházeli 
členové různorodých zájmových spolků. Místo by 
v podstatě fungovalo jako klubovna. 

 

3.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

3.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Projekt Mayerova továrna – bude se předělávat na kulturní a umělecké centrum 
● Rekonstrukce a propojení budov 1, 2, 3 na náměstí  
● Vybudování bezbariérového přístupu parteru u muzea 

 

3.3.2 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Umístění města v hezké přírodě 
– Blízké silné atributy ZOO a Kuks 
– Blízká atraktivní přehrada 
– Blízkost dalších velkých měst, centrální umístění v rámci kraje 

 
Slabé stránky  

– Špatné dopravní spojení 
– Vlakové nádraží je 3 km od města 
– Nedostatek parkovacích míst 
– Špatná autobusová doprava 
– Není zde jednotný informační systém po městě 
– Absence krytého bazénu 
– Nedostatek kreativních a aktivních lidí 

 
Příležitosti 

– propojení více se ZOO a Kuksem 
– propojení cyklostezky s Kuksem 
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– kempové místo u koupaliště 
– Nové IC na Betlému u Kuksu 
– Přínos silných atributů pro podnikatele 

 
Hrozby 

– Stárnutí obyvatel 
– Ekonomicky slabý region, který se stále propadá 
– Skomírání pracovních příležitostí v jiných oblastech, než je cestovní ruch 
– Nedostatek bydlení pro mladé 
– Nedostatek prostoru pro rozšíření obce 
– Nedostatek pracovních příležitostí pro mladé 
– Nejsou zde rozvojové plochy kvůli geografickému umístění obce 
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4 Hořice 

4.1 Profil ORP Hořice 

Město Hořice se nachází v okrese Jičín severozápadně od krajského města Hradec Králové. V roce 2018 zde žilo 
přibližně 8 600 obyvatel.  

4.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● DK Koruna – všechny důležité akce 
● Biograf Na Špici – v rámci Koruny 
● Galerie plastik 
● Městské muzeum 
● Městská knihovna 

 
Kulturní události a akce: 

● Hořické hudební slavnosti 
● Divadelní Apríl – přehlídka divadel pro děti 
● Hořice JazzNights – akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje 
● Hořický filmový víkend 
● Hořické sochařské sympozium – akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje  

4.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Památkově chráněná území: 

● Vesnická památková zóna Nové Smrkovice 

4.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Hořice 

4.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Kultura je zařazena v rámci obecné městské strategie, v návrhové části je důraz kladen na památkovou péči 
a rekonstrukce  
 
Odkaz: https://www.horice.org/assets/File.ashx?id_org=4516&id_dokumenty=8706 
 

4.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 

Tabulka č. 4 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Hořice 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / 
Oblast 

Podrobnější kategorie 
Cíl 

Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Hořice Kultura Rekonstrukce DK 
Koruna 

Další prostory pro konání kulturních akcí 

Památková péče / 
Cestovní ruch 

Průběžná obnova 
památkového fondu na 
území města 

Obnova objektů kulturních, historických a přírodních 
pamětihodností s prioritou dle zařazení do 
památkové ochrany a ve vazbě na jejich aktuální 
technický stav 

https://www.horice.org/assets/File.ashx?id_org=4516&id_dokumenty=8706
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4.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

4.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Rekonstrukce Masarykovy věže samostatnosti 
● Rekonstrukce hřbitovního portálu 
● Rekonstrukce pomníku Mistra Jana Husa 
● Další rozvoj investic do unikátnosti Hořice – město kamene 

 

4.3.2 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Spolky – dlouhá tradice, dobře fungující 
– Známý gastro atribut Hořické trubičky 
– Na území města jsou vyhlášené motocyklové závody 
– Dobré zajištění gastro služeb  
 

Slabé stránky  
– Špatný technický stav budov 
– Nedostatečná parkovací kapacita pro turisty  
– Ubytovací služby jsou nedostatečné a neadekvátní 
– Chybí mecenáši, velcí investoři, na které bychom se napojili  
– Nižší nabídka kultury pro mládež 14–20 let 
– Nedostatek financí na opravu velkých památek  

 
Příležitosti 

– Využití fenoménu Hořických trubiček pro gastroturistiku 
– Budova zámku – široké možnosti využití 
– Velké množství historických budov ve městě 
– Přítomnost dobrých a vyhlášených škol 
– Tradice kamenosochařství 
– Silná kulturní tradice 
– Geografická poloha – návaznost na hory 

 
Hrozby 

– Počasí (většina velkých akcí + památek v Hořicích je pod širým nebem) 
– Doprava – trať Hradec – Jičín a tah Praha – Krkonoše – obava, aby se Hořice neztratily ze spojů, aby se 

jim autobusy nevyhýbaly  
– Poničení památek, pokud nebudou zrenovovány a zrekonstruovány 
– Odlišné názory v dotační podpoře MŠMT versus KHK 
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5 Hradec Králové 

5.1 Profil ORP Hradec Králové 

Hradec Králové je statutárním městem a metropolí Královéhradeckého kraje.  V roce 2018 zde žilo přibližně 92 
800 obyvatel.  
 

5.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Klicperovo divadlo Hradec Králové  
● Divadlo DRAK a Mezinárodní institut figurativního divadla  
● Filharmonie Hradec Králové  
● Hradecká kulturní a vzdělávací společnost  
● Centrum uměleckých aktivit Impuls 
● Bio Central 
● Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové 
● Knihovna města Hradce Králové 
● Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
● Galerie moderního umění v Hradci Králové 
● Kulturní dům Střelnice 
● Hvězdárna a planetárium 
● Muzeum Petrof 

 
Kulturní události a akce: 

● Cinema Open – (listopad) v Bio Central – filmový festival 
● Čekání na Václava – (září, říjen) v Klicperově divadle. Divadelní festival zahajující divadelní sezonu 

v Hradci Králové 
● Dance Floor Attack (leden) – taneční soutěž 
● Dny pro Izrael (říjen) 
● Den Labe – (červen) na Eliščině nábřeží. Závody dračích lodí, běh přes Trubačovu lávku 
● Entrée k tanci – (červen) v Divadle Drak. Taneční přehlídka soudobého tanečního umění 
● Festival dětského tance – (květen) taneční soutěž  
● Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové – (červen) tradiční setkání přátel folklóru  
● Gaudeamus Theatrum / Mezinárodní setkání uměleckých škol – (červen) v Divadle Drak  
● Jazz Goes to Town – (říjen) mezinárodní přehlídka jazzové hudby  
● Královéhradecké krajské dožínky – (září)  
● Královéhradecký Majáles – (duben) hudební festival 
● Hip Hop Kemp – (srpen) festivalový areál letiště – hudební festival  
● Hradec Králové OPEN – WDSF International Open – (říjen) mezinárodní taneční soutěž ve standardních 

a latinskoamerických tancích 
● Hradecký slavík – soutěž ve zpěvu národních písní  
● Hudební fórum – (listopad) ve Filharmonii HK. Festival světové soudobé hudby 
● Mezinárodní divadelní festival Divadlo evropských regionů a Open Air Program (červen) – divadelní 

festival s mezinárodní účastí 
● Nábřeží – cyklus akcí konaných na labských nábřežích: 

– Nábřeží umělců (květen)  
– Nábřeží vysokých škol (duben)  

Nábřeží řemeslníků (červen)  
– Nábřeží šlapadel (červenec)  
– Nábřeží jazzová pouť (srpen)  
– Nábřeží keramiky a skla (srpen) 
– Nábřeží paromilů (srpen)  

● Rock For People – (červenec) festivalový areál letiště – hudební festival 
● Sborové slavnosti – (červen) tradiční svátek sborového zpěvu s mezinárodní účastí 
● Slavnosti královny Elišky – (září) příjezd královny Elišky Rejčky 
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● Středoevropský jazzový most – (květen) hudební festival, 
● Velikonoční jarmark (týden před Velikonocemi) 
● Východočeský výtvarný salon – (červen–září) výstava výtvarného umění regionálních žijících umělců 
● Výročí bitvy u Hradce Králové – (červenec) pietní vzpomínkové akce 
● Na jednom břehu – world music festival (květen) – hudební festival 

5.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Národní kulturní památky na území ORP: 

● Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

Indikativní seznam NKP: 
● Labská vodní elektrárna „Hučák” v Hradci Králové 
● Katedrální kostel sv. Ducha v Hradci Králové 
● Střední škola – gymnázium J. K. Tyla čp. 682 a 683 v Hradci Králové 
● Základní škola čp. 692 a 690 v Hradci Králové 
● Mateřská škola čp. 691 v Hradci Králové 
● Škola obecná a měšťanská čp. 1140 v Hradci Králové 
● Sbor kněze Ambrože čp. 728 a 729 s kolumbáriem 
● Zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou 

 
Památkově chráněná území: 

● Městská památková rezervace Hradec Králové 
● Městská památková zóna Hradec Králové 
● Krajinná památková zóna Bojiště bitvy u Hradce Králové 

5.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Hradec Králové 

5.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Krajské město Hradec Králové disponuje samostatnou Koncepcí kultury Statutárního města Hradec Králové na 
období 2017–2030. 
 
Odkaz: https://www.hradeckralove.org/koncepce-rozvoje-kultury-statutarniho-města-hradec-kralove-2017-
2030-vize-a-strategicke-cile/d-63111  
 

5.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 

Tabulka č. 5 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Hradec Králové 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / 
Oblast 

Podrobnější kategorie Cíl Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Hradec 
Králové 

Kultura / 
Cestovní ruch 

V Hradci Králové bude 
existovat přehledný systém 
informací o kulturním 
životě a bude realizována 
komunikační strategie 
v oblasti kultury  

Posílit roli města jako motivátora (a moderátora) 
procesu kulturního rozvoje. 

Vytvořit systém koordinované informovanosti 
o kulturním životě města. 

Provozovat jednotný městský webový informační 
kanál s maximálním propojením na moderní 
média a sociální sítě. 

Zavést systém cizojazyčných informací o městě 
a kulturních akcích. 

https://www.hradeckralove.org/koncepce-rozvoje-kultury-statutarniho-mesta-hradec-kralove-2017-2030-vize-a-strategicke-cile/d-63111
https://www.hradeckralove.org/koncepce-rozvoje-kultury-statutarniho-mesta-hradec-kralove-2017-2030-vize-a-strategicke-cile/d-63111
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Kultura / 
Marketing 

Hradec Králové bude mít 
v oblasti kultury silnou 
marketingovou značku 

Definovat slogan, kterým město bude prezentovat 
svoji vysokou kulturně společenskou úroveň. 

Sestavit plán prezentace a propagace města 
v oblasti kultury. 

Podporovat aktivity využívající celosvětové 
renomé značek, firem a jmen spojených 
s městem, např. Petrof, Pilař, Gočár, Kotěra, Drak 
atd. 

Kultura Pro potřeby dalšího rozvoje 
bud pracován přehled 
o sociálně-ekonomickém 
potenciálu kultury  

Provést sběr vhodných dat, zpracovat analýzu 
aktuálního stavu, zmapovat sociálně-ekonomický 
potenciál kulturního a kreativního průmyslu v HK. 

Provést analýzu ekonomických přínosů největších 
festivalů, konaných ve městě, do ekonomiky 
města a privátního sektoru. 

Kultura V Hradci Králové bude 
kultura dostupná všem 

Podporovat odstraňování technických bariér. 

Podporovat aktivity vstřícné všem sociálním 
vrstvám. 

Kultura Město bude otevřené 
kreativitě občanů 
a uměleckým alternativám 

Mapovat a vytvářet podmínky pro alternativní 
formy umění, podporovat kreativitu rozšířením 
podpůrných programů. 

Vytvořit databázi kreativních lidí a propojovat je 
s podnikatelskou sférou. 

Pověřit podmínky a podpořit vytvoření 
kreativního inkubátoru ve městě. 

Památková 
péče a kulturní 
dědictví 

Město bude mít a bude 
realizovat plán péče 
o nemovité kulturní 
dědictví na svém území 
včetně objektů drobné 
architektury 

Realizovat Program regenerace MPR a MPZ – 
dotační titul MK ČR. 

Zachovat a podporovat péči o nemovité kulturní 
dědictví formou dotačních programů. 

Udržovat vybrané kulturní památky města ve 
výborném technickém stavu. 

Připravit vybrané objekty kulturního dědictví pro 
prohlášení kulturní památkou. 

Provést podrobnou evidenci drobné architektury, 
zpracovat a realizovat plán péče o drobnou 
architekturu. 
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Památková 
péče a kulturní 
dědictví 

Město bude zapsáno na 
Národní indikativní seznam 
UNESCO České republiky 
nebo na Evropský seznam 
pamětihodností v oblasti 
urbanismu a architektury 
20. let 20. století 

Zajistit potřebné dokumenty, provést průzkum, 
uspořádat odbornou konferenci. 

Zřídit Kabinet urbanismu a architektury Hradce 
Králové jako veřejnou výzkumnou instituci. 

Památková 
péče a kulturní 
dědictví 

Odkaz bitvy u Hradce 
Králové 1866 ponese 
označení Evropské dědictví 

Zjistit podmínky pro udělení označení, ve 
spolupráci s Královéhradeckým krajem zpracovat 
žádost Evropské komisi a zaslat ji národnímu 
koordinátorovi, který odpovídá za předběžný 
výběr na vnitrostátní úrovni.    

V případě úspěchu v národním kole využít 
označení v rámci spolupráce města s realizátory 
aktivit založených na odkazu bitvy u Hradce 
Králové.     

Kultura / 
Kulturní 
dědictví / 
Cestovní ruch 

Odborná i laická veřejnost 
bude mít vysoké povědomí 
o kulturním dědictví Hradce 
Králové 

Aktivně působit ve Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska. 

Podporovat publikační činnost související 
s propagací kulturního dědictví Hradce Králové. 

Prezentovat významné osobnosti dějin Hradce 
Králové, objekty drobné architektury 
a podporovat aktivity dalších subjektů v této 
oblasti. 

Kultura / 
Památková 
péče a kulturní 
dědictví 

Město bude mít moderní 
a kvalitní infrastrukturu pro 
kulturu, objekty 
a prostranství ve vlastnictví 
města budou v bezvadném 
technickém stavu 

Provést pasportizaci objektů a přilehlých 
prostranství ve vlastnictví města užívaných 
kulturními institucemi včetně vyhodnocení 
technického stavu budov, prostranství a vybavení 
interiéru i exteriéru. 

Nastavit systém údržby, plán obnovy, příp. 
i dalšího rozvoje objektů a prostranství užívaných 
pro oblast kultury, konkrétní potřeby přenést do 
systému projektového řízení realizace 
rozsáhlejších oprav, příp. komplexní rekonstrukce. 

Realizovat výstupy z provedené pasportizace 
s maximálním zapojením prostředků z vnějších 
zdrojů. 

Vyhledat a podpořit zprovoznění dalších objektů 
a veřejných prostranství pro kulturní aktivity, a to 
i v periferních částech města. 

Kultura Město bude mít nastavený 
optimální systém finanční 
podpory kulturních 
subjektů s ohledem na 
vícezdrojové financování 
kultury a vyšším podílem 

Podporovat rozvoj městem zřízených a založených 
kulturních subjektů vyšším zapojením vnějších 
zdrojů a udržením ve stávajících relacích, příp. 
i zvýšením jejich soběstačnosti. 
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podpory ze strany 
donátorů 

Zabezpečit dostatek finančních zdrojů v rámci 
dotačních programů pro oblast kultury s vyšším 
zapojením víceleté podpory a podpory investic. 

Podpořit rozvoj mecenášství, firemního dárcovství 
a využití dalších vnějších zdrojů (EU, norské fondy, 
nadace, nadační fondy, podniky, podnikatelé 
apod.), zajistit osvětu fundraisingu a společenské 
odpovědnosti firem. 

Dosáhnout legislativní vstřícnost kulturnímu dění 
zjednodušením a zrychlením procesu vyřizování 
žádostí a úpravou vyhlášek a nařízení. 

Kultura / 
Cestovní ruch 

Úzké propojení kultury 
cestovního ruchu  

Pořádat pravidelná setkání pořadatelů kulturních 
aktivit s aktéry cestovního ruchu. 

Kultura / 
Cestovní ruch 

Město bude využívat 
potenciál účasti v různých 
zájmových uskupeních 
k prezentaci kulturního 
dění ve městě s cílem zvýšit 
návštěvnost města 

Průběžně vyhodnocovat výstupy členství města 
v uskupeních Česká inspirace, Sdružení 
královských věnných měst, Sdružení historických 
měst Čech, Moravy a Slezska a dalších, zefektivnit 
své působení k zvýšení návštěvnosti města.  

 Kultura v Hradci Králové 
bude významným 
nástrojem rozvoje 
cestovního ruchu 

Průběžně vyhodnocovat výstupy členství města 
v uskupeních Česká inspirace, Sdružení 
královských věnných měst, Sdružení historických 
měst Čech, Moravy a Slezska a dalších, zefektivnit 
své působení k zvýšení návštěvnosti města. 

Kultura / 
Cestovní ruch / 
Marketing 

Kultura v Hradci Králové 
bude významným 
nástrojem rozvoje 
cestovního ruchu 

Vytvářet vhodné podmínky pro intenzivnější 
využívání kulturního dědictví, památek 
a veřejných prostor města pro účely cestovního 
ruchu. 

Udržet v Hradci Králové stávající festivaly 
a kulturní akce s vysokou návštěvností města 
a iniciovat nové projekty. 

Zapojit kulturní statky do nabídky zážitkových 
balíčků pro návštěvníky, účastníky konferencí 
a kongresů. 

Propagovat kulturní dění v Hradci Králové v rámci 
marketingu cestovního ruchu. 

Kultura / 
Cestovní ruch 

Hradec Králové je 
Evropským hlavním 
městem kultury v roce 
2028 

Zajistit dostatek informací o podmínkách pro 
podání přihlášky, zpracovat 
nezbytnou dokumentaci, stanovit záměr 
a jednotlivé kroky k jeho naplnění, zejména 
způsob zajištění finančních prostředků. 

Zpracovat a podat přihlášku ve stanoveném 
termínu (předpoklad: nejdéle do roku 2022). 
Zahájit realizaci nezbytně nutných aktivit dle 
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požadavků a podmínek projektu Evropské hlavní 
město kultury 2028. 

Kultura / 
Cestovní ruch / 
Mezinárodní 
vztahy 

S partnerskými 
a spolupracujícími městy 
probíhá aktivní vzájemná 
spolupráce v oblasti kultury 

Provést analýzu kulturních a souvisejících aktivit, 
realizovaných za účasti Hradce Králové 
v partnerských a spolupracujících městech za 
období posledních 5 let. Zmapovat zájem 
královéhradeckých kulturních institucí a subjektů 
o konkrétní spolupráci s partnery z partnerských 
a spolupracujících měst. 

Na základě analýzy vytvořit soubor nástrojů 
a zdroje podpory spolupráce s partnerskými 
a spolupracujícími městy v oblasti kultury. 

Realizovat nové aktivity a projekty v oblasti 
kultury v rámci stávajícího partnerství se 
zahraničními městy. 

Cestovní ruch Kulturní dědictví 
i královéhradecká živá 
kultura bude prezentována 
v zahraničí. V Hradci 
Králové existuje dostatek 
příležitostí prezentace 
zahraničních umělců 

Provést analýzu kulturních aktivit realizovaných 
kulturními subjekty Hradce Králové v zahraničí za 
období posledních 5 let a analýzu kulturních 
aktivit s mezinárodní účastí v Hradci Králové za 
poledních 5 let. Zmapovat zájem (či již konkrétní 
realizaci) královéhradeckých kulturních subjektů 
o spolupráci se zahraničními partnery – mimo 
partnerská a spolupracující města. Vyhledávat 
další nové možnosti spolupráce se zahraničními 
partnery v oblasti kultury. 

Kultura / 
Školství 

Město bude místem 
s vysokou koncentrací 
a úrovní subjektů 
působících v oblasti 
kulturně společenské 
výchovy a vzdělávání 

Provozovat nadále základní umělecké školy 
zřízené městem. 

Podporovat rozvoj soukromého uměleckého 
školství včetně vyššího, zaměřeného na profesní 
přípravu, podporovat mezikulturní vzdělávání 
a celoživotní vzdělávání v oblasti umění a kultury 
zajišťované různými poskytovateli. 

Podporovat výchovu k fundraisingu – 
mecenášství, sponzoringu a odpovědnosti ke 
vzdělávání v příslušné legislativě. 

Kultura  Ve městě je vysoký počet 
mladých lidí zapojených do 
umělecké tvorby, kulturních 
aktivit a pořádání 
kulturních akcí 

Využívat a podporovat potenciál a kreativity 
mladých lidí a jejich sdružení a uskupení 
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Kultura Město oceňuje a prezentuje 
úspěšné umělce a kulturní 
počiny 

Zachovat a rozvíjet oceňování mládeže i dospělých 
prostřednictvím ocenění města. 

Prezentovat úspěchy královéhradecké kultury 
prostřednictvím městských informačních kanálů. 

Podporovat mladé umělce, podporovat nejlepší 
umělce a organizátory ve svých oborech napříč 
generacemi jako vzory pro novou generaci.   

 

5.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

 

5.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Rekonstrukce letního kina Širák 
● Zkulturnění veřejných prostranství 
● Rekonstrukce záchodků Klicperova divadla 
● Dlouhodobý výhled – rekonstrukce kulturního domu Adalbertinum 

 

5.3.2 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Dostačující stav kulturní infrastruktury 
– Přítomnost městských i krajských institucí 
– Široké spektrum kulturní nabídky 

 
Slabé stránky  

– Nedostatek finančních prostředků 
 
Příležitosti 

– Využití vodních prvků (řek) ve městě 
– Průmyslové a industriální prvky, které se dají využít na kulturní program 
– Rozvoj prioritních oblastí – loutkářství, bitva 1866, Hradec Králové – Salon republiky 
– Využít prvky a propojit v zážitkové celky 
– Definovat image města 
– Silná tradice loutkářství 
– Silná sborová tradice 
– Výjimečná architektura – funkcionalismus 

 
Hrozby 

– Absence vícezdrojového financování kultury ze strany státu i kraje 
– Finančně město kulturu neutáhne 
– Absence silných privátních firem, které by přispívaly na kulturu 
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6 Jaroměř 

6.1 Profil ORP Jaroměř 

Jaroměř se nachází v okrese Náchod severovýchodně od krajského města Hradec Králové. V roce 2018 zde žilo 
přibližně 12 400 obyvatel.  

6.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Městská knihovna 
● Městské kulturní středisko 
● Železniční muzeum 
● Muzeum magie 
● Boučkovo loutkové divadlo 
● Městské muzeum – Wenkeův dům 
● První vojenskohistorické muzeum M. Frosta 
● Muzeum Waldemara Matušky  

 
Kulturní události a akce: 

● Brutal Assault 
 

6.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Národní kulturní památky na území ORP: 

● Městské muzeum (Wenkeův obchodní dům) v Jaroměři 

Indikativní seznam NKP: 
● Městské opevnění II, horní pevnost v Josefově 

Památkově chráněná území: 
● Městská památková zóna Jaroměř 
● Městská památková rezervace Josefov 

6.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Jaroměř 

6.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Město Jaroměř nedisponuje žádnými dostupnými strategickými dokumenty, které by obsahovaly oblast kultury 
a památkové péče. 
 

6.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

6.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Nově vznikla kulturní komise – příslib nového plánování 
● Vzniku centra tradičních řemesel – impuls ze strany KHK 
● Oprava městské knihovny 
● Rekonstrukce muzea 
● Projekt ITI na Bastion 4 
● Vytvoření kulturní koncepce 
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6.3.2 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Mnoho aktivních jednotlivců 
– Dobře fungující spolky, především v Josefově  
– Pevnost jako silný prvek  
– ČSOP JARO Jaroměř – přírodní lokalita, dobrá propagace 
– Koná se zde festival Brutal Assault – záslužné aktivity a skvělá propagace lokality 

 
Slabé stránky  

– Nevyužitý bytový fond města ve špatném stavu 
– Město je podfinancované ze všech stran 
– Absence IC v Josefově v centru 
– Absence gastronomických služeb 
– Dopravní vytíženost u centra Jaroměře, tvoří se ve městě zácpy 
– Absence ubytovacích kapacit 
– Nedostatek zázemí pro dlouhodobý pobyt turistů 
– Brutal Assault zastíní další aktivity v Josefově 
– Absence gastro festivalů a trhů 

 
Příležitosti 

– Dálnice na Polsko – ulehčení dopravě  
– Vybudování navigačního systému v Josefově, propojení s cykloturistikou  
– Koncentrace památkové ochrany 
– Navýšení ubytovacích kapacit skrz kemp a přírodní ubytování 
– Volný bytový fond 
– Inspirace fungováním festivalu BA 
– Více provázat spolky, které aktivně rozvíjí potenciál města 
– Spolupráce se zahraničím a zapojení aktérů 
– Centrální pozice v kraji 
– Blízkost zajímavých přírodních prvků 

 
Hrozby 

– Dálnice na Polsko – zátěž při budování 
– Ekonomická krize, která může pozastavit současně dobře nastavené dotace 
– Stav budov v Josefově  
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7 Jičín  

7.1 Profil ORP Jičín 

Jičín je okresní město ležící severozápadně od krajského města Hradec Králové. V roce 2018 zde žilo přibližně 
16 500 obyvatel. Je centrem CHKO Prachovské skály. 

7.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Muzeum hry 
● Valdštejnská lodžie 
● Galerie Na hrázi 
● Kulturní dům 
● K-Klub 
● Kulturní dům Střelnice 
● Regionální muzeum a galerie v Jičíně 

 

Kulturní události a akce: 
● Jičín – město pohádky 
● Valdštejnské slavnosti 
● Dny evropského dědictví 
● Letní koncerty pro kolemjdoucí 
● Evropský festival Etnik 
● Jazz mezi hradbami 
● Polkafest 
● Dechovka na plovárně 
● Soutěže ve společenském a moderním tanci 
● Šrámkova Sobotka 
● Mezinárodní folklorní festival pod Zvičinou 

 

7.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Národní kulturní památky na území ORP: 

● hrad Kost v Libošovicích – Podkosti  
● zámek Humprecht v Sobotce 

Památkově chráněná území: 
● Městská památková rezervace Jičín 
● Městská památková zóna Sobotka 
● Městská památkové zóna Železnice 
● Vesnická památková zóna Studeňany 
● Vesnická památková zóna Štidla 

7.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Jičín 

7.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Jičín se v rámci své strategie hodně opírá o kulturní oblast, řadí ji mezi své silné stránky a zahrnuje ji do 
cestovního ruchu. Důraz je zde kladen na živé umění, na festivaly a podpory spolků.  
 
Odkaz: https://www.mujicin.cz/strategicky%2Dplan%2Drozvoje%2Dmesta%2Djicina/d-1299980/p1=58552 
 
 

https://www.mujicin.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jicina/d-1299980/p1=58552
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7.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 
Cíle: 

● Plánovat a podporovat jedinečné akce (Jičín – město pohádky, Valdštejnské slavnosti atd.), které 
vytvářejí pozitivní image města, jsou pro návštěvníky atraktivní a podporují cestovní ruch ve městě 

● Zlepšení turistické atraktivity města Jičín prostřednictvím bohaté kulturní nabídky  
● Zlepšit stavebně-technický stav kulturních památek a objektů v městské památkové rezervaci. Celkový 

vzhled města má značný vliv na spokojenost s životem ve městě a ovlivňuje image města z hlediska 
cestovního ruchu a kultury 

● Oživit centrální část města (náměstí) jako nejnavštěvovanější část města 
● Zachovat nabídku a zvýšit atraktivitu zavedených kulturních akcí nadmístního významu pro obyvatele 

Jičína vyšším akcentem jejich očekávání, potřeb a kulturně-společenských zájmů 
● Zvýšit kvalitu a rozmanitost nabídky kulturních akcí a aktivit s ohledem na různorodé potřeby 

a kulturní zájmy obyvatel Jičína 

Tabulka č. 6 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Jičín 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / 
Oblast 

Podrobnější kategorie Cíl Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Jičín Kultura / 
Cestovní ruch 

 

Plánovat a podporovat jedinečné 
akce  

 

 

 

Podpora profilových akcí města: Jičín 
– město pohádky a Valdštejnských 
slavností  

Rozvoj akcí ve festivalové formě 
(např. hudebních vystoupeních nebo 
divadelních představeních)  

Podpora dalších drobnějších akcí – 
např. Food festival, Festival vína, 
Potravina roku, Jičínský šoulet 
a dalších  

 

 

Kultura / 
Cestovní ruch 

 

Zlepšení turistické 
atraktivity města Jičín 
prostřednictvím bohaté 
kulturní nabídky  

 

 

Podpora zapojení kulturních aktivit 
obyvatel Jičína do turistické nabídky 
města, podpora „umění v ulicích“  

 

 

Památková 
péče/ Cestovní 
ruch 

 

Zlepšit stavebně-technický stav 
kulturních památek a 
objektů v městské památkové 
rezervaci.  

 

 

 

Obnova zámku, Valdštejnské lodžie 
a jezuitské koleje 

Obnova dalších objektů města  

Podpora obnovy kulturních památek 
dalších vlastníků  

Zpřístupnění podzemí  
 

Cestovní ruch   
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Oživit centrální část města (náměstí) 
jako nejnavštěvovanější část města  

 

 

Podpora živosti náměstí i po 18. 
hodině – podpora předzahrádek 
v prostoru náměstí  

Podpora vyššího využívání objektů 
města způsobem podporujícím 
cestovní ruch  

Rozvoj atraktivního parteru budov 
i mobiliáře na náměstí  

V návaznosti na koncepci dopravy 
případné odstranění parkovacích 
ploch z náměstí  

Vytvoření nových prvků na náměstí 
poskytujících stín  

 

Památková 
péče/ Cestovní 
ruch 

 

Vyvíjet produkty s návazností na 
barokní komponovanou krajinu 
a osobnost Valdštejna  

 

 

 

Aktivity v kontextu Valdštejnovy 
a Mariánské zahrady (např. 
s využitím např. mobilních aplikací).  

Ve spolupráci s akademickou sférou 
pořádání přednášek, workshopů, 
exkurzí  

Úprava prostoru Lipové aleje  

 

 

Cestovní ruch  

Aplikovat trendy v cestovním 
ruchu v turistické nabídce Jičína.  

 

 

Interaktivní prvky, zážitkové 
programy, církevní turistika, mobilní 
aplikace rozvíjející unikáty města 
Jičín a veškerý jeho turistický 
potenciál  

 

 

 

7.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

7.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Nová knihovna inspirovaná architekturou ze zahraničí 
● Rekonstrukce Masarykova divadla 
● Multifunkční sál ve Valdštejnské lodžii 
● Užší spolupráce s Polskem 

 

7.3.2 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Aktivní občané, jednotlivci i skupiny 
– Spolková činnost 
– Město podporuje aktivitu občanů – finančně i nefinančně (zábory, prostory, služby) 
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– Silná ohniska kultury 
– Odhodlání města – plnění strategie 
– Jasné cíle a plány směřování 
– Budování tradice – propojení s pohádkou (festival Jičín – město pohádky) 
– Rozvoj fenoménu osobnosti Albrechta z Valdštejna (kulturní místo Valdštejnská lodžie) 
– Vznikají zde nové soukromé subjekty, které přicházejí s novými aktivitami 

 
Slabé stránky  

– Technický stav institucí 
– Absence programu pro mladé lidi 

 
Příležitosti 

– Napojení na Prahu (může být i hrozbou) 
– Redesign festivalu Jičín – město pohádky, obroda festivalu i celého týmu 
– Rozvíjet dál potenciál spojení s pohádkou – dělat více aktivit 
– Rozšíření hlavní sezóny i mimo ni – nabídka většího spektra 
– Větší rozvrstvení návštěvnosti 

 
Hrozby 

– Stoupá průměrný věk ve městě 
– Omezení investovaných prostředků do oprav kulturního zázemí a památek 
– Velký nápor lidí, převis návštěv 
– Epidemie – ukázalo se, jaké je omezení, když vypadne cestovní ruch  
– Vyčerpání potenciálu 
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8 Kostelec nad Orlicí 

8.1 Profil ORP Kostelec nad Orlicí 

Kostelec nad Orlicí se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou jihovýchodně od krajského města Hradec Králové. 
V roce 2018 zde žilo přibližně 6 200 obyvatel.  

8.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Sdružený klub Rabštejn 
● Sokolovna 
● Městská knihovna 

 

Kulturní události a akce: 
● Audimafor – přehlídka amatérských divadelních souborů 
● Trampská porta 
● Kostelecká pouť 
● Šumná Orlice – turistický a cestovatelský festival 
● Tůmův Kostelec – festival vážné hudby 
● Vodácký filmový festival 
● Setkání harmonikářů 
● Zámecké imaginárium 

 

8.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Národní kulturní památky na území ORP: 

● Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kostelem P. Marie Bolestné 
 

Indikativní seznam NKP: 
● zámek Doudleby nad Orlicí 

8.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Kostelec nad Orlicí 

8.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Priority města neleží velkou měrou v kulturní oblasti či v oblasti cestovního ruchu. Strategie byla zpracována 
pracovníky místního úřadu a orientuje se spíše na dopravu a z volnočasových aktivit – především na sport.  
 
Odkaz: https://www.kostelecno.cz/assets/File.ashx?id_org=7019&id_dokumenty=5164 
 

8.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 
Cíle: 
V tabulce s opatřeními v oblasti kultury je vyznačena hodnotou priority především potřeba vybudování 
hudebního sálu (v době zpracování strategie se hledal vhodný prostor). V rámci dalších plánů je pak zahrnuta 
podpora vzniku nových nezávislých kulturních aktivit (letní divadelní škola, letní hudební škola, letní škola 
architektury, divadelní festival her jednoho herce apod.) a zřízení nových muzejních či galerijních prostor.  

  

 

 

https://www.kostelecno.cz/assets/File.ashx?id_org=7019&id_dokumenty=5164
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Tabulka č. 7 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Kostelec nad Orlicí 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / Oblast 

Podrobnější kategorie 
Cíl 

Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Kostelec 
nad Orlicí 

Kultura / Cestovní 
ruch 

Vybudování prostoru 
pro hudební produkce 

V dlouhodobém plánu hudební sál, 
v krátkodobém podpora kaváren/vináren 
s kulturním programem. 

 

8.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

8.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Rekonstrukce DDM 
● Rekonstrukce Kulturního domu Rabštejn 
● Oprava Jiráskova náměstí 
● Obnovení setkávání kulturních aktérů 

 

8.3.2 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Opakující se akce, které jsou hojně navštěvované 
– Četnost spolků a aktivita komunit 
– Soukromý dar od místní firmy na kulturu 

 
Slabé stránky  

– Nedostatečné ubytovací kapacity 
– Chybějící restaurační zařízení s různou nabídkou úrovně služeb 
– Špatný stavebně-technický stav některých místních kulturních budov 

 
Příležitosti 

– Po rekonstrukci kulturních zařízení by se zájem o kulturu zvedl 
– Bezprostřední blízkost dvou zámků 

 
Hrozby 

– Špatné dopravní napojení 
– Zastaralé kulturní zařízení 
– Ekonomická situace 
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9 Náchod 

9.1 Profil ORP Náchod 

Náchod je okresním městem ležícím severovýchodně od krajského města Hradec Králové. Nachází se 
v turistické oblasti Kladské pomezí. V roce 2018 zde žilo přibližně 20 000 obyvatel.  

9.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Regionální muzeum  
● Muzeum československého opevnění 
● Galerie výtvarného umění v Náchodě – Fotoklub Náchod 
● Městská knihovna 
● Městské divadlo Dr. Josefa Čížka – Beránek Náchod 
● Kino Vesmír 
● Muzeum Náchodska 

 

Kulturní události a akce: 
● Camerata Nova Náchod – hudební festival komorních sdružení 
● Náchodský výtvarný podzim 
● Náchodská Prima sezóna – nesoutěžní přehlídka studentského divadla – akce s trvalou záštitou Rady 

Královéhradeckého kraje 
● Rok Boženy Němcové 
● Hudební festival Metal Gate 

 

9.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Národní kulturní památky na území ORP: 

● zámek Náchod 
● pevnostní systém Dobrošov 
● Babiččino údolí v Ratibořicích 

Indikativní seznam NKP: 
● kostel P. Marie Sněžné na Hvězdě, Hlavňov 
● kostel sv. Prokopa, Bezděkov nad Metují 

Památkově chráněná území: 
● Městská památková zóna Náchod 
● Městská památková zóna Police nad Metují 
● Městská památková zóna Stárkov 
● Vesnická památková zóna Skalka 

9.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Náchod 

9.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Město Náchod čerpá v rámci cestovního ruchu z letního a zimního využití krajinné oblasti (lyže, turistika) a 
historických událostí (vojenské).  
 
Odkaz: https://www.mestonachod.cz/mesto/strategicky-plan/ 
 
 
 
 
 

https://www.mestonachod.cz/mesto/strategicky-plan/
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9.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 

Tabulka č. 8 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Náchod 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / 
Oblast 

Podrobnější kategorie 
Cíl 

Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Náchod Kultura Zajistit prostor pro 
alternativní / 
úzkoprofilové kulturní 
akce 

Absence zázemí pro kulturní aktivity mladých lidí, ať 
již studentů nebo amatérských či začínajících 
umělců. Jedná se o prostory pro akce konané pro 
příznivce menšinových kulturních akcí (60–150 osob) 

 

Kultura Spolupráce mezi 
subjekty – strmý nárůst 
požadavků 

Vytvořit ve spolupráci se subjekty v oblasti kultury 
program rozvoje kultury města jako nástroj pro 
výběrový proces poskytování příspěvků v kultuře 
s ohledem na enormně strmý nárůst požadavků 

 

Cestovní ruch / 
Památková péče 

Oprava památek 
spojených s vojenstvím 
či drobné sakrální 
stavby  

Uchovávat kulturní hodnoty území včetně tzv. 
památek místního významu (vymezených nad rámec 
ochrany zajišťované na základě zvláštních zákonů) 

 

 

9.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

9.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Vybudování spolkového domu, tzv. Artcentra pro setkávání kulturních aktérů a umělců (propojení 
s kinem Vesmír) 

● Revitalizace zámeckého kopce (lesoparku) 
● Zavedení nového dotačního programu pro oblast kultury 
● Rekonstrukce Bartoňovy vily (Dům dětí a mládeže) 

 

9.3.2 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Dostačující kulturní vybavenost 
– Známé a dobře opečovávané památky (zámek Náchod, pevnost Dobrošov) 
– Bohatá spolková činnost 
– Přítomnost 3 informačních center (na náměstí, v zámku, v Malých lázních) 
– Každý rok se zaměřují na propagaci určité oblasti kultury a památkové péče (jeden spisovatel, 

lázeňství, určitá turistická památka atp.) 
– Dobré vztahy s polskými partnery 
– Vyhlášený festival Camerata Nova Náchod 
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Slabé stránky  
– Dopravní dostupnost (v silniční i železniční dopravě) 
– Slabá komunikace se středními školami, spolupráce se středními školami  
– Havarijní stav Náchodského zámku – chybí využití úřednického traktu (např. pro galerii) 
– Chybějící sál střední velikosti a hudební klub 
– Chybějící prostory pro činnost spolků 

 
Příležitosti 

– Náchodský zámek – využití pro spolky, galerie aj. 
– Vyřešení spojky železničního spojení  
– Náchodská Prima sezóna 
– Lázně Běloves 
– Rekonstrukce Tepny  
– Lepší městská doprava v Náchodě (autobusy stojí v koloně) 
– Rozmanitá příroda a krajina 
– Pevnostní objekty 
– Rozmanitost polohy – vnitrozemí i Sudety (ale ne ty vykořeněné)  
– Blízkost vodní nádrže Rozkoš 
– Kulturní odkaz spisovatelů – Jirásek, Čapek, Němcová, Škvorecký 
– Zanechaná stopa architekta Jana Letzela 
– Prvorepubliková architektura z počátku 20. století  

 
Hrozby 

– Zastavení plánovaných staveb v případě výměny politického vedení 
– Výluky na železnici a objížďky na silnici – často vychází na stejný termín a v hlavní turistickou sezónu 
– Zavření hranic – vysoká závislost 
– Odchod mladých lidí v důsledku nenávaznosti SŠ 
– Zhoršování dopravního spojení (zužování spojů, vynechávání zastávek) 
– Geografické umístění (sevřenost v údolí) 

– Původní záměr využití Tepny – obchodní centrum 
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10 Nová Paka 

10.1 Profil ORP Nová Paka 

Nová Paka se nachází v okrese Jičín severozápadně od krajského města Hradec Králové. V roce 2018 zde žilo 
přibližně 9 100 obyvatel.  

10.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Městská knihovna 
● Veřejné galerie (3), soukromá galerie (1) 
● Městské kulturní středisko (nutná rekonstrukce) 
● Městské muzeum v Suchardově domě 
● Novopacké retro kino – soukromé 
● Klenotnice drahých kamenů 

 

Kulturní události a akce: 
● Kumburské vítání léta 
● Slavnosti slunovratu 
● Hrubá pouť 

 

10.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Památkově chráněná území: 

● Městská památková zóna Pecka 
● Vesnická památková zóna Karlov u Roškopova 

10.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Nová Paka 

10.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Město Nová Paka se identifikuje jako „Brána do Českého ráje” a orientuje se v oblasti cestovního ruchu 
a rozvoje především na turistiku a turistický cíl – hrad Pecka. 
 
Odkaz: http://www.munovapaka.cz/assets/File.ashx?id_org=10512&id_dokumenty=313071 
 

10.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 

Tabulka č. 9 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Nová Paka 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / 
Oblast 

Podrobnější 
kategorie Cíl 

Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Nová 
Paka 

Kultura Zlepšit stav 
stávajících 
kulturních 
zařízení 

 

Špatný technický stav budov kulturních zařízení a jejich 
nedostatečné technické vybavení je v kombinaci s nízkou 
finanční podporou pro jejich existenci a fungování 
limitujícím faktorem pro posílení kulturního 
a společenského života regionu. 

http://www.munovapaka.cz/assets/File.ashx?id_org=10512&id_dokumenty=313071
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Kultura Podpora činnosti 
spolků 

Kromě provozní podpory spolků je nutné nabídnout 
vhodné prostory pro jejich činnost a dlouhodobou stabilitu. 

 

10.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

10.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Rekonstrukce Městského kulturního střediska 
● Obnova Mariánského schodiště a hradu Pecka 
● Rekonstrukce větší části budovy místního kláštera 

10.3.2 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Šetrné zacházení s památkami i krajinou  
– Bohatá spolková činnost, která je podporována městem 
– Dlouhodobý rozvoj a návaznost na loutkářskou tradici 
– Cukrářská škola 
– Mnoho plánovaných i uskutečněných investic 
– Vedení města umí efektivně hospodařit 
– Nová Paka je součástí MAS a mikroregionů – identifikace, spolupráce, propagace 
– Občané věří svému městu, že investuje rozumně 

 
Slabé stránky  

– Oříznuté ORP, historicky ani místně nesouhlasí 
– Rozčleněnost Českého ráje i lokality 
– Po cestě z Prahy do Krkonoš Novou Paku turisté pouze projíždí 
– Malý rozsah gastronomických služeb 
– Těžký terén pro standardní cyklisty i obtížné podmínky pro budování cyklotras 
– Není komfortní cyklistické spojení Nová Paka – Jičín či do Krkonoš  
– Nedostatečné ubytovací kapacity 
– Neinovovaný web pro turisty 

 

Příležitosti 
– Geologické bohatství – Geopark UNESCO Český ráj 
– Velké množství památkového i nepamátkového bohatství 
– Zachovalé malebné stavby, roubenky 
– Přitáhnout turisty na cestě do Krkonoš  
– Přitáhnout turisty, když je slabá zima v horách 
– Učinit z tématu geologie a Geopark UNESCO, za podpory kraje, propagační dominantu 
– Přitáhnout turisty z Českého ráje 

 
Hrozby 

– Nejistota dotačních programů  
– Ekonomická nejistota – např. současný výpadek kvůli koronaviru 
– Financování MKS – mohou nastat další výpadky a investice bude ohrožena 
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11 Nové Město nad Metují 

11.1 Profil ORP Nové Město nad Metují 

Nové Město nad Metují se nachází v okrese Náchod severovýchodně od krajského města Hradec Králové. 
Město leží v turistickém regionu Kladské pomezí. V roce 2018 zde žilo přibližně 9 500 obyvatel.  

11.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Městské muzeum 
● Galerie Zázvorka  
● Městská knihovna 
● Zámek a areál – NKP 
● Kino 70 
● Novoměstská filharmonie 

 

Kulturní události a akce: 
● Novoměstský hrnec smíchu – Kino 70 
● Smetanovské dny – hudební festival 
● Brány města dokořán – masopustní průvod 
● Den spolků  
● Svatováclavské odpoledne 
● Dny otevřených dveří památek 
● Vánoce s květinou, Čas zvonků vánočních 
● Trhy uměleckých řemesel 
● Akademické týdny – kulturně vzdělávací setkání přes léto 
● Živý Betlém  

 

11.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Národní kulturní památky na území ORP: 

● zámek Nové Město nad Metují 
● kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí a márnicí ve Slavoňově 

Památkově chráněná území: 
● Městská památková rezervace Nové Město nad Metují 

11.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Nové Město nad Metují 

11.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Nové Město nad Metují disponuje unikátním kinem. Podporu volnočasových aktivit směřuje spíše na turistiku 
a sport. 
 
Odkaz: https://www.novemestonm.cz/obcan/rozvoj-mesta-a-uzemi/strategicky-plan-
mesta/?ftresult_menu=strategický+plán 
  

https://www.novemestonm.cz/obcan/rozvoj-mesta-a-uzemi/strategicky-plan-mesta/?ftresult_menu=strategick%C3%BD+pl%C3%A1n
https://www.novemestonm.cz/obcan/rozvoj-mesta-a-uzemi/strategicky-plan-mesta/?ftresult_menu=strategick%C3%BD+pl%C3%A1n
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11.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 
Nejpalčivější problém kultury v obci je absence divadla a divadelních prostor. 
 

Tabulka č. 10 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Nové Město nad Metují 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / Oblast 

Podrobnější 
kategorie Cíl 

Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Nové 
Město 
nad 
Metují 

Kultura Vytvoření prostor pro 
širší kulturní využití 

Multifunkční využití Kina 70 – úprava interiéru, 
vytvoření výstavního, 
bezbariérového prostoru pro místní umělce 
a spolky, vybavení divadelní technikou 

 

Kultura/Cestovní 
ruch 

Uchování tradic, 
zvyklostí a kultury 
typické pro dané 
území 

 

Podpora a propagace tradičních významných 
kulturních akcí ve městě a inovace jejich 
provádění (např. zacílení na širší okruh 
návštěvníků, vč. využití pro CR apod.) 

 

 

11.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

11.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Generální rekonstrukce kina 
● Dlouhodobá práce na opravách sakrálních památek 
● Dlouhodobá práce na programu regenerace 

11.3.2 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Bohatá spolková činnost  
– Struktura dotačních programů 
– Činnost Městského klubu 
– Vstřícné financování kultury – tradičně je vysoká laťka 
– Dobré zajištění památkové péče 
– Pozice městského architekta – tradiční silná funkce, např. řeší i vizuální smog 
– NMNM jako jedno z prvních mělo regulační plán v městské památkové rezervaci 
– Město NENÍ v UNESCO 
– Setkání kulturních aktérů jednou měsíčně 

 
Slabé stránky  

– Absence multikulturního zařízení  
– Nedostatečná parkovací kapacita pro turisty 
– Nižší nabídka kultury pro mladší lidi 15–30 let 

 
Příležitosti 

– Unikátní historické památky města 
– Lidé jsou zde aktivní – ochotníci, ZUŠ, Filharmonie, hudební skupiny, fotografové, pěvecké sbory 
– Zbudování kulturního zařízení 
– Památkové zázemí, vzhled města, atraktivní přírodní prostředí 
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Hrozby 
– Hlavní hrozba: financování kultury – převážně ze zdrojů města  
– Stárnutí obyvatel – zvedá se věkový průměr obyvatel, ubývá mladších obyvatel 
– Silnice I. třídy prochází historickým centrem 
– Kůrovcová kalamita a s tím související snížení příjmů pro kulturu a památky 
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12 Nový Bydžov 

12.1 Profil ORP Nový Bydžov 

Nový Bydžov se nachází v okrese Hradec Králové západně od krajského města Hradec Králové. V roce 2018 zde 
žilo přibližně 7 000 obyvatel.  

12.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Jiráskovo divadlo 
● Městská knihovna 
● Kulturní klub MEKKA 
● Městské muzeum 
● Galerie u sv. Jakuba 

 

Kulturní události a akce: 
● Mekkamen – sportovně-společenská akce 
● Bienále kresleného humoru  
● Fišerův Bydžov – přehlídka dechových hudeb 
● Májové dostaveníčko – kulturní pořad 
● Studentská merenda – folklorní studentská slavnost 

 

12.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Památkově chráněná území: 

● Městská památková zóna Nový Bydžov 
● Vesnická památková zóna Libeň 
● Vesnická památková zóna Vysočany 

12.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Nový Bydžov 

12.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Nový Bydžov se ve svých strategických dokumentech nesoustředí ani na cestovní ruch, ani na kulturní vyžití.  
 
Odkaz: 
https://www.novybydzov.cz/strategicky%2Dplan%2Drozvoje%2Dmesta%2Dnovy%2Dbydzov%2Ddo%2Droku%2
D2024%2Dsprm%2Dnovybydzov%2Dcz/d-11985  

12.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 

Tabulka č. 11 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Nový Bydžov 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / 
Oblast 

Podrobnější kategorie Cíl Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Nový 
Bydžov 

Kultura / Cestovní 
ruch 

Využití kulturních, sportovních 
a volnočasových aktivit a zařízení pro 
zvýšení návštěvnosti města  

Systematický rozvoj volnočasových 
aktivit, služeb, neziskových 
organizací a cestovního ruchu  

https://www.novybydzov.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-novy-bydzov-do-roku-2024-sprm-novybydzov-cz/d-11985
https://www.novybydzov.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-novy-bydzov-do-roku-2024-sprm-novybydzov-cz/d-11985
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12.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

12.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Oprava mozaikové podlahy v galerii Městského muzea 
● Úprava veřejného prostranství v historickém centru 
● Revitalizace zahrady kulturního centra Mekka, které sídlí v budově knihovny 
● Nové komunitní centrum Vysočany 
● Rekonstrukce interiéru Městského muzea a přesun infocentra do budovy Městského muzea 

12.3.2 SWOT analýza 
 
Silné stránky  

– Jiráskovo divadlo – aktivní, s programem 
– Městské muzeum – cenná sbírka nadregionálního významu 
– Svatojakubská galerie – nadregionální přínos v cestovním ruchu a kultuře 
– Dostatek kulturní infrastruktury – dostatečná kulturní vybavenost města 
– Studentské merendy – slavnost s dlouhou tradicí již od 1. pol. 18. století, o kterou je stále pečováno 
– Nadační fond – dobré propojení podnikatelské s kulturní a neziskovou sférou 

  
Slabé stránky  

– Malý počet obyvatel – nízká daňová výtěžnost 
– Nedostatečná lidská kapacita na úřadě pro agendu kultury 
– Absence infocentra 
– Chybějící turistické trasy a cyklotrasy 
– Obtížná dosažitelnost grantů pro obec a její organizační složky (muzeum – IROP dostupné pro muzea 

s 30k návštěvníků, velikost obce, vzdálenost od hranic) 
– Omezená nabídka lidských zdrojů pro organizaci kultury 
– Absence aktualizovaných strategických dokumentů 

  
Příležitosti 

– Městská památková zóna – historická a urbanistická zajímavost (středověká lokace a půdorys města) 
– Vzácný starobylý židovský hřbitov (zal. 1520) 
– Zařazení nových tras do KČT 
– Zpřístupnění hlavních památek a dominant veřejnosti (židovský hřbitov, městská kostelní věž) 
– Nově vznikající komunitní centrum Vysočany 
– Využití dotačních a propagačních nástrojů kraje 
– Užší spolupráce s Královéhradeckým krajem 
– Královské věnné město – součástí sítě 9 historických věnných měst  

 
Hrozby 

– Demografická křivka (demografie, odliv vzdělanostní vrstvy, snižující se počet středoškoláků (dříve byly 
4 SŠ, dnes už jenom 2, malá poptávka mladších lidí) 

– Chátrající památky – vysoké náklady na opravu kulturních památek  
– Památky/kostely uzavřené pro veřejnost 
– Zastínění blízkostí regionálního centra – Hradec Králové 
– Nevýhodná strategická poloha – rozhraní krajů 
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13 Rychnov nad Kněžnou 
 

13.1 Profil ORP Rychnov nad Kněžnou 

Rychnov nad Kněžnou je okresní město ležící východně od krajského města Hradec Králové. V roce 2018 zde 
žilo přibližně 11 000 obyvatel.  

13.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Společenské centrum 
● Pelclovo divadlo 
● Kino Rychnov nad Kněžnou 
● Městská knihovna 
● Art Café 
● Zámecká jízdárna 

 

Kulturní události a akce: 
● Poláčkovo léto 
● Rychnovská osmička – amatérská soutěž videoprogramů 
● Festival Filmový smích 
● Studentská merenda – folklorní studentská slavnost 
● Swingový festival Jiřího Šlitra 
● Orlicko-kladský varhanní festival  
● Festival F. L. Věka 
● Krajkářské slavnosti 

 

13.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Národní kulturní památky na území ORP: 

● kostel sv. Petra a Pavla se zvonicí a farou v Liberku 

Indikativní seznam NKP: 
● zámek v Rychnově nad Kněžnou 

Památkově chráněná území: 
● Městská památková zóna Rychnov nad Kněžnou 
● Městská památková zóna Rokytnice v Orlických horách 
● Vesnická památková zóna Kačerov 

13.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Rychnov nad Kněžnou 

13.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Rychnovský dokument Strategie území správního obvodu ORP Rychnov nad Kněžnou v oblasti předškolní 
výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a regionální dopravy a její návaznost 
nezahrnuje kulturu ani cestovní ruch, jiný dokument není veřejně dohledatelný. 
 
Odkaz: https://www.rychnov-
city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14410&id=8558&n=strategie%2Duzemi%2Dspravniho%2Dobvodu%2Do
rp%2Drychnov%2Dnad%2Dkneznou%2Dna%2Dobdobi%2D2015%2Daz%2D2024&p1=1051  
  

https://www.rychnov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14410&id=8558&n=strategie%2Duzemi%2Dspravniho%2Dobvodu%2Dorp%2Drychnov%2Dnad%2Dkneznou%2Dna%2Dobdobi%2D2015%2Daz%2D2024&p1=1051
https://www.rychnov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14410&id=8558&n=strategie%2Duzemi%2Dspravniho%2Dobvodu%2Dorp%2Drychnov%2Dnad%2Dkneznou%2Dna%2Dobdobi%2D2015%2Daz%2D2024&p1=1051
https://www.rychnov-city.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14410&id=8558&n=strategie%2Duzemi%2Dspravniho%2Dobvodu%2Dorp%2Drychnov%2Dnad%2Dkneznou%2Dna%2Dobdobi%2D2015%2Daz%2D2024&p1=1051
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13.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 

Tabulka č. 12 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Rychnov nad Kněžnou 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / 
Oblast 

Podrobnější kategorie 
Cíl 

Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Rychnov 
nad 
Kněžnou 

Kultura / 
Cestovní ruch 

Propagace regionu jako 
místa pro 
plnohodnotný život 
rodin 

 

Bude sledován počet propagačních aktivit 
směřovaných na propagaci regionu jako místa 
pro spokojený život. Bude se jednat o aktivity 
mediální a tištěné propagace, společenské a  

kulturní akce, výstavy, přehlídky apod. 

 

 

13.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

13.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Celková rekonstrukce Společenského centra 
● V nedávné době vznikla nová Městská knihovna 
● Oprava zámku (soukromý majitel) 

13.3.2 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Fungující tradice (např. festival Poláčkovo léto) 
– Nová infrastruktura – kino, knihovna 
– Fungující s. r. o. Kultura – veškerou kulturu spravuje jedna organizace 
– Zámek Rychnov nad Kněžnou – soukromý vlastník – nekonkurují si 

 
Slabé stránky 

– Absence silné osobnosti na památkové péči, která bude protěžovat město 
– Menší poptávka po kultuře – skladba obyvatel je kvůli Škodovce jiná, než je běžné 

  
Příležitosti 

– Přítomnost Škodovky – finanční pomoc 
 
Hrozby 

– Škodovka nabízí kulturní program zdarma 
– Vyjádření památkářů k chystaným rekonstrukcím 
– Ubytovací kapacity pro mladé – vlivem Škodovky jsou zde vysoké nájmy 
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14 Trutnov 

14.1 Profil ORP Trutnov 

Trutnov je okresní město ležící severovýchodně od krajského města Hradec Králové. V roce 2018 zde žilo 
přibližně 30 500 obyvatel. Je druhým největším městem Královéhradeckého kraje.  

14.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Galerie města Trutnova 
● UFFO – Společenské centrum 
● Městská knihovna 
● Muzeum Podkrkonoší 
● Kino Vesmír 
● Galerie Draka 
● Tkalcovské muzeum 
● Soukromé galerie (3) 

 

Kulturní události a akce: 
● Festival TrutnOFF Open Air 
● Festival Jazzinec – akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje 
● Festival Obscene Extreme 
● Nový cirkus Cirk-UFF – akce s trvalou záštitou Rady Královéhradeckého kraje 
● Trutnovský podzim 
● Kafe a Jazz 
● Trutnovské hudební léto 
● Artu Kus 
● Trutnovské dračí slavnosti 

 

14.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Národní kulturní památky na území ORP: 

● dům čp. 92 „Dřevěnka” v Úpici 

Indikativní seznam NKP: 
● uhelný hlubinný důl Jan, Lampertice 
● hlubinný důl – jáma Julie, Lampertice 

Památkově chráněná území: 
● Městská památková zóna Trutnov 
● Městská památková zóna Pilníkov 
● Městská památková zóna Žacléř 
● Vesnická památková zóna Modrý Důl 
● Vesnická památková zóna Šímovy Chalupy 
● Vesnická památková zóna Velké Tippeltovy Boudy 
● Vesnická památková zóna Radvanice 
● Vesnická památková zóna Dolní Vernéřovice 

14.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Trutnov 

14.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Trutnov jako jediná ORP v regionu disponuje kromě Strategického plánu rozvoje města Trutnova na období 
2020–2025 také vlastním dokumentem marketingové strategie města (Marketingový plán města Trutnova na 
období 2017–2020). 
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Odkazy:  
Strategický plán rozvoje města Trutnova na období 2020–2025: 
https://materialy.trutnov.cz/file/28277/download  
Marketingový plán města Trutnova na období 2017–2020: 
https://materialy.trutnov.cz/file/12979_1_1/download/  
 

14.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 

Tabulka č. 13 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Trutnov 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / 
Oblast 

Podrobnější 
kategorie Cíl 

Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Trutnov Cestovní ruch / 
Marketing 

Vytvoření jednotné 
identity města 

 

a. Zanalyzovat vztah veřejnosti k městu na lokální 
i celostátní úrovni  

b. Vytvořit jednotnou vizuální identitu města pro období 
2018+ 

c. Implementovat identitu do všech činností města 

  

Cestovní ruch / 
Marketing 

Podpořit pocit 
hrdosti 
i odpovědnosti za 
budoucí osud města 

 

a. Zviditelnit roli města jako partnera při pořádání 
významných lokálních akcí 

b. Vytvořit motivační program pro obyvatele města 
k účasti na místních akcích 

c. Podporovat aktivity neziskového i komerčního 
charakteru vedoucí k posílení sounáležitosti občanů 

s městem (např. věrnostní karta pro nákup u místních 
producentů a živnostníků) 

d. Propagovat investice do obnovy městské infrastruktury 
pod značkou města Trutnova  

e. Zapojit občany pracující mimo město do jeho 
propagace na úrovni kraje či státu 

f. Zviditelnit úspěšné rodáky na celostátní úrovni 

 

Cestovní ruch / 
Marketing 

Rozšířit prvky e-
governance 

  

a. Spustit nové internetové stránky města včetně nového 
redakčního systému 

b. Umožnit nové způsoby komunikace občanů s městem 
přes internet (např. platební transakce, 

webkamery, online povolení, e-petice) 

c. Rozšířit komunikaci s občany formou aplikací pro chytré 
telefony 

  

https://materialy.trutnov.cz/file/28277/download
https://materialy.trutnov.cz/file/12979_1_1/download/
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Cestovní ruch / 
Marketing 

Zajistit včasné 
informování o dění 
ve městě na místní 
i celostátní úrovni 

a. Prohloubit vztahy s novináři z lokálních i celostátních 
médií 

b. Vyhodnotit stav kapacit tiskového oddělení v oblasti 
tvorby obsahu pro různé druhy komunikačních kanálů 

c. Modernizovat formát a strukturu radničních listů 

Cestovní ruch / 
Marketing 

Posílit roli nových 
médií 

  

a. Spustit nový systém videozpravodajství (YouTube) 

b. Posílit komunikaci i monitoring na sociálních sítích 
(Facebook, Instagram, Twitter) 

Cestovní ruch / 
Marketing 

Zavést systém 
plánování a měření 
komunikace města 
s veřejností 

  

Vytvořit systém komunikačních plánů radnice na předem 
stanovené období (např. PR plán, media plán). 

Vyhodnocovat spokojenost občanů a návštěvníků města 
s komunikací radnice a jí podřízených institucí (např. 
audity, mystery shopping). 

Umožnit měření zájmu občanů o dění ve městě na 
internetu (např. cookies, retargeting). 

Cestovní ruch / 
Marketing 

Rozšířit komunikaci 
s občany formou 
aplikací pro chytré 
telefony 

  

Nabídka „města v mobilu“ v podobě samostatné aplikace 
umožňuje městu přímou interakci s jeho obyvateli 
i krátkodobými návštěvníky, která je ceněna rovněž pro 
možnost rychlé a bezplatné zpětné vazby. 

  

Cestovní ruch / 
Marketing 

Iniciovat propojení 
služeb lokálních 
subjektů v oblasti 
kongresové 
turistiky 

Multifunkční centrum UFFO, nacházející se v katastru 
města, nabízí příležitosti pro pořádání kongresů či větších 
sympozií. Spolupráce s komerčními partnery z řad 
místních hotelů či restaurací může významně přispět ke 
zvýšení atraktivnosti takto nabízených služeb. Stávající 
propagační stránka www.konference-krkonose.cz by měla 
být dále aktivně propagována jak v prostředí internetu, 
tak i na výstavách a veletrzích cestovního ruchu v ČR 
i zahraničí. 

 

Kultura Zajistit udržitelnost 
tradičních akcí 

Zajistit udržitelnost klíčových kulturních, společenských 
a sportovních akcí a vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj 
nových aktivit, a to prostřednictvím dotačního systému, 
vlastní podpory či organizace, poskytnutí zázemí aj.  

 

Kultura Dotační systém 
podpory zájmové a 
spolkové činnosti  

Zachovat a v případě potřeby také přizpůsobit systém 
získávání dotací z rozpočtu města potřebám v oblasti 
zájmové a spolkové činnosti, a to včetně udržení a dalšího 
rozvoje dobrovolnictví ve městě.  
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 Kultura Rekonstrukce kina 
Vesmír 

Rekonstrukce kina Vesmír.  

 

Komunita / 
Kvalita života 

Monitoring potřeb 
a spokojenosti 
obyvatel 

Systematicky mapovat potřeby a spokojenost v oblasti 
nabídky volného času – zpětná vazba prostřednictvím 
průzkumu spokojenosti obyvatel.  
 

 

14.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 

14.3.1 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Rekonstrukce pěší zóny a její přizpůsobení pro vozíčkáře 
● Dlouhodobá obnova drobných památek ve vlastnictví města (památková zóna) 
● Kompletní rekonstrukce kina Vesmír 
● Rozšíření nabídky zdejší ZUŠ 

14.3.2 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Investice do oprav  
– Dobré využití dotačních titulů 
– Mnoho spolků, spolková činnost 
– Sportovní město – nový sportovní areál, lezectví, cyklistika, vodáci 
– Silná občanská společnost  

 
Slabé stránky  

– Nedaří se zlákat krkonošské turisty 
 
Příležitosti 

– Nová dálnice – pomůže to cestovnímu ruchu i firmám 
– Zapojení turistů, kteří míří do Krkonoš 
– Zacílení na polské turisty 
– Značka – Drak, dračí slavnosti 
– Fenomén bitvy 1866 
– Žacléř, Jívka – hornické památky – poptávka veřejnosti 

 
Hrozby 

– Dálnice z Polska přinese do města do doby dokončení dálnice na české straně zvýšený provoz  
– Zátěž při budování dálnice 
– Až bude dálnice hotová, je možné, že lidé častěji město minou  
– Pandemie koronaviru 
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15 Vrchlabí 

15.1 Profil ORP Vrchlabí 

Vrchlabí se nachází v okrese Trutnov severně od krajského města Hradec Králové. V roce 2018 zde žilo přibližně 
12 500 obyvatel. Je nazýváno jako Vstupní brána do Krkonoš. 

15.1.1 Oblast kultury 
Kulturní instituce: 

● Kulturní dům Střelnice 
● Divadelní klub Vrchlabí 
● Krkonošské muzeum – čtyři Historické domky 
● Krkonošské muzeum v Augustiánském klášteře 
● Galerie Morzin 
● Galerie M 
● Letní kino Tripsi Vrchlabí 
● Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání Krtek 
● Městská knihovna 

 

Kulturní události a akce: 
● Májová veselice 
● Taneční revue Oliver 
● Vrchlabské hudební léto – nedělní koncerty vážné hudby 
● Mezinárodní folklorní festival 

15.1.2 Oblast památkové péče a kulturního dědictví 
 
Památkově chráněná území: 

● Městská památková zóna Hostinné 
● Městská památková zóna Vrchlabí 

15.2 Strategické řízení rozvoje kultury a památkové péče ORP Vrchlabí 

15.2.1 Dostupné strategické dokumenty  
Vrchlabí nedisponuje Strategickým plánem či koncepčním dokumentem, vydává každé 4 roky programové 
prohlášení, kterým se vedení města řídí.  
 
Odkaz: https://www.muvrchlabi.cz/assets/File.ashx?id_org=18630&id_dokumenty=7471   
  

15.2.2 Cíle, plány a konkrétní opatření uvedené v dokumentech 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.muvrchlabi.cz/assets/File.ashx?id_org=18630&id_dokumenty=7471
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Tabulka č. 14 Opatření a projekty v oblasti památkové péče a kulturního dědictví v ORP Vrchlabí 

 
Město 

Nejobecnější 
kategorie / 
Oblast 

Podrobnější kategorie Cíl Nejpodrobnější kategorie 

/ opatření / aktivita projekt 

Vrchlabí Cestovní ruch / 
Kultura 

Propagace Vrchlabí jako 
významné středisko 
s kulturní tradicí 

Propagovat Vrchlabí v České republice i zahraničí 
jako významné středisko 
s bohatými historickými i kulturními tradicemi, 
vysokou úrovní pracovní síly a kvalifikovanými 
obyvateli. Jako místo vhodné pro rozvoj 
podnikání v oblasti moderních služeb, 
progresivních technologií i s mimořádným 
potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.  

Památková péče 
a kulturní 
dědictví / 
Cestovní ruch 

Budeme i nadále 
podporovat soustavnou 
péči o historické i duchovní 
dědictví města, jak ve 
veřejné, tak soukromé 
sféře.  

 

Zajistíme celkovou revitalizaci náměstí Míru s 
vytvořením odpočinkových ploch, doplněním 
zeleně, obnovou vodní plochy, změnou 
dopravního uspořádání a vytvoříme tak další 
kvalitní veřejný prostor pro místní občany 
a návštěvníky.  

Budeme propagovat Vrchlabí jako významný cíl 
cestovního ruchu s orientací na sportovní vyžití, 
kulturní aktivity, ekologii a trvale udržitelný 
rozvoj.  

Zasadíme se o dokončení a zprovoznění objektu 
„staré radnice“.  

Budeme usilovat o zlepšení komunikační 
dostupnosti města, především zlepšením stavu 
a propustnosti komunikací ve vlastnictví státu a 
to ze všech směrů včetně napojení na Polsko.  

 

Kultura Udržení stálé vysoké 
úrovně nabídky kultury ve 
Vrchlabí 

Zasadíme se o udržení vysoké úrovně nabídky 
kulturních akcí ve městě, budeme nadále 
podporovat stávající pravidelné akce i vznik 
nových aktivit v podobě koncertů, festivalů, 
přehlídek apod.  

 



 
 

48 

Kultura / 
Komunita 

Rozvoj grantového 
systému 

Aktualizujeme a posílíme grantový systém s cílem 
podpořit občanské aktivity, neziskové organizace 
v oblasti kultury, vzdělávání, zábavy a sportu.  

 

 

15.2.3 Výsledky dotazníkového šetření a strukturovaného rozhovoru 
 

15.2.4 Nejbližší plány na rozvoj v oblasti kultury, architektury a památkové péče 
 

● Projekt TRIANGL – renovace objektu bývalého kina na divadlo s multifunkčním využitím, renovace 
divadelního klubu za účelem kina, renovace KD Střelnice 

● Vybudování nového objektu pro ZUŠ (též v rámci Trianglu) 
● Renovace dřevěných oltářů v klášterním kostele sv. Augustina 
● Jedná se i o využití památkově chráněného objektu bývalé radnice na nám. Míru 
● Hloubková renovace v kostele sv. Augustina 

15.2.5 SWOT analýza 
Silné stránky  

– Rostoucí zájem ze strany aktivních aktérů (organizátorů, tvůrců) i veřejnosti (účastníků a diváků) - 
více volného času a prostředků.  

– Poptávka po kultuře ze strany mladších lidí.  
– Bohatý turistický ruch generuje nové návštěvníky. 
– Do organizace kulturních akcí se zapojuje velký počet lidí.  
– Město má zpracovanou územní studii, v blízkosti centra má vzniknout tzv. Triangl (kulturní čtvrť s 

kinem, divadlem a ZUŠ). Jedna ze složek – bývalé kino (budoucí divadlo) se již projektuje. 
– Jasná představa o rozvoji kultury v budoucnosti.  

 
Slabé stránky  

– Nedaří se získat dostatek prostředků na renovaci objektů potřebných k rozvoji kultury.  
– Boj s nedostatkem prostor – kulturní poptávka převyšuje nabídku.  

 
Příležitosti 

– Potenciál kulturního dědictví ve Vrchlabí spojený např. s rodem Morzínů a jejich propojení 
s osobností A. Vivaldiho, který má na město vazbu – věnoval přímo zdejší šlechtě světoznámou 
skladbu Čtvero ročních dob.  

– Návaznost na historii z období před 2 sv. válkou, kdy byla ve městě bohatá kulturní infrastruktura 
a spolkový život.  

– Zapojení nadnárodních firem, které sídlí ve městě.   
 
Hrozby 

– Hospodářská recese 
– Odliv lidí do větších měst (trend ze všech oblastí, Vrchlabí se prozatím vyhýbá) 
– Autonomie ekonomického sektoru – firmy, které sídlí ve městě se rozhodnou přemístit do jiné 

oblasti 
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