
 
 

OBČANSKÁ INICIATIVA HRADEC NA KOLE 

 

P R O H L Á Š E N Í 

 

Občanská iniciativa HRADEC NA KOLE je nepolitické uskupení osob 

usilujících o zlepšení podmínek pro cyklodopravu v Hradci Králové, 

nespokojených s 

 dosavadním rozvojem podmínek pro cyklodopravu v Hradci Králové 

v předchozích letech, 

 se způsobem (ne)komunikace představitelů města s cyklistickou 

veřejností, 

 s neplněním vlastních cílů města Hradec Králové obsažených 

v Koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové z roku 2012 

obsahující Vizi města v roce 2027 jakožto platného dokumentu týkající 

se rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové 

 se špatným stavem cyklotras/cyklostezek ve městě, s absencí 

cyklotras/cyklostezek v okrajových částech města, s absencí páteřních 

cyklotras/cyklistických průtahů městem. Jedná se o omezující faktory 

z hlediska 

 bezpečnosti cyklistů ve městě,  

 preferování cyklistické dopravy před individuální 

automobilovou dopravou při volbě dopravních prostředků 

občany při uspokojování jejich potřeb, 

 udržitelného životního stylu ve městě s dopady na životní 

prostředí a kvalitu života ve města a tím i zdraví jeho obyvatel, 

 s absencí možností bezpečného parkování pro kola mj. z důvodu 

odstranění cyklověží, a to především u Hlavního nádraží, ale i v jiných 

částech města, 

 s ignorováním cyklodopravy při stavebních úpravách ve městě 

(uzavírání cyklotras, průjezdů apod. bez náhradního řešení). 

Občanská iniciativa HRADEC NA KOLE nemá ambice dožadovat se výsadního 

postavení při rozhodovacích procesech v oblasti cyklodopravy v Hradci 

Králové, avšak klade si za cíl být partnerem pro komunikaci s představiteli 

města z pozice občana – cyklisty a daňového poplatníka. Hodlá tak činit 
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formou přenášení oprávněných požadavků cyklistické veřejnosti na 

představitele města a dožadování se odpovídající odezvy ze strany města, a 

to jak z hlediska okamžitých a krátkodobých řešení, tak i z hlediska středně 
a dlouhodobých cílů a záměrů v oblasti cyklodopravy v Hradci Králové. 

Občanská iniciativa HRADEC NA KOLE proto očekává partnerský přístup ze 

strany vedení města, a to na výrazně vyšší úrovni, než tomu tak bylo 

doposud, neboť do budoucna považuje stávající způsob (ne)komunikace 

vedení města s cyklistickou veřejností za nepřijatelný. Takovýto partnerský 

přístup lze očekávat i ze strany Občanské iniciativy HRADEC NA KOLE. 

Občanská iniciativa HRADEC NA KOLE hodlá intenzivně komunikovat 

s obdobně smýšlející částí obyvatel Hradce Králové, proto zároveň vyzývá 

cyklistickou veřejnost a další subjekty podporující úsilí o rozvoj 

cyklodopravy v Hradci Králové jakožto jednoho z pilířů udržitelného života 

ve městě na úrovni 21. století, aby se k ní připojili. 

 

V Hradci Králové 
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