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1. Úvod 
Tuto studii zpracovalo v červenci 2010 Oddělení rozvoje Centra EP, příspěvkové organizace 
Královéhradeckého kraje (http://www.cep-rra.cz/), pro Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky (http://www.mmr.cz/). Její úlohou je (spolu s analýzami ostatních krajů ČR) 
vytvoření podkladu pro rámcové vyjednávání o budoucnosti kohezní politiky EU pro Českou 
republiku po skončení současného programovacího období, tedy po roce 2013. Za tímto 
účelem byla zpracována socioekonomická analýza Královéhradeckého kraje na základě 
nejnovějších statistických údajů, s přihlédnutím k výsledkům aktuálních analýz zpracovaných 
týmž subjektem v poslední době v rámci tvorby významných strategických koncepčních 
dokumentů, zejména Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008 – 2010 (za účelem 
monitoringu a evaluace), Dotační strategie Královéhradeckého kraje a dalších. Vyhodnocení 
konkrétních indikátorů zadaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v průběhu procesu 
tvorby je v analytické části zvýrazněno podtržením.  
Na základě analytické části byla v souladu s obecně uznávanou metodikou strategických 
koncepčních dokumentů sestavena SWOT analýza Královéhradeckého kraje (silné stránky, 
slabé stránky, příležitosti a ohrožení zkoumaného území). SWOT analýza se stala základním 
podkladem pro sestavení prioritních oblastí Královéhradeckého kraje v rámci kohezní politiky 
po roce 2013. Tyto cíle byly zasazeny do kontextu současného platného hlavního 
strategického dokumentu – Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015, v rámci 
níž byly formulovány dlouhodobé prioritní osy a oblasti s přesahem do období po roce 2013.  
Zásadním konceptem kohezní politiky Evropské unie pro budoucí období je Strategie 
„EVROPA 2020“. Proto byly výsledky SWOT analýzy a následné prioritní oblasti 
formulované v tomto dokumentu zasazeny též do iniciativ této strategie a doplněny stručným 
vysvětlujícím popisem.  
Dále byla s ohledem na zadání práce zpracována kapitola „Identifikace hlavních 
problémových oblastí kraje po roce 2013, která se zabývá možnými systémy řízení a 
administrace budoucí politiky s ohledem na tzv. Barcovu zprávu, jednou ze zásadních 
aktuálních studií na úrovni celé EU, která se touto problematikou zabývá.  
Závěry této analýzy tedy shrnují aktuální socioekonomickou situaci Královéhradeckého kraje 
v kontextu plánování budoucí kohezní politiky a jsou jedním z podkladů pro její formování 
tak, aby bylo dosaženo komplexního udržitelného rozvoje ve všech sférách života na jeho 
území.     
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2. Základní charakteristika Královéhradeckého kraje 

1.1. Postavení kraje 

Královéhradecký kraj se rozkládá v Severovýchodní příhraniční části České republiky. Spolu 
s Libereckým a Pardubickým krajem je součástí NUTS II Severovýchod, který patří mezi tři 
největší v ČR rozlohou i počtem obyvatel a jako jediný je tvořen třemi kraji. Administrativně 
se Královéhradecký kraj člení na 5 okresů, 15 obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 obcí 
s pověřeným obecním úřadem a 448 samostatných obcí, z nichž 48 má statut města a 10 statut 
městyse. Krajským městem je Statutární město Hradec Králové, které je přirozeným 
spádovým centrem kraje s vysokou koncentrací služeb, kulturních a společenských aktivit, 
správních institucí a ekonomických aktivit. Jeho vzdálenost od Prahy je cca 110 km. 
Královéhradecký kraj zabírá 6% rozlohy ČR (4 758 km2) a mezi kraji se tak řadí na 9. místo 
v pořadí velikosti krajů. Na území Královéhradeckého kraje žije 5,3 % z celkového počtu 
obyvatel ČR. Svojí geografickou polohou je Královéhradecký kraj velmi regionálně 
diferencován z pohledu komplexního rozvojového potenciálu. Regionální rozdíly jsou na 
území kraje do značné míry ovlivněny charakterem přírodních podmínek. Nejvýhodnější 
polohu má z hlediska komplexního rozvojového potenciálu oblast od Královéhradecka až po 
Náchodsko. Spíše periferní polohu má zejména Žacléřsko, Broumovsko a východní oblast 
Rychnovska. Atraktivita polohy jednotlivých částí kraje souvisí s výstavbou dálnice D11 a 
rychlostních komunikací R11 a R35.  
Pestrost přírodních poměrů Královéhradeckého kraje je dobrým předpokladem pro rozvoj 
cestovního ruchu. Turistická atraktivita regionu je nejvyšší především v horských oblastech, 
lokálně jsou turisticky atraktivní místa především s kulturně-historickým potenciálem. 

1.2. Obyvatelstvo a osídlení 

Vývoj a struktura populace 

Počet obyvatel v kraji má dlouhodobě mírně rostoucí tendenci, i když v některých letech jsou 
zaznamenávány i mírné úbytky počtu obyvatel (např. 2009). K 1.  1. 2010 zde žilo 554 402 
obyvatel, z nichž bylo 51% žen. Na kladném celkovém přírůstku obyvatel se podílí více 
migrace než přirozený přírůstek. Od roku 2007 je i přirozený přírůstek obyvatel v kladných 
číslech. Standardizovaná míra úmrtnosti v Královéhradeckém kraji trvale klesá (v roce 2008 
byla 8,25) a dlouhodobě se pohybuje pod průměrem ČR. 
Průměrná hustota zalidnění je v Královéhradeckém kraji 116,5 obyvatel na km2, což je nižší 
než průměr v ČR (133 obyvatel na km2). Nejvyšší hustota zalidnění na území kraje je 
v sídelně-průmyslové ose Hradec Králové – Náchod.  

V Královéhradeckém kraji v souladu s celorepublikovou tendencí dochází k demografickému 
stárnutí obyvatel a zhoršování věkové struktury obyvatelstva. Ze všech krajů v republice po 
Hl. m. Praze má Královéhradecký kraj největší podíl obyvatel ve věku nad 65 let (16,1 % 
v roce 2009) a tento podíl se trvale zvyšuje. Obdobná je situace i u průměrného věku obyvatel 
kraje, který byl v roce 2009 40,9 roků. Všechny hodnoty jsou nad republikovým průměrem. 
Naděje dožití při narození v Královéhradeckém kraji neustále roste a v roce 2008 byla pro 
muže 75,0 a pro ženy 80,4 let, což je více než průměr za celou ČR (muži 74,0 let, ženy 80,1 
let).  
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Index stáří obyvatel Královéhradeckého kraje vykazuje jednoznačně stoupající tendenci, tzn. 
snižování podílu mladé věkové kategorie vůči kategorii nad 65 let. V roce 2009 dosáhl 
hodnoty 111,67. Obyvatelstvo Královéhradeckého kraje je prakticky národnostně jednotné, 
bez výrazného zastoupení národnostních menšin. Česká národnost je zastoupena v průměru 
95%. K víře se při SLDB přihlásilo 26,6% obyvatel, což je výrazně méně než celorepublikový 
průměr (39,2%).  
Vzdělanostní struktura obyvatelstva Královéhradeckého kraje se dlouhodobě zlepšuje. Ve 
srovnání s ostatními kraji zaujímá ve vzdělanosti přední postavení, stále však podíl obyvatel s 
vysokoškolským vzděláním (10,6% v roce 2008) nedosahuje celorepublikového průměru 
(11,7% v roce 2001) a stále zaostává za průměrem EU. Výrazně klesá podíl obyvatel se 
základním a neukončeným vzděláním, a naopak narůstá počet obyvatel se středním a vyšším 
stupněm vzděláním. Problémem je prohlubování diferenciace vzdělanostní úrovně populace 
mezi městy a některými venkovskými částmi.  
Za součást všeobecného vzdělání se v současné době stále častěji považuje i počítačová 
gramotnost. Ta je podmínkou či určitým předpokladem pro informační gramotnost obyvatel. 
V mezikrajském srovnání je kromě Prahy nejvyšší míra vybavenosti domácností moderními 
informačními technologiemi právě v Královéhradeckém kraji. Podíl domácností připojených 
k internetu v Královéhradeckém kraji činí 44%, což je více než celorepublikový průměr. 
Z hlediska počítačové gramotnosti obyvatel je nejhorší situace v malých obcích a představuje 
problém pro obyvatele starších věkových kategorií. Také jazyková vybavenost obyvatel je 
spíše problémem starších věkových kategorií a je závislá na stupni dosaženého vzdělání.   
Bydlení  

Domovní a bytový fond se v Královéhradeckém kraji z hlediska dlouhodobého vývoje trvale 
zvětšuje. Počet nově dokončených bytů v jednotlivých letech se za posledních 5 let trvale 
zvyšuje. Intenzita bytové výstavby za toto období činí v kraji 13,95 bytů na 1000 obyvatel.   
V posledních letech se v kraji zvyšuje podíl trvale neobydlených domů a bytů. Jedná se 
především o starší rodinné domy a chalupy ve venkovských oblastech, sloužící k rekreačním 
účelům. V tomto ukazateli se Královéhradecký kraj řadí na přední místa v rámci ČR.  
V rámci celorepublikového srovnání kraj disponuje čtvrtým nejstarším domovním fondem (v 
průměru 43,2 let).  Problémem typickým i pro celou Českou republiku jsou panelové bytové 
domy a sídliště, které vyžadují soustředěnou podporu pro jejich další využití a zkvalitnění 
života v nich.  
Struktura osídlení 

Sídelní strukturu v Královéhradeckém kraji ovlivňuje větší množství faktorů, jako je 
exponovanost území, hustota osídlení a přírodní podmínky. Ve srovnání celého kraje s ČR je 
pozoruhodné vyšší zastoupení obcí ve velikostní kategorii 200 – 500 obyvatel (40%). Jediným 
městem nad 50 tis. obyvatel je Hradec Králové (94 tis.), v kategorii měst nad 10 000 – 50 000 
obyvatel je celkem 7 měst. Čtyři nejmenší obce Královéhradeckého kraje nedosahují ani 50 
obyvatel.  
Stupeň integrace sídel do obcí je v celém kraji srovnatelný s průměrem ČR. Vyšší počet sídel 
na jednu obec mají některé příhraniční oblasti, kde se v důsledku odsunu německého 
obyvatelstva po druhé světové válce stala řada obcí neživotaschopných a byla tak připojena 
k větším střediskům osídlení. Populační váha malých obcí je ve srovnání s územím celé ČR 
mírně nadprůměrná. Některé obce v zázemí větších měst mají jasné znaky suburbanizace.  
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1.3. Oblast veřejných služeb 

Vzdělávání 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva Královéhradeckého kraje se dlouhodobě zlepšuje. Ve 
srovnání s ostatními kraji zaujímá přední postavení, stále však podíl obyvatel s 
vysokoškolským vzděláním (10,6% v roce 2008) nedosahuje celorepublikového průměru 
(11,7% v roce 2001) a stále zaostává za průměrem EU. Výrazně klesá podíl obyvatel se 
základním a neukončeným vzděláním, a naopak narůstá počet obyvatel se středním a vyšším 
stupněm vzděláním. Problémem je prohlubování diferenciace vzdělanostní úrovně populace 
mezi městy a některými venkovskými částmi. Za součást všeobecného vzdělání se v současné 
době stále častěji považuje i počítačová gramotnost. Ta je podmínkou či určitým 
předpokladem pro informační gramotnost obyvatel. V mezikrajském srovnání je kromě Prahy 
nejvyšší míra vybavenosti domácností moderními informačními technologiemi právě 
v Královéhradeckém kraji. Podíl domácností připojených k internetu v Královéhradeckém 
kraji činí 44%, což je více než celorepublikový průměr. Z hlediska počítačové gramotnosti 
obyvatel je nejhorší situace v malých obcích a představuje problém pro obyvatele starších 
věkových kategorií. Také jazyková vybavenost obyvatel je spíše problémem starších 
věkových kategorií a je závislá na stupni dosaženého vzdělání.   
Počet všech druhů škol s výjimkou vyšších odborných a vysokých škol každoročně klesá. 
Počet žáků a studentů základních a středních škol se postupně snižuje. S tím souvisí problém 
nedostatečně optimalizované (z hlediska kapacitní optimalizace s respektováním geografické 
vyváženosti) celé školské soustavy. Poměrně menší zájem je na středních školách o studium 
oborů, ze kterých absolventi nacházejí lépe pracovní uplatnění. Velkou roli zde hraje 
nedostatečné propojení vzdělávací sféry a trhu práce, spolu s nedostatečným zapojením 
zaměstnavatelů do procesu získávání žáků ke studiu potřebných oborů. Za pozitivní jev lze 
považovat existenci informačních a poradenských středisek pro volbu povolání na úřadech 
práce, jež poskytují služby pro absolventy všech druhů škol. V kraji je zastoupeno vysoce 
rozvinuté vysoké školství, které představuje pro kraj silný rozvojový potenciál.  
S úrovní vzdělání obyvatel a rozvojem jeho dovedností roste i pozitivní přístup k potřebě 
dalšího vzdělávání. V kraji dochází postupně k rozvoji a rozšíření nabídky celoživotního 
učení, které je nabízeno celou škálou různých poskytovatelů, mezi které patří školy i 
neškolské instituce. Střední a vyšší odborné školy však představují významný a zatím 
nevyužitý potenciál uplatnitelný právě pro oblast celoživotního učení. Vzhledem k nedostatku 
finančních prostředků existují také značné rezervy v celkovém materiálním vybavení škol a 
v důkladnějším propojení škol se zaměstnavateli. Využití potenciálu středních škol, 
garantující kvalitu procesu celoživotního vzdělávání a přípravu kvalifikovaných pracovníků 
v souladu s potřebami zaměstnavatelů v regionu, je cílem nově vznikajících center odborného 
vzdělávání v kraji. Veřejné povědomí o ekologických otázkách, environmentální výchově, o 
udržitelném rozvoji je v české společnosti stále poměrně nízké. V Královéhradeckém kraji 
však patří problematika EVVO k nejlépe rozvinutým mezi kraji v České republice.  

Sociální péče  

Sociální péče, tedy pomoc občanům v nepříznivých sociálních situacích, prostřednictvím 
služeb a peněžitých sociálních dávek, zabezpečuje uspokojení základních životních potřeb 
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občanů. V podílu domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima (2,6%) patří 
kraj mezi ty lépe hodnocené a zároveň nedosahuje ani průměru za celou ČR (3,5%). 
Na celém území v kraji je zajištěna dostupnost základních sociálních služeb, základní sociální 
péče se dostává všem obyvatelům v kraji. V současné době dochází k rozšiřování služeb 
sociální péče a služeb sociální intervence, což je ovlivněno obecně měnící se 
socioekonomickou a demografickou situací v celé společnosti. Celá oblast sociální péče má z 
důvodu realizování řady podpůrných aktivit poměrně vysoký potenciál dalšího rozvoje. 
Především byly započaty aktivity na zavedení systému komunitního plánování 
prostřednictvím zpracování komunitních plánů sociálních služeb téměř ve všech obcích s 
rozšířenou působností v kraji. Pozitivem je uskutečňování výuky v sociálních oborech na 
řadách škol, což je dobrým předpokladem pro přípravu kvalifikovaného personálu. Dalším 
kladem je rozvíjející se silný neziskový sektor v oblasti sociálních služeb. Ovšem pokrytí 
některými typy sociálních služeb je na území kraje nerovnoměrné. Síť rezidenčních služeb 
(domovy důchodců, jež jsou všeobecně nejvíce rozšířené), se vyznačuje velkou 
naddimenzovaností. Jejich pokrytí je v rámci kraje dostatečné, chybí pouze některé speciální 
rezidenční služby (pro psychotiky, alkoholiky). Transformace „nadbytečných“ zařízení 
rezidenčních služeb na zařízení jiného typu závisí na dostupných finančních prostředcích, jež 
nejsou v sociální sféře dostatečné. Naproti tomu jsou nedostatečně zajištěny a největší rezervy 
v pokrytí v jednotlivých částech kraje mají terénní a intervenční služby. Mezi terénní služby 
patří pečovatelská služba, domovy s pečovatelskou službou a domovy penziony pro 
soběstačné. Mezi intervenční služby patří azylové domy, domy na půli cesty, služby pro děti a 
mládež, podpora volnočasových aktivit, např. v podobě nízkoprahových center. 
Sociálně patologické jevy nepředstavují pro Královéhradecký kraj závažný problém, neboť 
v žádném ukazateli kraj nevybočuje ve srovnání s ostatními kraji i ve srovnání s průměrem za 
celou ČR. V oblasti drogové problematiky patří Královéhradecký kraj mezi nejméně 
problémové, je zde nižší zkušenost obyvatelstva, především mládeže, s užíváním drog a 
relativně méně žadatelů o léčbu. V boji proti drogám a závislosti na návykových látkách 
funguje  rozvinutý systém prevence. Míra kriminality v kraji není vysoká a vykazuje mírně 
klesající tendence. V roce 2008 v regionu připadlo 22,6 trestných činů na 1000 obyvatel, za 
celou ČR to bylo 33,0 trestných činů na 1 000 obyvatel. Přesto existují v rámci kraje lokality, 
např. rekreační oblasti Krkonoš, kde je zvýšená kriminalita závažným místním problémem. 
Objasněnost trestných činů se pohybuje kolem 50%. Preventivní opatření proti kriminalitě 
jsou na dobré úrovni. Existují však určité rezervy v možnostech uskutečňování preventivních 
aktivit sociálně patologických jevů na úrovni škol a dalších školských zařízení. Stále však 
představuje problém přetrvávající exkluze určitých sociálních skupin. 

Zdravotnictví 

Zdravotní služby jsou v rámci Královéhradeckého kraje z hlediska kvantitativního i  
kvalitativního na dobré úrovni. Královéhradecký kraj má velký potenciál pro další rozvoj sítě 
zdravotních služeb (včetně materiálně technického zázemí), což je dáno působností Fakultní 
nemocnice Hradec Králové a působností Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, jež 
spolupracuje s dalšími fakultami zde působícími – s Farmaceutickou fakultou Univerzity 
Karlovy a s fakultou Vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Fakultní nemocnice 
Hradec Králové je nejvýznamnější zdravotnické zařízení s nadregionální působností a náleží 
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též k největším a nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením v celé republice. Má všechny 
základní i nadstavbové obory s nadregionální působností. 
Zdravotnická záchranná služba kraje s detašovanými pracovišti zajišťuje péči tak, aby byla 
zajištěna dostupnost do 15 minut. Některé, zejména horské oblasti, však nejsou touto 
izochronou pokryty a po předpokládané redukci sítě nemocnic se situace dále zhorší. Za 
pozitivní jev lze označit nárůst celkového počtu lékařů, počtu samostatných ordinací lékařů a 
počtu ostatních samostatných zdravotnických zařízení v kraji. V přepočtu na 1 000 obyvatel 
připadlo v roce 2008 v kraji 4,4 lékařů, což odpovídá průměru ČR (4,3) a zároveň tak kraj 
zaujímá v tomto ukazateli přední postavení mezi ostatními kraji. Lékárenské služby 
zaznamenávají vysoký rozmach a jejich počet také neustále stoupá. Působnost zdravotnických 
zařízení a zařízení sociální péče není v oblasti následné péče stále jednoznačně stanovena. 
Následkem toho dochází k nepřehlednosti v hospodaření všech subjektů a obtížné identifikaci 
žádoucích úspor. Problémem je neexistence dostatečné spolupráce a koordinace zdravotní a 
sociální péče a též nedostatek finančních zdrojů na řešení tak komplikované oblasti, ve které 
se střetávají různé zájmy a kompetence.  

Kultura, sport a volný čas 

Královéhradecký kraj má z hlediska kulturněhistorického a přírodního potenciálu velmi 
dobré, navzájem se doplňující dispozice. Jeho potenciál spočívá zejména v množství 
historických památek a dalších kulturních atraktivit: hradů a zámků, 4 městských 
památkových rezervací, městských a vesnických památkových zón, národních kulturních 
památek, krajinných památkových zón a dalších pamětihodností. Působí zde řada kulturních 
institucí (významná muzea a divadla, řada galerií). Velkým magnetem jsou každoroční 
hudební a divadelní festivaly a jiné kulturní akce. Omezením většiny kulturních institucí na 
území Královéhradeckého kraje jsou limitující finanční a personální, ale i prostorové 
podmínky. Následkem toho je například špatný stavebně technický stav řady kulturních 
domů, knihoven a muzeí, nedostatečná prezentace kulturního dědictví navenek, omezená 
nabídka kulturně vzdělávací programů apod. Problémem je také velká nerovnoměrnost v 
nabídce kulturních aktivit a tedy koncentrace kulturní nabídky do velkých center a pokles 
nabídky kulturního vyžití v menších městech a na venkově. Tuto funkci zde zastávají pouze 
místní dobrovolné spolky, které často nemají ke své práci potřebné technické a ekonomické 
zázemí.  
V oblasti aktivního využívání volného času občanů, zejména dětí a mládeže, ale i dospělých, 
Královéhradecký kraj i jednotlivé obce podporují prostřednictvím grantů pestrou škálu 
programů, které tvoří mimo jiné i významnou složku prevence sociálně patologických jevů. 
Zájmové vzdělávání poskytují specializovaná profesionální zařízení, jako jsou střediska 
volného času (DDM aj.). V regionu také fungují stovky nestátních neziskových organizací 
(NNO), s různorodými aktivitami, které naplňují volný čas dětí, mládeže i dospělých. Tyto 
organizace působí v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, ekologie a dalších. V kraji mají 
poměrně silné zastoupení i další zájmová sdružení a spolky působící zejm. v malých obcích, 
kde je jejich role jak v práci s dětmi a mládeží, tak i v dalších aktivitách kulturně 
společenského života nezastupitelná. Častým problémem těchto organizací je ale nedostatečné 
zázemí pro provozování jejich činnosti zejména v malých obcích. V důsledku toho dochází 
k jejich odsunu a tedy nedostatečné nabídce volnočasových aktivit v těchto obcích.  
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1.4. Ekonomika 

Královéhradecký kraj je zemědělsko-průmyslový region s rozvinutými službami a cestovním 
ruchem. Počáteční útlum průmyslové a zemědělské výroby ze začátku 90. let související 
s transformací ekonomiky se i díky angažovanosti zahraničních firem obrátil v dynamický 
růst většiny oborů, především průmyslových, ale i stavebnictví a sektoru služeb.  
Ekonomická výkonnost 

Královéhradecký kraj se ukazatelem HDP na 1 obyvatele řadí mezi regiony se střední úrovní 
ekonomické výkonnosti. Ačkoliv jsou tempa růstu HDP kladná, tak přesto od roku 2000 klesá 
HDP Královéhradeckého kraje vyjádřený procenty průměrného HDP ČR. V roce 2000 byl 
Královéhradecký kraj na úrovni 94,65 % průměru ČR, v roce 2008 už jen 83,1 % průměru 
ČR. Produktivita práce vyjádřená jako HDP na zaměstnaného (stálé ceny) byla v roce 2008 
(101,1) v podstatě shodná s průměrem ČR. I když oproti předchozím letům tempo přírůstků 
produktivity mírně klesá, stále nedochází k poklesům v absolutním vyjádření. Za období 
2001-2008 podobně jako v ostatních krajích docházelo k zaostávání růstu produktivity práce 
za úplnými náklady práce o 1,2%, při poměrně stabilní skladbě těchto nákladů (70 procent 
mzdy a náhrady, 26 procent sociální náklady a výdaje). 
Ekonomická výkonnost regionu a prosperita je obecně ovlivněna odvětvovou strukturou, 
rozsahem a úrovní oborových činností z hlediska kvality výstupů, technologické úrovně 
výroby a mírou zavádění inovací. Výše a struktura hrubé přidané hodnoty (HPH) představuje 
příspěvek toho kterého oboru nebo odvětví k tvorbě HDP. 
V Královéhradeckém kraji byla v roce 2008 vytvořena HPH ve výši 146,5 mld. Kč. Podíl 
terciárního sektoru na této hodnotě byl 51,4 % což je o 8,5% méně než průměrně v ČR. Na 
tvorbě HPH se dlouhodobě v Královéhradeckém kraji rozhodující měrou podílejí tato odvětví, 
které společně tvoří cca 70% HPH: 1. zpracovatelský průmysl, 2. obory obchodu a opravy 
spotřebního zboží, 3. komerční služby, 4. doprava, skladování a spoje a 5. stavebnictví.  
Míra investic vyjádřená poměrem tvorby HFK k HDP patří v Královéhradeckém kraji 
dlouhodobě k nejnižším (až o 10% nižší než průměr ČR). Na tvorbě hrubého fixního kapitálu 
se Královéhradecký kraj podílí 3%, což v roce 2007 odpovídalo částce 26,7 mld. Kč. 
Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele, jako ukazatel úrovně materielního 
bohatství domácností nedosahuje v Královéhradeckém kraji celorepublikového průměru a je 
4. nejnižší mezi kraji. V roce 2008 kraj za průměrem ČR zaostával  o 6,6tis. Kč. Co se týče 
struktury domácností dle průměrného měsíčního příjmu, tak více než 94% tvoří domácnosti 
s příjmem do 20tis. Kč měsíčně. 
Vnější ekonomické vztahy 

Vývoj v oblasti exportu v Královéhradeckém kraji v posledních letech v podstatě kopíruje 
obdobný vývoj v celé ČR. Pozitivní vliv na objem a především dynamiku vývozu měl 
především vstup ČR do EU, který umožnil podnikatelské sféře začlenit se do největší zóny 
volného obchodu na světě. Padly celní bariéry, byly odstraněny překážky při překročení 
hranic v rámci Evropské unie a snížily se transakční náklady. 
Podíl hodnoty vývozu z Královéhradeckého kraje na hodnotě vývozu celé ČR se pohybuje 
ročně kole 5 % a kraj tak patří k průměrným regionům v tomto ukazateli. Z hlediska zapojení 
do mezinárodního obchodu je Královéhradecký kraj hodnocen jako region s vysokým 
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potenciálem růstu. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v Královéhradeckém kraji 
dlouhodobě trvale rostou a podíl tržeb průmyslové povahy se na nich podílí zhruba z 90%. 
Struktura ekonomické základny 

V Královéhradeckém kraji působí více než 130 tis. ekonomických subjektů a jejich počet se 
kontinuálně stále zvyšuje. Podle převažující činnosti mají největší zastoupení subjekty 
v oboru obchodu, oprav motorových vozidel a spotřebního zboží. Dalším významně 
zastoupeným oborem je průmysl, zemědělství, lesnictví, pohostinství a ubytování. 
V porovnání daňové výtěžnosti se jednoznačně projevuje ekonomická síla oblasti Hradce 
Králové spočívající ve značné koncentraci ekonomických činností a obyvatel. 
Podle počtu zaměstnanců existovalo v roce 2008 v Královéhradeckém kraji 81 subjektů 
s počtem zaměstnanců vyšším než 500. V kategorii 50 – 249 zaměstnanců bylo registrováno 
573 subjektů. Od roku 2004 počet středních a velkých subjektů mírně poklesl.  
Nejsilněji zastoupenými obory v segmentu zahraničních nebo mezinárodních firem (jakékoli 
velikosti) jsou v současné době velkoobchodní činnost, pohostinství, maloobchod, dále 
podnikání v oblasti nemovitostí, ve stavebnictví a ve službách pro podniky. Jedná se 
především o malé podniky.  
Podíl malých a středních podniků na celkové zaměstnanosti osciluje v Královéhradeckém 
kraji kolem průměru ČR(+- max. 1 %). V roce 2008 tento podíl činil 65%, průměr ČR 65,7%. 
Trh práce a mzdy 

Obecná míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji dosáhla v roce 2008 3,9%, což je 
podprůměrem kraje (4,4%). Míra registrované nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 
v roce 2009 byla 7,97% (4. nejnižší v rámci krajů), což je oproti roku 2008 nárůst o více než 
3%. Oproti průměrné nezaměstnanosti ČR (9,24%) je kraj dlouhodobě pod průměrem. Ke 
konci roku 2009 bylo evidováno celkem 23 373 uchazečů o zaměstnání, z nichž bylo 98,2%  
dosažitelných uchazečů. V průměru bylo 17,5 uchazečů na jedno volné pracovní místo.  
V roce 2008 se 58,2% obyvatel starších 15ti let řadilo mezi ekonomicky aktivní (pracovní 
síla). Podíl zaměstnaných byl 96,1% z ekonomicky aktivních. Zaměstnanost žen je 
Královéhradecký kraj mírně nad průměrem ČR a dosahovala v roce 2008 47,9%. Míra 
zaměstnanosti osob ve věku 55 – 64 let byla v roce 2008 v Královéhradeckém kraji 50,3%, 
což je o 2,7 % vyšší podíl než průměr v ČR. Podíl starobních invalidních důchodců na 
ekonomicky neaktivních byl  v roce 2008 59,8%.  
 

Graf: Vývoj registrované míry nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji v letech 2000 - 2009 

 
Zdroj: ČSÚ 
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Průměrná hrubá mzda v Královéhradeckém kraji byla v roce 2009 20 621 Kč a meziroční 
nárůst představoval 4,2 %. Za průměrem České republiky Královéhradecký kraj zaostal o cca 
12%. Podíl domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima je 
v Královéhradeckém kraji dlouhodobě podprůměrný. 
Zemědělství 

Dlouholetá tradice zemědělské výroby Královéhradeckého kraje je založená na existenci 
příznivých přírodních podmínek a souvisejícího zpracovatelského průmyslu. Intenzívní, 
především rostlinná výroba charakteristická vysokými výnosy, se vyskytuje zejména 
v nížinných oblastech regionu. Vrchovinné části regionu lze charakterizovat jako oblasti 
s vyšším podílem luk a pastvin a intenzivnější živočišnou výrobou.  
Zemědělská půda tvoří 58,9% z celkového půdního fondu kraje, což je cca o 5% než 
celorepublikový průměr. Podíl orné půdy z celkové zemědělské půdy se v Královéhradeckém 
kraji snižuje a dosahuje 69%, což je mírně pod celorepublikovým průměrem (71,3). Podíl 
ekologicky obhospodařované půdy na celkové výměře zemědělské půdy v % patří v rámci ČR 
k podprůměrným. V roce 2008 dosáhl v kraji hodnoty 5,71% (průměr ČR 8,05%). Spotřeba 
průmyslových hnojiv má v Královéhradeckém kraji kolísavý vývoj. V roce 2008 byla 119 kg 
na hektar orné půdy (ČR 105,8).  
Z celkového fondu nezemědělské půdy tvoří největší podíl lesní pozemky (75%).  Zalesnění 
nezemědělských půd v Královéhradeckém kraji je poměrně rovnoměrné s podílem oscilujícím 
kolem 60%. Královéhradecký kraj se vyznačuje v rámci celé ČR nejvyšším podílem lesních 
půd.  
Struktura zaměstnanosti v zemědělství vykazuje nepříznivý trend. Situace je obdobná 
v Královéhradeckém kraji i celé ČR. Z údajů jednoznačně vyplývá starší věková struktura 
zaměstnanců v tomto oboru činnosti. Starších zaměstnanců je 3krát více než mladých.  
Cestovní ruch 

Cestovní ruch jako hospodářské odvětví má velmi důležité místo v ekonomice 
Královéhradeckého kraje. Příjmy z cestovního ruchu jsou významnou součástí příjmů 
místních rozpočtů a tento sektor se podílí významně též na vytváření nových pracovních 
příležitostí. Díky různorodosti krajiny je tento kraj z hlediska cestovního ruchu velmi 
přitažlivý. Jsou zde široké možnosti různých typů a forem rekreace. Intenzita cestovního 
ruchu je v některých regionech natolik vysoká, že významně ovlivňuje strukturu služeb, život 
obyvatel i celkový charakter obcí.  Nejvyšší podíl počtu lůžek na 1000 obyvatel je v oblasti 
Krkonoš a v centrální části Orlických hor. V Královéhradeckém kraji je nadprůměrný počet 
přenocování na 1 hosta 3,8 (v ČR 3,1) a průměrná délka pobytu 4,8 dne (v ČR 4,1).  
V Královéhradeckém kraji je ve srovnání s úrovní celé ČR přibližně dvojnásobný počet 
registrovaných ubytovacích zařízení v přepočtu na rekreační plochu, některá však nejsou 
využívána celoročně. Celkový počet ubytovacích zařízení je dostačující, jejich využití právě s 
ohledem na sezónní charakter cestovního ruchu v oblasti je podprůměrné.  
Mezi nové formy turistiky s perspektivou dalšího rozvoje a pozitivního dopadu na region patří 
ekoturistika, agroturistika, ekoagroturistika a také například geoturistika (evropský geopark 
Český ráj, který patří mezi geoparky pod ochranou UNESCO).     
Výzkum, vývoj a inovace 

Oblast vědy a výzkumu je v Královéhradeckém kraji postupně se rozvíjející odvětví, ale zatím 
v této oblasti kraj nedosahuje průměru ČR. Výdaje na výzkum a vývoj v roce 2008 dosáhly 
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v Královéhradeckém kraji 1,2 mld. Kč (z něhož 1,1 na neinvestiční výdaje), což je pouze 
2,2% z celkových výdajů na vědu a výzkum v ČR. Ve struktuře těchto výdajů bylo v kraji 
téměř třikrát více než průměr ČR vydáno na aplikovaný výzkum a to 47,8% (ČR 16,5), na 
experimentální výzkum 35,9% (ČR 43,4) a na základní výzkum bylo použito 16,3% (ČR 
30,1). V porovnání k HDP dosáhly výdaje na vědu a výzkum v Královéhradeckém kraji 
0,75%, což je mezi kraji čtvrtý nejnižší podíl. 
Výzkumný a vývojový potenciál regionu není v současné době dostatečně využíván. Jsou zde 
vědecké a výzkumné instituce mající za sebou úspěchy založené v řadě případů na spolupráci 
s průmyslovými podniky, jejich propojení s firemní sférou v oblasti komerčního využití 
výsledků vědy a výzkumu je však stále nedostatečné.  
Kraj disponuje rozvojovým potenciálem ve výzkumu a vývoji zejména v odvětvích a oborech, 
které tvoří základní a tradiční ekonomickou strukturu, kterými jsou automobilový průmysl, 
strojírenství, textilní průmysl, medicína, farmacie, ICT atd. Největší překážkou pro zavádění 
inovací ve firmách je obecně označován nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu 
práce.  
Významnou problematickou oblastí nejen v našem kraji, ale i v celé ČR, zůstává absence užší 
součinnosti jednotlivých aktérů regionálního inovačního systému (veřejná 
správa,technologické firmy,výzkumné organisace a VŠ) při řešení problematiky inovací a 
také nedostatek relevantních údajů, kterých by bylo možné využít pro urychlení rozvoje v této 
oblasti. Prvním významným impulsem spolupráce při rozvoji vědy, výzkumu a inovací by 
mohly být aktivity vytyčené regionální inovační strategie kraje.  
Veřejné rozpočty 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtů kraje, obcí a dobrovolných svazků obcí v daném kraji v 
příslušném roce, který je vztažen k celkovým výdajům těchto rozpočtů (v běžných cenách) 
byl v Královéhradeckém kraji v kladném čísle (0,1), v předchozích letech měl kromě 
positivního výkyvu v roce 2005 klesající trend. V posledním sledovaném roce 2008 se 
ukazuje hospodaření jako vyrovnané, kdy 99,9% výdajů bylo kryto příjmy a výdaje bylo tedy 
teoreticky možné zvýšit pouze o 0,1%. Kladná hodnota za poslední rok byla hluboko pod 
kladnou průměrnou hodnotou ČR (3,76). V otázce věcného členění výdajů územních 
rozpočtů, vykazuje kraj za rok 2008 hodnoty oscilující kolem průměru ČR. Nejvíce 
prostředků je vydáváno na vzdělávání (29,9%), dopravu (15,2%) a všeobecnou veřejnou 
správu (15%). 

1.5. Dostupnost a technická infrastruktura  

Dopravní sítě a dopravní obslužnost 

Královéhradecký kraj patří mezi regiony s hustou silniční sítí a s výhodnou dopravní polohou 
krajského města. Problémem však zůstává špatný stav a technická zanedbanost regionální 
silniční sítě odrážející se v nedostatečných parametrech, dopravních závadách včetně 
nedostatečné kapacity nebo kvality. Vzhledem k nárůstu silniční tranzitní dopravy je většina 
silniční sítě téměř trvale přetížena, což má negativní dopad na životní prostředí obyvatel. 
Logicky je tedy údržba a obnova dopravní infrastruktury předřazena před extenzívní rozvoj 
kromě dostavby dálnice D11 a navazujících rychlostních silnic (R11, R35), což umožní lepší 
dopravní napojení na sousední regiony. 
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Železniční síť v kraji patří svojí hustotou v rámci ČR k nadprůměrným. Železnice je vedena 
všemi významnějšími místy a sídly kraje a je tak přímo dostupná většině obyvatel. 
Strategicky důležitá je blízkost modernizovaného I. železničního koridoru v sousedním 
pardubickém regionu, který zajišťuje železniční spojení s hlavním městem ČR. Železniční síť 
v hlavních dopravních osách pokrývá rozhodující přepravní směry v kraji, a proto se 
neuvažuje do budoucna s jejím rozšiřováním, ale pouze s rekonstrukcí a modernizací 
regionálních či lokálních úseků, které neodpovídají daným parametrům. Zastaralý vozový 
park a dlouhé jízdní doby výrazně snižují konkurenceschopnost železniční dopravy ve 
srovnání se silniční přepravou.  
V důsledku nárůstu individuální automobilové dopravy a nerentabilnosti veřejné hromadné 
dopravy poklesly její přepravní výkony. Byla zrušena nebo výrazně omezena řada spojů, což 
se z hlediska dostupnosti negativně projevilo zejména ve okrajových a příhraničních oblastech 
kraje. V současné době stále přetrvává plošná nerovnoměrnost dopravní obslužnosti. 
Významné místo ve veřejné dopravě si trvale uchovává městská hromadná doprava, která je 
nejkvalitnější v aglomeraci Hradce Králové, kde funguje i pravidelná síť autobusových linek. 
Na významu v posledních letech nabývá v kraji i tzv. integrovaný dopravní systém, který 
propojuje různé druhy dopravy (vlak – bus – MHD).  
V regionu je navržena páteřní síť cyklistické dopravy, která po svém dokončení zajistí 
vzájemné propojení rekreačních oblastí na území České republiky i okolních států. Největším 
problémem zůstává chybějící oddělení cyklistické dopravy od silniční. Letecká doprava má 
pro území kraje pouze doplňkovou funkci. Na území kraje se nachází celkem 8 veřejných 
vnitrostátních letišť. Potenciál pro další rozvoj má mezinárodní neveřejné letiště v Hradci 
Králové. Významným faktorem je blízkost veřejného mezinárodního letiště v Pardubicích, 
které je jedním z pěti páteřních letišť České republiky. Jeho předností je výhodná geografická 
poloha v centru ČR a zároveň blízkost aglomerace Pardubice – Hradec Králové – Chrudim 
s cca 250 tisíci obyvateli v dosahu do 35 km od letiště. Vodní doprava, vyjma rekreačního 
charakteru, v Královéhradeckém kraji využívána není. Vodní cesta po Labi je splavněna 
pouze do Chvaletic v části sousedního Pardubického kraje. 

Vodní hospodářství 

Severní a východní část Královéhradeckého kraje je součástí chráněných oblastí přirozené 
akumulace vod (CHOPAV) s vydatnými zdroji pitné vody, které představují 44,5 % plochy 
celého kraje a dostatečně zásobují naprostou většinu řešeného území. Rozhodujícími vodními 
zdroji Královéhradeckého kraje jsou podzemní zdroje. Královéhradecký kraj má poměrně 
rozvinutý systém veřejných vodovodů, ve srovnání s průměrem České republiky (92,7%) 
vykazuje nepatrně nižší procento připojených obyvatel k veřejné vodovodní síti (91,3%). Ze 
všech okresů regionu výrazně v podílu připojených obcí i podílu připojených obyvatel 
zaostává okres Jičín. V odvodu a čištění odpadních vod region jako celek zaostává za 
celostátními průměry (81,1%) podílu připojených obcí i obyvatel na veřejnou kanalizaci 
zakončenou čističkou odpadních vod (73,1%) a patří tak k nejméně vybaveným krajům 
veřejnými a kanalizacemi a čistírnami odpadních vod. Neuspokojivé postavení 
Královéhradeckého kraje je dáno velkým počtem malých obcí do 1 000 obyvatel, které nejsou 
odkanalizovány vyhovujícími kanalizačními systémy. Podíl čištěných odpadních vod činí 
93,0%, což je nepatrně pod průměrem celé ČR (95,3%). Mezi jednotlivými regiony jsou 
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poměrně výrazné rozdíly v trvale bydlících obyvatelích napojených na kanalizaci. Nejmenší 
podíl připojených obcí a nejmenší podíl připojených obyvatel vykazuje okres Jičín. Výrazně 
nejvyšší počet obyvatel napojených na kanalizaci a ČOV je  v územním celku Hradec 
Králové, což je dáno dominantním postavením města se 100 000 obyvateli. 

Energetika  

Celková spotřeba energie v Královéhradeckém kraji stoupá. Problémem je stále vysoká 
energetická náročnost výrobních činností v přepočtu na HDP a velmi nízký podíl využívání 
alternativních a obnovitelných zdrojů energie (solární, větrná, vodní energie, energetické 
využití biomasy, tepelná čerpadla a dalších) a to nejen ve výrobní sféře, ale rovněž v oblasti 
bydlení či dopravy. Cílem při energetickém zabezpečení území je snížení spotřeby primárních 
paliv a snížení emisního zatížení, zejména produkcí oxidu uhličitého. Přetrvávajícím 
problémem je i přes snižující se tendenci stále vysoká produkce emisí skleníkových plynů. 
Výrazným předpokladem pro snížení celkové energetické náročnosti regionu je zajištění 
úspor energií v budovách sloužících k bydlení. Region nepatří k energeticky náročným 
průmyslovým lokalitám, přesto však nemá, vzhledem k existenci jediného významného 
výrobce elektrické energie, kterým je Elektrárna Poříčí II u Trutnova, pokrytu stávající 
spotřebu elektrické energie vlastní výrobou. Kraj je tak závislý na systémech dálkových 
rozvodů především z pardubického regionu.  
Zásobování elektrickou energií v kraji je v podstatě dobře zajištěno. Protože však rozvodný 
systém je budovaný od padesátých let, je řada z těchto vedení částečně zastaralá, a proto je 
nutná obnova těchto sítí. V okrese Hradec Králové pracuje také několik vodních elektráren a 
v Novém Hrádku (okres Náchod) jediná větrná elektrárna v Královéhradeckém kraji, které 
však mají pouze místní význam. Plošné uplatnění alternativních zdrojů energie se 
nepředpokládá. Vytápění stávajících objektů ve městech a obcích regionu se v současné době 
provádí různým způsobem podle dostupnosti jednotlivých druhů energií. Aby nedocházelo ke 
zhoršování životního prostředí a čistoty ovzduší v důsledku spalování fosilních 
neobnovitelných paliv, je třeba především snižovat energetickou náročnost objektů. Tento 
úkol se týká zejména lokalit, které se z technických nebo ekonomických důvodů nachází (a 
v budoucnu mohou být lokalizovány) mimo dosah soustav centralizovaného zásobování 
teplem (CZT) i plynových rozvodů. Většina obyvatel řešeného území žije v obcích, které již 
byly plynofikovány. V současné době však dochází ke zpomalování dalšího rozvoje 
plynofikace obcí z důvodů jak technicko-ekonomické náročnosti výstavby plynovodů v 
řidčeji osídlených regionech, tak i menšího zájmu obyvatel o připojení vzhledem k růstu ceny 
zemního plynu ve srovnání s cenami uhlí.  
Odpadové hospodářství 

Celková produkce odpadů v Královéhradeckém kraji má v dlouhodobém trendu rostoucí 
tendenci. Statistiky dokazují celorepublikový výrazný nárůst množství produkovaných 
odpadů. Největší podíl z hlediska produkce odpadů připadá na stavební a demoliční odpady a 
směsný komunální odpad. Produkce komunálního odpadu patří k nejnižším v celé republice a 
podíl odděleně sbíraných složek patří mezi nejvyšší v celé ČR. Přestože se množství 
separovaného odpadu celkově zvyšuje, jeho zpětná recyklace či využití k jiným účelům není 
dostatečně využíváno. Vzniklý odpad je likvidován převážně skládkováním. Zneškodnění 
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spalováním či recyklací je používáno jen v minimální míře, význam recyklace ale 
v posledních letech roste.  

1.6. Životní prostředí 

Příroda a krajina 

Přírodní podmínky a geografické poměry značně ovlivňují kvalitu životního prostředí v kraji, 
na jehož území se projevuje vysoká vertikální členitost reliéfu a různorodost krajinných typů. 
Kvalita životního prostředí v Královéhradeckém kraji je celkově na dobré úrovni v porovnání 
s celorepublikovým průměrem. Regionálně se na území kraje diferencují lokality se 
zhoršenou kvalitou životního prostředí až prostředí narušená (vrcholové partie hor, 
průmyslové oblasti). Královéhradecký kraj je z pohledu přírodního potenciálu velmi bohatým 
územím a nachází se zde celá řada území nebo lokalit mimořádné přírodní hodnoty. Nachází 
se zde jeden národní park (KRNAP) a 3 chráněné krajinné oblasti. Na území celého kraje je 
rovněž vysoká koncentrace maloplošných zvláště chráněných území, z nichž je na území kraje 
1 národní přírodní památka, 5 národních přírodních rezervací, 67 přírodních památek a 38 
přírodních rezervací. Souhrnně se maloplošná zvláště chráněná území rozkládají 
v Královéhradeckém kraji na ploše 11 891 ha. V Královéhradeckém kraji je dále registrováno 
5 přírodních parků a v rámci soustavy NATURA 2000 je na území Královéhradeckého kraje 
vyhlášeno několik ptačích oblastí a evropsky významných lokalit jako regionálních částí 
evropské sítě chráněných území.  
K nejvýraznějším environmentálním rizikům na území Královéhradeckého kraje patří 
soustředěná intenzivní doprava v obcích zhoršující kvalitu ovzduší a zvyšující hlukovou 
zátěž. V oblasti přírodních jevů jsou největším nebezpečím povodňové stavy. Morfologicky 
členitější terény a svažité lokality jsou kromě snížené retence vody ohroženy také zvýšenou 
erozí půdy, a to jak vodní tak větrnou.  
Patrné je výrazné poškození lesů v některých částech regionu, a to nejen vlivem imisní zátěže, 
ale také vlivem nevhodné druhové a věkové skladby lesních ekosystémů a způsobu 
hospodaření v nich. Snížená odolnost lesů vůči negativním činitelům a narušená ekologická 
stabilita lesních ekosystémů je patrná zejména v horských oblastech. Podíl listnatých dřevin 
v Královéhradeckém kraji se trvale zvyšuje a v roce 2009 dosáhl hodnoty 23,17%, stále ale 
nedosahují průměrné hodnoty za ČR (24,53), přičemž lesy s vyšším podílem listnatých dřevin 
jsou odolnější vůči nepříznivým podmínkám. Index defoliace1 patří v Královéhradeckém kraji 
v posledních letech k nejnižším v rámci ČR (0,79 v roce 2006) a je hluboko pod průměrem 
ČR (2,30).   
Celkový koeficient ekologické stability2 se v Královéhradeckém kraji dlouhodobě mírně 
zvyšuje a dosahuje hodnoty 1,03 (průměr ČR 1,05) a spadá tak do kategorie celkem vyvážená 
krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními 
strukturami.Pořízené investice na ochranu životního prostředí byly v roce 2008 
v Královéhradeckém kraji výrazně vyšší než v předchozích letech a dosáhly 2 395 Kč na 
jednoho obyvatele (průměr ČR 1 949 Kč). Neinvestiční náklady na ochranu životního 

                                                           
1 Defoliace je definována jako relativní ztráta asimilačního aparátu v koruně stromu v porovnání se zdravým stromem, 
rostoucím ve stejných porostních a stanovištních podmínkách. 
2 Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních 
krajinotvorných prvků v daném území. Mezi stabilní prvky patří lesy, trvalé travní porosty, sady, zahrady, vinice, 
chmelnice a vodní plochy, mezi nestabilní prvky patří orná půda, zastavěné plochy a ostatní plochy. 
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prostředí dosáhly roce 2008 12 000 na mil. Kč HDP kraje a byly podprůměrné vůči ČR 
(13 951).  
Ovzduší 

Královéhradecký kraj se řadí k regionům s relativně čistým ovzduším. Území kraje je lokálně 
zatíženo emisemi z místních i dálkových zdrojů, i když jejich vliv je díky odsíření 
v posledních letech již podstatně nižší. Nedořešeny však zůstávají mnohé střední a malé 
zdroje znečištění.  
Měrné emise ze stacionárních zdrojů znečištění ovzduší jsou v Královéhradeckém kraji 
v porovnání s ČR podprůměrné, a to u všech sledovaných látek. V posledním desetiletí 
dochází postupně k celkovému snižování emisní zátěže a tím ke zlepšování kvality ovzduší. 
Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší v Královéhradeckém kraji i ČR značně kolísá, 
dlouhodobě se však kraj nachází pod průměrem ČR (v roce 2007 ČR 4,9%, KHK 3,4%).  
Především v porovnání emisního zatížení základních znečišťujících látek REZZO 13 podle 
krajů a s průměrem hodnot za ČR je patrné, že Královéhradecký kraj není výrazně zatížen 
znečištěním z velkých stacionárních zdrojů. Hodnoty měrných emisí vyjádřených v kg na 1 
obyvatele a v tunách na km2 jsou vyjma kategorie tuhých emisí hluboko pod 
celorepublikovým průměrem. Celkové emise oxidu dusíku (REZZO 1-4) patří v kraji 
k dlouhodobě nízkým a stále se postupně snižují. V současnosti dosahují hodnot nižších než 2 
t/km2 (ČR 3,5 t/km2). Obdobná je situace i u oxidu siřičitého. Jeho hodnoty stále klesají 
(1,64) a pohybují se pod průměrem ČR (2,75). 
Voda 

Území Královéhradeckého kraje disponuje s výjimečně bohatými zdroji podzemních a 
povrchových vod. Významné zásoby podzemních vod jsou kromě horských a podhorských 
oblastí vázány na hlubší křídové hydrogeologické struktury. 
Čistota a jakost mnoha úseků povrchových vod se po vybudování ČOV výrazně zlepšila ve 
většině sledovaných ukazatelích čistoty vod. K tomuto zlepšení přispěl také útlum 
průmyslové a zemědělské výroby, ale tento stav není všude uspokojivý. Nadále je nutné se 
soustředit na odstraňování dalších lokálních zdrojů znečišťování, a to jak povrchových, tak 
podzemních vod, na odstraňování plošného znečišťování těchto vod a na odstraňování příčin 
změn hydrologických poměrů v území. Jakost povrchových vod vyjádřená podílem profilů ve 
IV. a V. třídě znečištění (sk. A - obecné, fyzikální a chemické ukazatele) v % patří 
v Královéhradeckém kraji k nejlepším v ČR. Hodnota ukazatele v kraji dosahuje 17,6, 
zatímco průměr v ČR je 44,2%. 

  

                                                           
3 REZZO = Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1 = velké zdroje znečišťování, REZZO 2 = střední zdroje 
znečišťování, REZZO 3 = malé zdroje znečišťování, REZZO 4 = mobilní zdroje znečišťování) 
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3. SWOT analýza  
SWOT analýza shrnuje silné stránky, slabé stránky, příležitosti a ohrožení Královéhradeckého 
kraje podle situace v roce 2010. Je shrnutím předcházející socioekonomické analýzy a vytváří 
tak hlavní podklad pro sestavení prioritních oblastí Královéhradeckého kraje. 
 
Silné stránky (S): 

1. Míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji dlouhodobě pod průměrem ČR 
2. Vysoká vzdělanostní úroveň obyvatel podpořená širokou nabídkou škol včetně 

vysokého a speciálního školství 
3. Dobrá dostupnost základních sociálních a zdravotnických služeb v kraji 
4. Významné kulturní dědictví a přírodní potenciál pro rozvoj turistiky a volnočasových 

aktivit 
5. Vysoká intenzita cestovního ruchu a návštěvnost Královéhradeckého kraje 
6. Hustá dopravní síť silnic a železnic, fungující integrovaný dopravní systém na území 

kraje 
7. Dobrá úroveň zásobování elektrickou energií, převažující část území regionu je 

plynofikována 
8. Tradičně příhodné podmínky pro zemědělství, velká intenzita a koncentrace 

zemědělské produkce 
9. Nízké znečištění životního prostředí a poměrně vysoký počet chráněných území 

 
Slabé stránky (W): 

1. Demografické stárnutí populace Královéhradeckého kraje 
2. Nízké výdaje na výzkum a vývoj ve srovnání s ostatními kraji v ČR  
3. Nesoulad potřeb podnikatelské sféry s oborovým zaměřením škol a se vzdělávacími 

programy 
4. Nepříznivá struktura kvalifikovaných pracovních sil z hlediska potřeb místního trhu 

práce 
5. Problematická využitelnost některých průmyslových zón a brownfields 
6. Přetrvávající exkluze určitých sociálních skupin, nerovnoměrné pokrytí území 

službami sociální péče a prevence 
7. Nedostatek veřejných služeb a nevyhovující infrastruktura ve venkovských oblastech a 

v malých obcích 
8. Nedostatek pracovních příležitostí na venkově 
9. Přetíženost stávající silniční sítě a její nevyhovující stav  
10. Stárnutí bytového fondu 

 
Příležitosti (O): 

1. Podpora investic a podnikání se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace  
2. Rozvoj informačních technologií přinášející potenciální zkracování vzdáleností a 

zlepšování komunikace 
3. Zapojení kraje a regionálních subjektů do partnerských sítí na regionální, celostátní a 

přeshraniční úrovni  
4. Vzrůstající zájem o alternativní formy turistiky  
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5. Vícesměrné napojení kraje na nadregionální silniční síť 
6. Ekologizace lidských činností příznivě ovlivňující stav životního prostředí  
7. Trvalé možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i tuzemských zdrojů  

 
Ohrožení (T): 

1. Nezájem potenciálních investorů, stagnace ekonomických aktivit, odchod firem 
z regionu 

2. Bariéry v podnikání způsobené nepřehlednou a komplikovanou legislativou a obecně 
nepříznivými podmínkami pro rozvoj podnikatelského prostředí 

3. Rozšiřování hospodářsky problémových oblastí v důsledku slabé ekonomické 
výkonnosti především venkovských a periferních regionů 

4. Zhoršování demografické situace, odchod kvalifikovaných pracovních sil a 
vysokoškolsky vzdělaných lidí z regionu 

5. Vzrůstající potřeba sociálních a zdravotních služeb v důsledku dalšího postupného 
stárnutí obyvatel 

6. Neudržitelnost rozsahu a kvality veřejných služeb v důsledku jejich neprovázanosti a 
nedostatku financí 

7. Trvalý nárůst intenzity tranzitní silniční dopravy, pokles významu železniční dopravy 
8. Oddalování dobudování páteřních silničních komunikací 
9. Negativní ovlivňování kvality životního prostředí lidskou činností  
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4. Specifikace předpokládaných prioritních oblastí kraje pro období po 
roce 2013 

4.1. Rozvojová strategie kraje 

Současným platným všeobecným strategickým koncepčním dokumentem pro dané území je 
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015. Specifické cíle tohoto dokumentu 
dále rozvádí krátkodobější Program rozvoje Královéhradeckého kraje (aktuální 2008 – 2010, 
připravovaný 2011 – 2013). Tyto dokumenty ve svých cílech a opatřeních do určité míry 
kopírují problémové okruhy, které jsou závěry této studie. Aktuální SWOT analýza vystihuje 
situaci, které bylo prostřednictvím soustavné snahy o naplnění cílů těchto strategií do 
současné doby dosaženo.  
Protože se jedná o dlouhodobé priority a cíle s platným časovým přesahem do období po roce 
2013, jsou též relevantním podkladem v rámci hodnocení východisek této studie. 
V následujících bodech jsou uvedeny prioritní osy Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje. 

• Podpora podnikání 

• Trh práce, zaměstnanost 

• Cestovní ruch 

• Sociální a zdravotní služby 

• Výchova, vzdělávání, osvěta, demokratická společnost 

• Sociální integrace 

• Venkovský prostor 

• Zemědělství 

• Životní prostředí 

• Ochrana kulturního a přírodního bohatství 

• Občanská vybavenost a bydlení 

• Doprava 

• Technická infrastruktura 

 

Z prioritních os byly definovány následující 4 prioritní oblasti, jejichž naplňování 
prostřednictvím rozvojových a jiných aktivit by mělo vést k dosažení rozvojových cílů kraje:  

� Podnikání a zaměstnanost 

� Lidské zdroje 

� Venkov a zemědělství 

� Infrastruktura 

 

Prioritní oblast Podnikání a zaměstnanost 

Prioritním cílem je Zvýšení celkového ekonomického potenciálu a konkurenceschopnosti 
kraje. 
Prioritní oblast je zaměřena zejména na vytváření příznivého podnikatelské prostředí jako 
nezbytného předpokladu pro zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti ekonomické 
základny kraje. Prioritní oblast se soustřeďuje na podporu aktivit v oblasti výzkumu a vývoje, 
propojení nabídky vzdělávání s kvalifikačními potřebami zaměstnavatelů a zavedení systému 
celoživotního vzdělávání. Součástí podpor je vytváření příznivých podmínek pro zvyšování 
zaměstnanosti obtížně zaměstnavatelných skupin obyvatelstva, zejména zdravotně 
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postižených. Velký důraz je kladen na zavádění ekologicky šetrných technologií, lepší 
využívání zdrojů energie a snižování materiálové a energetické náročnosti výroby. 
Prioritní oblast Lidské zdroje 

Prioritním cílem je Otevřená, flexibilní, sociálně soudržná, zdravá a vzdělaná společnost. 
Prioritní oblast je zaměřena na zvýšení kvality života obyvatelstva v kraji. Cílem je zkvalitnit 
vzdělávací systém, optimalizovat zdravotnické a sociální služby, rozvíjet služby sociální 
prevence, včetně integrace ohrožených skupin osob, minimalizovat sociálně patologické 
a další nežádoucí jevy, rozvíjet komunitní, kulturní život a zájmové aktivity občanů v obcích 
a tím vytvořit příznivé prostředí pro zvyšování kvality života obyvatel kraje. 
Prioritní oblast Venkov a zemědělství 

Prioritním cílem je Zvýšení přitažlivosti života na venkově v souladu s principy udržitelného 
rozvoje. Prioritní oblast je zaměřena na zvýšení atraktivity a kvality života ve venkovských 
oblastech. Důraz je kladen na zlepšování kvality a dostupnosti služeb na venkově, růst kvality 
bydlení,  rozšíření možností uplatnění na trhu práce prostřednictvím zajištění dopravní 
dostupnosti a obslužnosti. Záměrem je zachovat a udržet tradiční ráz venkovského prostoru, 
klást důraz na vyvážený rozvoj mikroregionů jako jednu z podmínek udržitelnosti rozvoje v 
celém území kraje. Předpokladem ekonomického povznesení venkovských oblastí je efektivní 
využití přírodních atraktivit a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské i nezemědělské 
výroby. Prioritní oblast podporuje zavádění moderních metod plánování jako strategických 
nástrojů  
Prioritní oblast Infrastruktura 

Prioritním cílem je Rozvoj infrastruktury a dopravní dostupnosti jako jednoho z klíčových 
atributů úspěšného rozvoje regionu při respektování ochrany životního prostředí. Prioritní 
oblast je zaměřena na zlepšení a posilování dopravní, technické a informační infrastruktury. 
Cílem je rozvoj kvalitní dopravní dostupnosti a obslužnosti, rozvoj bydlení,  cestovního 
ruchu, informačních a komunikačních technologií v souladu s principy udržitelného rozvoje. 
Podrobnější rozpracování prioritních oblastí, cíle a opatření jsou obsahem výše zmíněných 
dokumentů.  

4.2. Identifikace hlavních problémových oblastí kraje po roce 2013 

Z důvodu jasnější provázanosti jednotlivých témat SWOT analýzy a následnou identifikaci 
problémových oblastí Královéhradeckého kraje byla sestavena koincidenční matice, která 
popisuje souvislost mezi jednotlivými krajskými tématy s prioritami strategie EVROPA 2020. 
Výsledné vazby dokládají relevanci tohoto postupu a možnost řešení těchto problémových 
oblastí v rámci této strategie na základě souladu většiny témat s těmito prioritami. 
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Koincidenční matice – vazba témat SWOT analýzy na priority strategie EVROPA 2020 

 

SWOT KHK 

EVROPA 2020 - iniciativy společenství 
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IR1 IR2 IR3 UR1 UR2 RZ1 RZ2 

S1 Míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji 
dlouhodobě pod průměrem ČR           1   

S2 
Vysoká vzdělanostní úroveň obyvatel podpořená 
širokou nabídkou škol včetně vysokého a speciálního 
školství 

  1           

S3 
Dobrá dostupnost základních sociálních a 
zdravotnických služeb v kraji               

S4 Významné kulturní dědictví a přírodní potenciál pro 
rozvoj turistiky a volnočasových aktivit         1     

S5 
Vysoká intenzita cestovního ruchu a návštěvnost 
Královéhradeckého kraje         1     

S6 Hustá dopravní síť silnic a železnic, fungující 
integrovaný dopravní systém na území kraje       1       

S7 Dobrá úroveň zásobování elektrickou energií, 
převažující část území regionu je plynofikována 

      1       

S8 
Tradičně příhodné podmínky pro zemědělství, velká 
intenzita a koncentrace zemědělské produkce         1     

S9 Nízké znečištění životního prostředí a poměrně 
vysoký počet chráněných území 

      1       

W1 
Demografické stárnutí populace Královéhradeckého 
kraje               

W2 Nízké výdaje na výzkum a vývoj ve srovnání 
s ostatními kraji v ČR  1             

W3 Nesoulad potřeb podnikatelské sféry s oborovým 
zaměřením škol a se vzdělávacími programy 

  1     1     

W4 Nepříznivá struktura kvalifikovaných pracovních sil z 
hlediska jejich nabídky na místním trhu práce   1     1 1   

W5 Problematická využitelnost některých průmyslových 
zón a brownfields 

        1     

W6 
Přetrvávající exkluze určitých sociálních skupin, 
nerovnoměrné pokrytí služeb sociální péče a 
prevence 

          1 1 

W7 
Nedostatek veřejných služeb a nevyhovující 
infrastruktura ve venkovských oblastech a v malých 
obcích 

              

W8 Nedostatek pracovních příležitostí na venkově           1   

W9 
Přetíženost stávající silniční sítě  a její nevyhovující 
stav        1       

W10 Stárnutí bytového fondu               

O1 
Podpora investic a podnikání se zaměřením na 
výzkum, vývoj a inovace  1             

O2 
Rozvoj informačních technologií přinášející 
potenciální zkracování vzdáleností a zlepšování 
komunikace 

    1         
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O3 
Zapojení kraje a regionálních subjektů do 
partnerských sítí na regionální, celostátní a 
přeshraniční úrovni  

        1     

O4 Vzrůstající zájem o alternativní formy turistiky         1     

O5 
Vícesměrné napojení kraje na nadregionální silniční 
síť        1       

O6 Ekologizace lidských činností příznivě ovlivňující stav 
životního prostředí        1       

O7 
Trvalé možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i 
tuzemských zdrojů          1 1   

T1 Nezájem potenciálních investorů, stagnace 
ekonomických aktivit, odchod firem z regionu         1 1   

T2 
Bariéry v podnikání způsobené nepřehlednou a 
komplikovanou legislativou a obecně nepříznivými 
podmínkami pro rozvoj podnikatelského prostředí 

        1     

T3 
Rozšiřování hospodářsky problémových oblastí v 
důsledku slabé ekonomické výkonnosti především 
venkovských a periferních regionů 

        1     

T4 
Zhoršování demografické situace, odchod 
kvalifikovaných pracovních sil a vysokoškolsky 
vzdělaných lidí z regionu 

  1           

T5 Vzrůstající potřeba sociálních a zdravotních služeb 
v důsledku dalšího postupného stárnutí obyvatel               

T6 
Neudržitelnost rozsahu a kvality veřejných služeb v 
důsledku jejich neprovázanosti a nedostatku financí               

T7 Trvalý nárůst intenzity tranzitní silniční dopravy, 
pokles významu železniční dopravy       1       

T8 Oddalování dobudování páteřních silničních 
komunikací 

              

T9 
Negativní ovlivňování kvality životního prostředí 
lidskou činností        1       

Počet vazeb celkem 2 4 1 8 12 6 1 

S 0 1 0 3 3 1 0 

W 1 2 0 1 3 3 1 

O 1 0 1 2 3 1 0 

T 0 1 0 2 3 1 0 

 

Na základě závěrů všech předcházejících výstupů bylo vymezeno deset hlavních 
problémových oblastí Královéhradeckého kraje (číslování je čistě rozlišovací, jednotlivé 
problémové oblasti nejsou mezi sebou nijak porovnávány). 
 
Seznam hlavních problémových oblastí Královéhradeckého kraje: 

1. Investiční přitažlivost regionu, podmínky pro příliv investorů 

2. Výzkumné a inovační prostředí 

3. Malé a střední podnikání 

4. Odborné požadavky trhu práce  

5. Sociální a zdravotní služby 

6. Cestovní ruch, kultura a volnočasové aktivity 

7. Dopravní dostupnost a mobility, tranzitní silniční síť 

8. Funkčnost veřejné správy 

9. Ochrana životního prostředí 

10. Venkovská problematika 

 

Srovnáme-li jednotlivé problémové oblasti s prioritními osami (případně prioritními oblastmi) 
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015 (viz předchozí kapitolu), vidíme, že 
se do jisté míry shodují, případně pokrývají společná témata. Aktuální situace však zároveň 
podnítila nutnost důrazu na některá témata, která krajská strategie řeší spíše okrajově. Jedná 
se o investiční přitažlivost, funkčnost veřejné správy (zejména z hlediska technologické 



 
 

 

23 

vybavenosti a efektivizace činnosti), především však o vytváření výzkumného a inovačního 
prostředí i v souladu s důrazem kladeným na toto téma v rámci EVROPY 2020.  
Vazba těchto problémových oblastí na SWOT analýzu je vyjádřena v následující kapitole, kde 
jsou její jednotlivé body přiřazeny k prioritním oblastem přímo řešícím jednotlivé problémové 
oblasti.  

4.3. Definice hlavních prioritních oblastí pro čerpání ze strukturálních fondů po 
roce 2013 

Prioritní oblasti byly formulovány na základě identifikovaných problémových oblastí 
Královéhradeckého kraje, proto přesně kopírují jejich tematickou náplň a jsou i shodně 
číslovány.  
 
Souhrn hlavních prioritních oblastí Královéhradeckého kraje: 

1. Zvyšování investiční atraktivity regionu 

2. Podpora rozvoje výzkumného a inovačního prostředí v regionu 

3. Zlepšování podnikatelského prostředí pro malé a střední podnikání 

4. Podpora odborné přípravy na všech úrovních v souladu s požadavky trhu práce 

5. Efektivní a integrované řešení sociálních a zdravotních služeb pro obyvatelstvo 

6. Zlepšení využití potenciálu území pro cestovní ruch, kulturu a volnočasové aktivity 

7. Zlepšení dopravní dostupnosti a mobility, dobudování tranzitní silniční sítě 

8. Modernizace a efektivizace veřejné správy, rozvoj partnerských sítí 

9. Podpora ochrany životního prostředí 

10. Podpora integrovaného řešení problematiky venkova 

 

Samotná tematická náplň prioritních oblastí je v rámci zvolené míry obecnosti rozpracována 
níže, zejména prostřednictvím přiřazených bodů SWOT analýzy a krátkého komentáře, který 
je koncipován s důrazem na vazbu ke Strategii EVROPA 2020. Formulace prioritních oblastí 
reflektuje skutečnou potřebu řešení daných témat v jednoznačné reflexi náplní problémových 
témat. Další rozpracování prioritních oblastí nespadá do rámce této analýzy a může být 
předmětem dalších prací.  
 
Prioritní oblast 1: Zvyšování investiční atraktivity regionu 
Prioritní oblast zvyšování investiční atraktivity regionu je provázána na iniciativu EVROPA 
2020 Průmyslová politika pro éru globalizace, která má také za cíl podporu rozvoje silné a 
udržitelné průmyslové základny; a dále na iniciativu Inovace v Unii, kdy kraj cítí nutnost 
přitahovat do regionu především technologické firmy zabývající se činnostmi a produkty 
s vysokou přidanou hodnotou práce. 
Opatření v rámci této prioritní oblasti by měly být směřovány jak do sféry investic (příprava 
infrastruktury a dalšího zázemí pro realizace investic), tak do propagace, spolupráce a 
marketingu, včetně usnadnění vyjednávání vhodných lokálních podmínek pro investiční 
rozvoj. 
(S) Míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji dlouhodobě pod průměrem ČR 
(S) Vysoká vzdělanostní úroveň obyvatel podpořená širokou nabídkou škol včetně vys. a speciálního školství 
(S) Hustá dopravní síť silnic a železnic, fungující integrovaný dopravní systém na území kraje 
(W) Problematická využitelnost některých průmyslových zón a brownfields 
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(W) Nedostatek pracovních příležitostí na venkově 
(W) Stárnutí bytového fondu 
(O) Podpora investic a podnikání se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace  
(O) Rozvoj informačních technologií přinášející potenciální zkracování vzdáleností a zlepšování komunikace 
(O) Zapojení kraje a regionálních subjektů do partnerských sítí na regionální, celostátní a přeshraniční úrovni  
(O) Vícesměrné napojení kraje na nadregionální silniční síť  
(O) Možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i tuzemských zdrojů  
(T) Nezájem potenciálních investorů, stagnace ekonomických aktivit, odchod firem z regionu 
(T) Oddalování dobudování páteřních silničních komunikací 

 

Prioritní oblast 2: Podpora rozvoje výzkumného a inovačního prostředí v regionu 
Prioritní oblast podpory rozvoje výzkumného a inovačního prostředí v regionu je provázána 
na iniciativu EVROPA 2020 Inovace v unii, která podporuje reformu a rozvíjení regionálních 
systémů výzkumu, vývoje a inovací a také spolupráci mezi akademickým sektorem, aplikační 
sférou a veřejnou správou. 
Opatření v rámci této prioritní oblasti by měly být směřovány do budování zázemí pro 
výzkumné a inovační instituce podporu jejich vzájemné spolupráce a aplikace inovací do 
výrobní a veřejnoprávní sféry. Pro realizaci těchto opatření je nezbytné navýšení finanční 
podpory v této oblasti ze všech dostupných zdrojů s koordinovanou podporou dotčených 
orgánů. 
(S) Míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji dlouhodobě pod průměrem ČR 
(S) Vysoká vzdělanostní úroveň obyvatel podpořená širokou nabídkou škol včetně vys. a speciálního školství 
(W) Nízké výdaje na výzkum a vývoj ve srovnání s ostatními kraji v ČR  
(O) Podpora investic a podnikání se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace  
(O) Rozvoj informačních technologií přinášející potenciální zkracování vzdáleností a zlepšování komunikace 
(O) Trvalé možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i tuzemských zdrojů  
(T) Nezájem potenciálních investorů, stagnace ekonomických aktivit, odchod firem z regionu 
(T) Zhoršování demografické situace, odchod kvalif. pracovních sil a vysokoškolsky vzdělaných lidí z regionu 
(T) Negativní ovlivňování kvality životního prostředí lidskou činností  

 

Prioritní oblast 3: Zlepšování podnikatelského prostředí pro malé a střední podnikání 
Prioritní oblast zlepšování podnikatelského prostředí pro malé a střední podnikání je 
provázána na iniciativu EVROPA 2020 Průmyslová politika pro éru globalizace, která se 
zaměřuje na vyrovnání se s dopady hospodářské krize pomocí podpory konkurenceschopnosti 
primárních průmyslových odvětví, výroby, služeb a snižování překážek pro podnikání. 
Opatření v rámci této prioritní oblasti by měly být aplikovány na všeobecnou podporu malého 
a středního podnikání, které je zásadním motorem rozvoje regionů a zabezpečuje tak 
uspokojení potřeb obyvatelstva. Zejména v menších obcích je nedostatečná míra 
podnikatelské aktivity do budoucna citelným problémem. Podpora by měla být komplexní – 
spočívat jak v investicích do vhodného prostředí pro podnikání, tak ve spolupráci veřejného a 
podnikatelského sektoru, marketingu a propagaci produktů apod.  
(S) Míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji dlouhodobě pod průměrem ČR 
(S) Vysoká vzdělanostní úroveň obyvatel podpořená širokou nabídkou škol včetně vys. a speciálního školství 
(S) Vysoká intenzita cestovního ruchu a návštěvnost Královéhradeckého kraje 
(S) Hustá dopravní síť silnic a železnic, fungující integrovaný dopravní systém na území kraje 
(S) Tradičně příhodné podmínky pro zemědělství, velká intenzita a koncentrace zemědělské produkce 
(W) Nesoulad potřeb podnikatelské sféry s oborovým zaměřením škol a se vzdělávacími programy 
(W) Nepříznivá struktura kvalifikovaných pracovních sil z hlediska jejich nabídky na místním trhu práce 
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(W) Rozvoj informačních technologií přinášející potenciální zkracování vzdáleností a zlepšování komunikace 
(W) Nedostatek pracovních příležitostí na venkově 
(W) Stárnutí bytového fondu 
(O) Podpora investic a podnikání se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace  
(O) Rozvoj informačních technologií přinášející potenciální zkracování vzdáleností a zlepšování komunikace 
(O) Vzrůstající zájem o alternativní formy turistiky 
(O) Možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i tuzemských zdrojů  
(T) Nezájem potenciálních investorů, stagnace ekonomických aktivit, odchod firem z regionu 
(T) Bariéry v podnikání způsobené nepřehl. a komplik. legis. a obecně nepříznivými podm. pro rov. podn. prostř. 
(T) Rozšiřování hosp. probl. oblastí v důsledku slabé ek. výkonnosti především venkovských a periferních regionů 
(T) Zhoršování demografické situace, odchod kvalif. pracovních sil a vysokoškolsky vzdělaných lidí z regionu 
 

Prioritní oblast 4: Podpora odborné přípravy na všech úrovních v souladu s požadavky 
trhu práce 
Prioritní oblast zvyšování podpora odborné přípravy na všech úrovních v souladu s 
požadavky trhu práce je provázána na iniciativu EVROPA 2020 Program pro nové dovednosti 
a pracovní místa, která chce modernizovat trhy práce skrze zvýšení zaměstnanosti a zajištění 
udržitelnosti sociálních modelů. 
Opatření v rámci této prioritní oblasti by měly být směřovány do vytváření nových příležitostí 
pro vzdělávání a užší spolupráci s podnikatelskou sférou v regionu. 
(S) Vysoká vzdělanostní úroveň obyvatel podpořená širokou nabídkou škol včetně vys. a speciálního školství 
(W) Demografické stárnutí populace Královéhradeckého kraje 
(W) Nesoulad potřeb podnikatelské sféry s oborovým zaměřením škol a se vzdělávacími programy 
(W) Nepříznivá struktura kvalifikovaných pracovních sil z hlediska jejich nabídky na místním trhu práce 
(O) Podpora investic a podnikání se zaměřením na výzkum, vývoj a inovace  
(O) Rozvoj informačních technologií přinášející potenciální zkracování vzdáleností a zlepšování komunikace 
(O) Trvalé možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i tuzemských zdrojů  
(T) Nezájem potenciálních investorů, stagnace ekonomických aktivit, odchod firem z regionu 
(T) Rozšiřování hosp. probl. oblastí v důsledku slabé ek. výkonnosti především venkovských a periferních regionů 
(T) Zhoršování demografické situace, odchod kvalif. pracovních sil a vysokoškolsky vzdělaných lidí z regionu 
(T) Neudržitelnost rozsahu a kvality veřejných služeb v důsledku jejich neprovázanosti a nedostatku financí 

 
Prioritní oblast 5: Efektivní a integrované řešení sociálních a zdravotních služeb pro 
obyvatelstvo 
Prioritní oblast efektivní a integrované řešení sociálních a zdravotních služeb pro obyvatelstvo 
je provázán na iniciativu EVROPA 2020 Program pro nové dovednosti a pracovní místa 
v aktivitě posilování kapacit a spolupráce sociálních včetně veřejných služeb zaměstnanosti 
členských států a regionů EU a dále ve vazbě na aktivity využívání ICT při modernizaci 
veřejných služeb v rámci iniciativy Digitální program pro EU. 
Opatření v rámci této prioritní oblasti by měla být zacílena na vytváření a podporu činnosti 
institucí zajišťujících tyto služby s ohledem na konkrétní potřeby obyvatel regionu. Sociální a 
zdravotní služby by měly být racionálně rozmístěny na území kraje, vybaveny moderními 
technologiemi a dostatečným zázemím pro svoje fungování. 
(S) Dobrá dostupnost základních sociálních a zdravotnických služeb v kraji 
(W) Demografické stárnutí populace Královéhradeckého kraje 
(W) Přetrvávající exkluze určitých sociálních skupin, nerovnoměrné pokrytí služeb sociální péče a prevence 
(O) Rozvoj informačních technologií přinášející potenciální zkracování vzdáleností a zlepšování komunikace 
(O) Trvalé možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i tuzemských zdrojů  
(T) Vzrůstající potřeba sociálních a zdravotních služeb v důsledku dalšího postupného stárnutí obyvatel 
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(T) Neudržitelnost rozsahu a kvality veřejných služeb v důsledku jejich neprovázanosti a nedostatku financí 

 

Prioritní oblast 6: Zlepšení využití potenciálu území pro cestovní ruch, kulturu a 
volnočasové aktivity 
Prioritní oblast zlepšení využití potenciálu území pro cestovní ruch, kulturu a volnočasové 
aktivit je provázána na iniciativu EVROPA 2020 Průmyslová politika pro éru globalizace v 
otázce zvyšování konkurenceschopnost evropského odvětví cestovního ruchu a dále Digitální 
program pro Evropu skrze digitalizaci bohatého kulturního dědictví EU. 
Opatření v rámci této prioritní oblasti by měla být zacílena na rozvoj a modernizaci 
infrastruktury cestovního ruchu, koordinovanou propagaci regionu, údržbu turistických 
atraktivit a pamětihodností, jakož i budování zázemí pro volnočasové aktivity využitelných 
jak návštěvníky regionu, tak i místními obyvateli. Příjmy z cestovního ruchu se v místních 
podmínkách mohou stát jedním z nejvýznamnějších stimulátorů regionálního rozvoje, a to 
především ve venkovských oblastech a odlehlých regionech.  
(S) Významné kulturní dědictví a přírodní potenciál pro rozvoj turistiky a volnočasových aktivit 
(S) Vysoká intenzita cestovního ruchu a návštěvnost Královéhradeckého kraje 
(S) Hustá dopravní síť silnic a železnic, fungující integrovaný dopravní systém na území kraje 
(S) Nízké znečištění životního prostředí a poměrně vysoký počet chráněných území 
(W) Nedostatek pracovních příležitostí na venkově 
(O) Zapojení kraje a regionálních subjektů do partnerských sítí na regionální, celostátní a přeshraniční úrovni  
(O) Vzrůstající zájem o alternativní formy turistiky 
(O) Trvalé možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i tuzemských zdrojů  
(T) Rozšiřování hosp. probl. oblastí v důsledku slabé ek. výkonnosti především venkovských a periferních regionů 
(T) Neudržitelnost rozsahu a kvality veřejných služeb v důsledku jejich neprovázanosti a nedostatku financí 
(T) Negativní ovlivňování kvality životního prostředí lidskou činností  

 

Prioritní oblast 7: Zlepšení dopravní dostupnosti a mobility, dobudování tranzitní 
silniční sítě 
Prioritní oblast zlepšení dopravní dostupnosti a mobility, dobudování tranzitní silniční sítě je 
provázána na iniciativy EVROPA 2020 Evropa méně náročná na zdroje (např. modernizace 
dopravy a snižování produkce uhlíku nebo tvorba intermodálních uzlů) a Průmyslová politika 
pro éru globalizace (např. v otázce zajištění efektivního přístupu k jednotnému trhu EU 
pomocí kvalitní dopravní a logistické sítě). 
Stav silniční sítě a mobilita obyvatelstva je jeden z nejpalčivěji vnímaných problémů 
v regionu, determinuje celou řadu dalších rozvojových aktivit a má zásadní vliv prakticky na 
všechny aspekty rozvoje území. Opatření v rámci této prioritní oblasti by měla být zacílena na 
dobudování sítě dálnic a rychlostních silnic, budování obchvatů, bezpečnost silniční dopravy, 
údržbu silnic a místních komunikací. Dalším tématem je modernizace a efektivizace veřejné 
dopravy (zejména jejích ekologicky šetrných variant), modernizaci železnic, koordinaci mezi 
dopravci a zajištění mobility obyvatel ve všech částech regionu.  
(S) Vysoká intenzita cestovního ruchu a návštěvnost Královéhradeckého kraje 
(S) Hustá dopravní síť silnic a železnic, fungující integrovaný dopravní systém na území kraje 
(W) Přetíženost stávající silniční sítě  a její nevyhovující stav  
(W) Nedostatek veřejných služeb a nevyhovující infrastruktura ve venkovských oblastech a v malých obcích 
(W) Nedostatek pracovních příležitostí na venkově 
(O) Zapojení kraje a regionálních subjektů do partnerských sítí na regionální, celostátní a přeshraniční úrovni  
(O) Vícesměrné napojení kraje na nadregionální silniční síť  
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(O) Ekologizace lidských činností mající vliv na životní prostředí  
(O) Trvalé možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i tuzemských zdrojů  
(O) Ekologizace lidských činností příznivě ovlivňující stav životního prostředí  
(T) Nezájem potenciálních investorů, stagnace ekonomických aktivit, odchod firem z regionu 
(T) Rozšiřování hosp. probl. oblastí v důsledku slabé ek. výkonnosti především venkovských a periferních regionů 
(T) Neudržitelnost rozsahu a kvality veřejných služeb v důsledku jejich neprovázanosti a nedostatku financí 
(T) Trvalý nárůst intenzity tranzitní silniční dopravy, pokles významu železniční dopravy 
(T) Oddalování dobudování páteřních silničních komunikací 
(T) Negativní ovlivňování kvality životního prostředí lidskou činností  

 

Prioritní oblast 8: Modernizace a efektivizace veřejné správy, rozvoj partnerských sítí 
Prioritní oblast modernizace a efektivizace veřejné správy a rozvoj partnerských sítí je 
provázána průřezově na iniciativy EVROPA 2020 Mládež v pohybu, Digitální program pro 
EU, Průmyslová politika pro éru globalizace a Program pro nové dovednosti a pracovní místa. 
Toto téma je zčásti zmíněno též v následující kapitole. Opatření v rámci této prioritní oblasti 
by měla být zacílena na proniknutí moderních technologií do veřejné správy, zjednodušení a 
efektivizaci agendy, lepší koordinaci a informovanost obyvatel. Meziregionální spolupráce 
místních aktérů je jednou z cest k dynamičtějšímu rozvoji v této oblasti.  
(S) Míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji dlouhodobě pod průměrem ČR 
(S) Vysoká vzdělanostní úroveň obyvatel podpořená širokou nabídkou škol včetně vys. a speciálního školství 
(O) Rozvoj informačních technologií přinášející potenciální zkracování vzdáleností a zlepšování komunikace 
(O) Zapojení kraje a regionálních subjektů do partnerských sítí na regionální, celostátní a přeshraniční úrovni  
(O) Ekologizace lidských činností příznivě ovlivňující životní prostředí  
(O) Trvalé možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i tuzemských zdrojů  
(T) Bariéry v podnikání způsobené nepřehl. a komplik. legis. a obecně nepříznivými podm. pro rov. podn. prostř. 
(T) Zhoršování demografické situace, odchod kvalif. pracovních sil a vysokoškolsky vzdělaných lidí z regionu 
(T) Neudržitelnost rozsahu a kvality veřejných služeb v důsledku jejich neprovázanosti a nedostatku financí 

 
Prioritní oblast 9: Podpora ochrany životního prostředí 
Prioritní oblast podpora snižování znečišťování životného prostředí je provázána na iniciativu 
EVROPA 2020 Evropa méně náročná na zdroje s cílem snižovat emise skleníkových plynů o 
nejméně 20 % oproti úrovním roku 1990 nebo o 30 %, pokud pro to budou příznivé 
podmínky; zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie v naší konečné spotřebě energie na 
20 % a zvýšit energetickou účinnost o 20 %. 
Ochrana životního prostředí je v současné době stálým tématem všech strategií a rozvojových 
plánů v Evropské unii. Opatření v rámci této prioritní oblasti by měla být zacílena na všechny 
sféry, které se této problematiky dotýkají a mají tak na stav životního prostředí v regionu i 
v globálním měřítku bezprostřední vliv – energetika, doprava, nakládání s odpady, průmysl, 
individuální činnost podnikatelských subjektů a obyvatelstva.  
(S) Dobrá úroveň zásobování elektrickou energií, převažující část území regionu je plynofikována 
(S) Významné kulturní dědictví a přírodní potenciál pro rozvoj turistiky a volnočasových aktivit 
(S) Tradičně příhodné podmínky pro zemědělství, velká intenzita a koncentrace zemědělské produkce 
(S) Nízké znečištění životního prostředí a poměrně vysoký počet chráněných území 
(W) Problematická využitelnost některých průmyslových zón a brownfields 
(W) Nedostatek veřejných služeb a nevyhovující infrastruktura ve venkovských oblastech a v malých obcích 
(W) Přetíženost stávající silniční sítě a její nevyhovující stav  
(O) Zapojení kraje a regionálních subjektů do partnerských sítí na regionální, celostátní a přeshraniční úrovni  
(O) Ekologizace lidských činností příznivě ovlivňující životní prostředí  
(O) Trvalé možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i tuzemských zdrojů  
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(T) Trvalý nárůst intenzity tranzitní silniční dopravy, pokles významu železniční dopravy 
(T) Oddalování dobudování páteřních silničních komunikací 
(T) Negativní ovlivňování kvality životního prostředí lidskou činností  

 

Prioritní oblast 10: Podpora integrovaného řešení problematiky venkova 
Prioritní oblast podpora integrovaného řešení problematiky venkova je provázána na 
iniciativy EVROPA 2020 Inovace v Unii a Digitální program pro EU a to především v oblasti 
vysokorychlostního internetu, jehož rozšíření ovlivňuje schopnost inovovat zejména ve 
venkovských oblastech a dále u šíření znalostí přes internet a distribuce zboží nebo služeb 
přes internet. 
Problematika venkovských oblastí je do značné míry specifická a vyžaduje integrovaný 
přístup, který se neomezuje například pouze na zemědělství. Opatření v rámci této prioritní 
oblasti by měla zajistit komplexní udržitelný rozvoj venkova jak z hlediska infrastruktury a 
životního prostředí, tak z hlediska sociálního rozměru. Je žádoucí zdůraznit problematiku 
venkova jako samostatného tématu v rámci kohezní politiky.    
(S) Dobrá dostupnost základních sociálních a zdravotnických služeb v kraji 
(S) Významné kulturní dědictví a přírodní potenciál pro rozvoj turistiky a volnočasových aktivit 
(S) Vysoká intenzita cestovního ruchu a návštěvnost Královéhradeckého kraje 
(S) Hustá dopravní síť silnic a železnic, fungující integrovaný dopravní systém na území kraje 
(S) Dobrá úroveň zásobování elektrickou energií, převažující část území regionu je plynofikována 
(S) Tradičně příhodné podmínky pro zemědělství, velká intenzita a koncentrace zemědělské produkce 
(S) Nízké znečištění životního prostředí a poměrně vysoký počet chráněných území 
(W) Demografické stárnutí populace Královéhradeckého kraje 
(W) Problematická využitelnost některých průmyslových zón a brownfields 
(W) Přetrvávající exkluze určitých soc. skupin, nerovnoměrné pokrytí území službami sociální péče a prevence 
(W) Nedostatek veřejných služeb a nevyhovující infrastruktura ve venkovských oblastech a v malých obcích 
(W) Nedostatek pracovních příležitostí na venkově 
(W) Stárnutí bytového fondu v Královéhradeckém kraji 
(O) Rozvoj informačních technologií přinášející potenciální zkracování vzdáleností a zlepšování komunikace 
(O) Zapojení kraje a regionálních subjektů do partnerských sítí na regionální, celostátní a přeshraniční úrovni  
(O) Vzrůstající zájem o alternativní formy turistiky 
(O) Ekologizace lidských činností příznivě ovlivňující životní prostředí  
(O) Trvalé možnosti čerpání dotací a financí z fondů EU i tuzemských zdrojů  
(T) Nezájem potenciálních investorů, stagnace ekonomických aktivit, odchod firem z regionu 
(T) Bariéry v podnikání způsobené nepřehl. a komplik. legis. a obecně nepříznivými podm. pro rov. podn. prostř. 
(T) Rozšiřování hosp. probl. oblastí v důsledku slabé ek. výkonnosti především venkovských a periferních regionů 
(T) Vzrůstající potřeba sociálních a zdravotních služeb v důsledku dalšího postupného stárnutí obyvatel 
(T) Neudržitelnost rozsahu a kvality veřejných služeb v důsledku jejich neprovázanosti a nedostatku financí 
(T) Negativní ovlivňování kvality životního prostředí lidskou činností  

4.4. Předpoklady a potřeby pro další rozvoj kraje v novém programovacím 
období   

Zachování stávajícího stavu implementační struktury ČR 

Programovací období 2007-2013 potvrzuje smysluplnost existence Regionálních operačních 
programů v implementační struktuře ČR (správné zacílení priorit, rychlé čerpání alokovaných 
finančních prostředků apod.). V rámci diskuse o novém pojetí kohezní politiky, s odkazem na 
pojetí funkčních regionů dle Barcovy zprávy a s důrazem na posilování principu subsidiarity, 
se jeví jako logický požadavek na zachování programového přístupu, kde právě území 



 
 

 

29 

stávajících regionů NUTS II budou plnit funkci funkčních regionů a tím i jednotek intervence 
budoucí kohezní politiky EU. Funkční regiony na úrovni NUTS II posílí princip partnerství, 
kvalitu interakcí a mohou také snižovat administrativní náklady implementační struktury 
skrze zavádění více flexibilního a méně byrokratického přístupu řízení svých programů. S tím 
samozřejmě souvisí větší odpovědnost za kontrolu, audit monitorování a hodnocení 
naplňování zvolené strategie. Protože právě vytvoření dlouhodobých strategií rsp. 
rozvojových scénářů se zaměřením na nevyužitý potenciál území a na snížení sociálního 
vyloučení v definovaných místech je to, co vyplývá z aktuální diskuse kolem funkčních 
regionů. 
Pro každý funkční region NUTS II by tak byly zpracovány „tailor-made“ rozvojové scénáře, 
které se budou koncentrovat na využití potenciálu území a řešení klíčových problémů. 
Scénáře bude nutné posoudit co do efektivity, přidané hodnoty intervencí a dopadu do území. 
Úspěšná tvorba a realizace scénářů si vyžádá vytvoření průřezové platformy pro spolupráci 
mezi resortními ministerstvy, kraji NUTS II a místními aktéry rozvoje. 
 

Integrovaný přístup k programování 

Pro větší naplňování potřeb regionů by budoucí kohezní politika měla klást důraz na zavádění 
principu místně orientovaného modelu rozvoje. Pomocí tohoto přístupu se vytvářen rámec, v 
němž jsou veřejné prostředky alokovány se znalostí prostředí funkčního regionu, preferencí 
konkrétních aktérů a dochází k integraci efektů intervencí v daném místě a na něm integrálně 
navázaných strukturách. Cílem je podporovat tendence k úplnému využití lokálních a 
regionálních zdrojů růstu funkčního regionu, mobilizování aktérů a posílení jeho 
konkurenceschopnosti. 
V rámci vertikální integrace by tak došlo k rozdělení rolí, kdy budoucí tematické programy 
řeší efektivně nadregionální témata a všechny ostatní intervence jsou prováděny skrze místně 
orientovaný model funkčních regionů NUTS II. Tím dojde k jasnějšímu vymezení regionální 
dimenze oblastí intervencí, které v současném programovacím období spadají pod tematické 
programy a u kterých se doposud regionální dopady neřeší. 
Horizontální aspekt integrace se projeví především ve větším vtahování klíčových hráčů 
(veřejná správa, neziskové organizace, profesní organizace, vzdělávací instituce, podnikatele, 
ministerstva apod.) do procesu programování a implementace, tak aby docházelo k větším 
synergickým efektům a multiplikacím vynaložených veřejných prostředků. Z pohledu 
konečných příjemců se integrovaný přístup a místně orientovaný model rozvoje na úrovni 
funkčních regionů NUTS II může projevovat například podporou konceptu „One-stop-shop“ 
při nastavování obsahu a procesů implementační struktury ČR. 
Není možné opomíjet ani mezinárodní rozměr integrovaného přístupu, kde roste poptávka po 
sdílených implementačních mechanismech v sítích vzájemně propojených projektů konkrétní 
přeshraniční nebo meziregionální spolupráce. Podpůrným argumentem pro místně 
orientovaných model rozvoje skrze funkční regiony NUTS II je také skutečnost, že mnoho ze 
strategických priorit NUTS II Severovýchod je v souladu se Strategií EU 2020.  
 

Multifondovost programů 

Integrovaný přístup se může také projevovat skrze aktivity vedoucí k posilování 
komplementarity a synergií tvrdých a měkkých projektových aktivit konečných příjemců. 
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V optimistické variantě lze podpořit závěry Barcovy zprávy na vytvoření jediného fondu 
kohezní politiky s reintegrovaným Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. 
Kompromisní variantou, pokud nebudou závěry Barcovy zprávy realizovány, je snaha o 
multifondovost programů, tak aby byla umožněna realizace strategie/scénářů funkčních 
regionů NUTS II při reálné možnosti zavádění synergického přístupu k soft/hard intervencím 
v duchu „one-stop-shop“, včetně snah o snižování nákladů administrace. 
 

Zachování kohezní politiky jako nástroje pro vyrovnávání regionálních disparit 

V esenciální otázce definice funkce a zaměření kohezní politiky je pro kraje zásadní zachovat 
konvergenční a solidární aspekt této politiky. Kohezní politika má i nadále přispívat 
ke snižování zaostalosti méně vyspělých členských států EU a jejich regionů. Kraje považují 
podporu zaostávajících členských států a jejich méně rozvinutých regionů  za činnost s velkou 
přidanou hodnotu. Zároveň ale platí, že při zaměřování podpory je nutné zohledňovat 
specifičnost potřeb a podmínek regionů a členských států. Kritériem způsobilosti regionů a 
členských států spadajících do cíle Konvergence by tak měl zůstat ukazatel HDP /obyvatele. 
Konkrétní hodnotu je nutné vyjednat tak, aby  redukce finančních prostředků stávajících 
NUTS II byla co nejvíce minimalizována. Variantní je i případné odškálování podpory pro 
regiony těsně nesplňující kritéria způsobilosti. Větší provázanost kohezní politiky na aktuální 
výzvy a priority EU je jistě legitimní, ale ne za cenu rezignace na územní, hospodářskou a 
sociální dimenzi kohezní politiky.  
 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova zpět do rámce kohezní politiky 

Dalším zásadním tématem pro budoucí kohezní politiku je otázka podpory rozvoje venkova 
z pohledu politik EU. Stávající stav, kdy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova je 
vyňat z kohezní politiky nelze považovat z hlediska regionálního pohledu za uspokojivý. 
Tématika by měla být sjednocena a ne se tříštit. V této otázce lze podporovat závěry Barcovy 
zprávy na zrušení stávajících strukturálních fondů a vytvoření jediného fondu obsahujícího 
zpět také EAFRD vyňatý ze Společné zemědělské politiky. Kompromisně je možné vycházet 
z tvrzení, že ne všechny rozvojové aktivity na venkově jsou povahy zemědělské. Pokud 
přijmeme požadavek, že hospodářství a rozvoj venkova má být diverzifikovaný, potom se 
ukazuje, že nezemědělské činnosti na venkově plní spíše funkci kohezní, protože vedou právě 
k restrukturalizaci a diverzifikaci ekonomických aktivit, potažmo zaměstnanosti. Logickým 
důsledkem by tedy bylo opětovné zařazení alespoň nezemědělských činností zpět do kohezní 
politiky. Opětovné sjednocení této tématiky jde ruku v ruce s integrovaným pohledem na 
rozvoj funkčních regionů NUTS II a principu partnerství.   
 


