
Náchod čekají investice za téměř půlmiliardy korun 
 
Schválený městský rozpočet pro rok 2016 je z velké části naplněn investicemi, a to v objemu 180 milionů korun. 
To je předzvěstí realizace mnoha velkých akcí. Jako každý rok půjde zejména o rekonstrukce místních komunikací 
a chodníků a zvelebování veřejných prostranství a parků. Dobrou zprávou je, že v letošním roce dojde i na dlouho 
očekávanou rekonstrukci sportovního stadionu Hamra. 

 
Velká péče je věnována mimo jiné i realizaci projektu 
v místě historických Malých lázní v Bělovsi, kterým se 
chceme připojit k odkazu tradice lázeňství v našem městě. 
„V těchto místech vyroste areál s rekonstruovaným 
posledním zbytkem původních lázní, kolonádou a novým 
místem s minerální vodou včetně venkovních vodních 
rehabilitačních prvků (např. Kneippův chodník, apod.),“ 
upřesnil místostarosta Tomáš Šubert. 
 
 
 
 
 
 

Investice města je však třeba vnímat i v návaznosti na investice státu, už proto, že spolu v mnoha případech úzce 
souvisejí. A v následujících letech nepůjde o investice pouze do dopravní infrastruktury. 
 
Společně s Národním památkovým ústavem 
připravujeme už v letošním roce zahájení revitalizace 
zámeckého kopce, který je významnou dominantou 
Náchoda a do budoucna bude jedním z pilířů rozvoje 
cestovního ruchu. Ostatně už dnes je náchodský zámek 
zpravidla hlavní destinací, kam turisté při návštěvě 
Náchoda zavítají. A pro nás Náchoďáky to bude opět 
příjemné místo pro procházky a odpočinek. V tomto 
případě by se mělo jednat o investici v celkovém objemu 
120 mil. korun. 
 
 
 

V srpnu letošního roku letošního roku bude také 
dokončena rekonstrukce nádražní budovy, kterou 
financují České dráhy (19 mil. Kč). „Tím dojde 
k provázanosti se stavbou nového terminálu autobusové 
dopravy, tak jak jsme od počátku iniciovali. Jsem rád, že 
díky vzájemné spolupráci Města Náchoda a Českých 
drah se cestující v letošním roce dočkají důstojného 
prostředí na příjezdu a odjezdu autobusů i vlaků,“ uvedl 
Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády pro vědu, 
výzkum a inovace a náchodský zastupitel. 
 
 
 

 
Správa železniční a dopravní cesty opraví v letošním 
roce most „u Bílé růže“. Po opravách dvou viaduktů (u 
nádraží a u finančního úřadu), které proběhly v loňském 
roce, tak bude opraven za cca 1,7 mil. Kč také tento most 
v centru města. 
 
 
 
 
A v neposlední řadě přijde letos na řadu oprava páteřní 
komunikace, která prochází Náchodem. To je rovněž 
investice státu, resp. ŘSD Hradec Králové, v celkovém 
objemu cca 130 mil. Kč, která významně přispěje ke 
zlepšení dopravní situace a průjezdu městem.  



 
 
Rekapitulace objemu investic v roce 2016: 
Investice z rozpočtu města 180 mil. Kč 
Státní investice    130 mil. Kč (rekonstrukce průtahu Náchodem) 

120 mil. Kč (revitalizace zámeckého kopce) 
  19 mil. Kč (rekonstrukce nádražní budovy) 

     1,7 mil. Kč (viadukt u Bílé růže) 
 
“Suma sumárum, když všechny zmíněné investice sečteme, jde skutečně o historicky nejvyšší částku blížící se téměř 
půl miliardě korun“, podotýká starosta Jan Birke a dodává: „Přesto, že si jednotlivé akce v průběhu své realizace 
vyžádají omezení nás všech, věřím, že po jejich dokončení na mnohá omezení rychle zapomeneme a budeme se 
těšit z výsledku.“  


