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Dobrý den, níže zasílám odpovědi za Koalici pro Hradec. 

Jak hodno�te současné podmínky pro cyklis�ckou dopravu ve městě? Proč nejezdí více lidí na
kole?
Hradec bohužel usnul na vavřínech devadesátých let a ubírá se rozvojem měst ze začátku let
sedmdesátých směrem k "amerikanizaci " města (za tento výraz se omlouvám, ale vyjadřuje město,
kde je vše daleko od sebe navíc rozložené tak, že nejvýhodnějším prostředkem je auto). Tento
trend je nezdravý a směřuje nejen k tomu, že je město touto dopravou zatěžováno, ale i k tomu, že
sami cyklisté a chodci se necí� komfortně a bezpečně. Je způsoben jednak plánováním města,
stejně jako �m, že Hradec je regionálním centrem, do něhož se sjíždí za prací, vzděláním,
obchodem i zábavou lidé z padesá� kilometrového okruhu. Z tohoto důvodu je nutné na dopravu
uvnitř města pohlížet i v regionálním kontextu.

Které jsou největší překážky rozvoje cyklis�cké dopravy ve městě z Vašeho pohledu? Vždyť
Hradec má Koncepci rozvoje cyklis�cké dopravy již z r. 2012 a dnes již téměř dokončený Plán
udržitelné městské mobility.
Město má vícero orgánů zabývajících se rozvojem udržitelné dopravy opírající se o odborníky
napříč poli�ckým spektrem i dlouhodobou koncepci k jejímuž zavazování se všechny strany více či
méně zavazují. Bohužel dlouhodobé inves�ce, které město plánuje a provádí jdou spíše pro�
tomuto trendu, názorům odborníků a poučené veřejnos� (za všechny například záměr stavby
podzemního parkoviště v centru města). Důvodů, proč tomu tak je, vidím v několika věcech
a) plánování dopravních staveb a řešení se opírá převážně o vize architektů, kteří jsou příznivci
zastaralých řešení (automobilizace ala 70. léta)
b) lidé, kteří rozhodují o těchto inves�cích jsou často ropní brontosauři, kteří nechtějí a neumí
vykomunikovat případná současná řešení. Někteří mají dokonce pocit, že Hradec potřebuje tyto
"odvážné" stavby a dokazují tak, že jsme prostě maloměsto. 
c) dobře koncepčně připravená cyklostezka nemá tak velký efekt jako pořádně vykopaná díra do
země (v řádu miliard). Mainstreamový volič prostě chce vidět peníze v "betonu" - a zde je
nezastupitelný prostor nejen pro poli�ky, ale i pro nejrůznější hnu�, která toto uvažování veřejnos�
mohou změnit. Je to však běh na dlouhou trať a není to lehké. Na tématu dopravy je proto potřeba
pracovat z vrchu i zespoda.  

Jaké jsou Vaše poli�cké priority v tématu cyklis�cké dopravy? V případě, že bude Vaše
strana/hnu� 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?
Dlouhodobě jsme příznivci inves�čně malých (logických) řešení, která lze shrnout heslem "čára je
levnější než kubík betonu". Ostatně, vzhledem k započatým inves�čním akcím nám ani nic jiného
nezbyde. Více méně se jeví několik opatření, která jsou zvládnutelná i za jedno volební období:
a) Revize a úprava místních dopravních podmínek v některých částech Hradce a to především ve
spolupráci s místními samosprávami (například Nový Hradec již s �mto začal). Mezi tato opatření
patří především zjednosměrnění některých ulic a cyklo-obousměrky...
b) Vybudování a posílení infrastruktury pro cyklisty-především vybudování



odpovídajícího mobiliáře vycházejícího z potřeb - například budování stojanů tam, kde jsou kola
dnes parkována na divoko, nebo cyklo vež u nádraží (případně jiné kapacitně vyhovující parkování
kol u nádraží a terminálu)
c) Komunikace s Krajem a regionálními dopravci, aby bylo umožněno/ulehčeno pohodlné cestování
s kolem, případně aby byla zvládnuta přestupní infrastruktura na kola především v okrajových
částech města.
d) Akcelerace tlaku na dostavbu nadřazeného dopravního systému (Severní tangenta, modernizace
železničních tra�...)
e) Větší naslouchání poradním orgánům a odborné veřejnos�.    

Jak zajis�te personální a finanční kapacity na naplnění Vašich cyklis�ckých záměrů
Osobně si myslím, že Hradec je již město takové velikos�, že by si zasloužilo náměstka pro dopravu,
pod kterého by spadal i příslušný aparát. Stejně tak, jako by bylo potřeba restrukturalizovat
kancelář hlavního architekta především tak, aby byly jasně definovány kompetence jednotlivých
orgánů s �m, že oblast vizí a rozvoje by měla převzít nově vzniklá příspěvková organizace po vzoru
pražského Campu starající se mimo jiné i o komunikaci s veřejnos�, propagaci a osvětu. Tato
restrukturalizace na první pohled vypadá jako dlouhodobě finančně náročná záležitost, máme však
za to, že by �mto krokem mohlo dojít k zprůhlednění některých procesů a zajis�t tak dlouhodobou
kon�nuitu rozvoje města (dá-li Pán Bůh ) dobrým směrem. 
Dalším z problémů je vypisování arch. soutěží , do kterých se dlouhodobě nehlásí hlavní postavy
tohoto oboru. Toto by se mohlo změnit s právě zmíněnou novou městkou kanceláří nebo z
počátku alespoň částečným outsourcingem přípravy soutěží a větší propagací města v odborných a
univerzitních kruzích. Ano, tento krok prodraží projekty v jejich rané fázi, ale je obecně dokázáno,
že z dlouhodobého hlediska se tento krok městům vyplácí.

Za Koalici pro Hradec
s pozdravem Jan Zajíc


