
-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět:Fwd: Předvolební otázky inicia�vy Hradec na kole

Datum:Tue, 30 Aug 2022 22:18:01 +0000

Od:Lukáš Řádek <lukas.radek@top09.cz>

Komu: info@hradecnakole.cz <info@hradecnakole.cz>

Kopie:pavlina.springerova <pavlina.springerova@uhk.cz>, Mar�n Sýkora
<mluvim@zahradec.cz>

Dobrý den,

děkujeme Vám za zaslání předvolebních otázek. Považujeme to za velmi důležité, prioritní
téma. V příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpovědi za naši koalici HDK a TOP 09 s
podporou Hradeckých patriotů a LES.
Vaši inicia�vu velmi vítáme a s prohlášením se ztotožňujeme. Docela se to pro�ná s naším
programem. Proza�m máme ne webu zahradec.cz pouze zkrácenou verzi tzv. desatero, v
brzké době tam přibude i full verze, ve které je městská cyklis�ka zpracovaná podrobněji a do
konkrétnějších detailů.

Prosíme o potvrzení doručení tohoto e-mailu.

Přejeme vám hezké dny

______________________

Lukáš Řádek
člen předsednictva TOP 09, člen VV
garant tema�ckého okruhu Životní prostředí a energe�ka
předseda RO TOP 09 Hradec Králové

tel: +420 724 708 680
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www.facebook.com/top09cz
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1. Jak hodnotíte současné podmínky pro cyklistickou dopravu ve městě? Proč nejezdí 
více lidí na kole? 

 
Hradec Králové je přes relativně nestísněnou zástavbu designován především pro auta. 
Opravdová a hmatatelná snaha o rozvoj infrastruktury pro lidi na kole ovlivňuje iluze, že to, co 
vidíme kolem sebe, je věc daná. Proto se používá ten nejzastaralejší možný design tedy nalití 
spousty barvy do ulic. Někam vylít barvu ale nestačí. To nevytváří bezpečné podmínky pro 
městskou cyklistiku, a právě autentický pocit bezpečnosti a příjemnosti zatím chybí, a proto 
nejezdí v Hradci víc lidí na kole. Myslím, že by málokoho do současného dopravního řešení 
napadlo pustit malé dítě nebo staršího seniora. To si myslíme, že je hlavní důvod, proč nejezdí víc 
lidí na kole. 
 
 
 

2. Které jsou největší překážky rozvoje cyklistické dopravy ve městě z Vašeho pohledu? 
Vždyť Hradec má Koncepci rozvoje cyklistické dopravy již z r. 2012 a dnes již téměř 
dokončený Plán udržitelné městské mobility. 

 
Hlavní překážka je uvedena v předchozí odpovědi. Dále to je nedostatečná infrastruktura 
bezpečného parkování kol a hustá automobilová doprava na území celého města. Je hezké, že 
má Hradec koncepce a plány, ty se ale příliš neplní. Opět jsme u základního problému tedy 
přesvědčení, že to nejde a od toho se poté odvíjí politické rozhodování. Chybí odvaha a 
porozumění problému a realizace systémových a oddělených cyklostezek, které jsou vzájemně 
propojené a nenavádějí na křižovatkách cyklisty pod kola aut. V Hradci máme řídkou a převážně 
nebezpečnou cyklistickou infrastrukturu, která dráždí a štve řidiče i cyklisty. 
 
 
 

3. Jaké jsou Vaše politické priority v tématu cyklistické dopravy? V případě, že bude 
Vaše strana/hnutí v koalici v následujícím volebním období, co chce za 4 roky pro 
zlepšení podmínek pro cyklodopravu vykonat? Jak bude doprava ve městě za 4 roky 
vypadat v případě, že budete vládnoucím subjektem? 

 
Úkolem města je zajistit pro občany takovou dopravní síť, která bude šetřit čas, a zároveň bude 
příjemná, pohodlná, zdravá a šetrná k životnímu prostředí. Výše uvedené podmínky nejlépe zajistí 
cyklistická doprava. Naše koalice dopravu a mobilitu ve městě chápe jako systém, který není 
podřízen individuální automobilové dopravě a stojí především na pilířích udržitelných forem 
dopravy. Moc dobře víme, že dobře navržený, ideálně oddělený cyklopruh má až 10x větší 
propustnost lidí než běžný pruh pro auta. Chceme se inspirovat v těch cyklisticky nejvyspělejších 
evropských městech. Zásadní je nespokojovat se s málem u zcela nových čtvrtí a projektů. Pokud 
u rekonstrukcí současných ulic čelíme řadě omezení a kompromisů, u nové výstavby se lze více 
rozmáchnout! Novou výstavbu a nové ulice stavíme na příští desítky let. Právě u těchto návrhů je 
třeba trvat na tom, že by měli projektanti vykročit ze zajetých kolejí ubohých stezek i ubohých 
cyklopruhů a nebát se lepších řešení! 
 
Priority jsou tedy jasné: 

- Vytvoření uceleného dopravního systému města vnímaného jako živý organismus, který 
vhodně kombinuje jednotlivé dopravní možnosti s preferencí udržitelné mobility. 

- Aplikace poznatků a doporučení hradeckého Plánu mobility s přihlédnutím k těm nejlepším 
evropským řešením. 

- Příprava a realizace zón s plošným zklidněním dopravy (obytné, pěší, „30“).  
- Zvýšení tempa přípravy a budování klíčových cyklostezek a další infrastruktury (např. Bratří 

Štefanů, Jana Černého, Pouchovská, na Plachtě, stezka Věkoše – letiště, Věkoše – Plácky, 
Plačice – Kukleny, cyklostezka a chodník v ulici Kladská). 

- Budeme maximálně podporovat vznik a rozvoj funkčního a vzájemně provázaného systému 
městských tras a komunikací pro cyklisty s vhodnou kombinací stezek, cyklopruhů, 
cykloobousměrek. 



 

 

 
Ve městě by za 4 roky vlády naší koalice mělo přibýt alespoň 5 km oddělených cyklostezek. 
Cyklostezky by měly být více provázané a mnohde bezpečně preferenční před pruhy pro auta. 
Město zajistí více parkovacích a odstavovacích míst pro kola zejména v centru včetně obnovení 
parkovacích věží pro kola. Město bude podporovat sdílené formy bezemisní dopravy. Připravíme 
revitalizace významných městských radiál (zejm. Gočárovy, Pospíšilovy a třídy Karla IV.) tak, aby 
nebyly pouze „dopravní tepnou“, ale ulicemi s lidským měřítkem s dobrými podmínkami pro 
chodce, cyklisty, se zelení a městským životem. Z těchto příprav bychom rádi ve volebním období 
realizovali jako pilotní projekt alespoň Gočárovu třídu od Ulrichova náměstí pro náměstí Svobody. 
V neposlední řadě budeme pomocí osvětových aktivit ve školách i firmách motivovat lidi 
přednostně využívat udržitelné formy mobility. 
 
 

4. Jak zajistíte personální a finanční kapacity na naplnění Vašich cyklistických záměrů? 
 
Cyklistické záměry se vždy vyplatí. Jejich zdravotní benefity jsou vždy vyšší než náklady na 
budování této nutné infrastruktury. Ještě výhodnější to celé je, pokud se na systémová řešení 
podaří najít dotační financování, jeho případná absence však nesmí být překážkou. Máme v plánu 
navýšení kapitol rozpočtu města pro cyklistické záměry. 
Vytvoříme pozici náměstka nebo radního s jasně vymezenou gescí dopravy, která v roce 2022+ 
nemůže být ve městě především o autech. 
 
 
____________ 
 
Lukáš Řádek, koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých patriotů a LES 


