
-------- Přeposlaná zpráva --------

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

Datum:Sun, 04 Sep 2022 21:41:30 +0200 (CEST)

Od: lubos.hoker@stanhk.cz

Komu:Hradec na kole <info@hradecnakole.cz>

Dobrý den,

v příloze posílám odpovědi na zaslané dotazy.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Luboš Hoker
602 703 359



„Hradec na kole“ 

 

1. Úvodem bych chtěl zmínit, že jsme na nás Hradečáky a jejich nadšení pro sport hrdí. Když 
jdete v sezoně třeba do městských lesů, tak je vidět, že nás sport baví. Nás ve STANHK mrzí, 
že se město plní více a více automobily, a nikoliv ekologickými variantami dopravy, kterými 
jízdní kola bezpochyby jsou. Jedním z důvodů je zajisté nedostatek pruhů pro cyklisty, situaci 
určitě nepomohla ani deinstalace cyklo věží. Cyklista si více rozmýšlí, zda jet po městě na 
kole, když se množí automobily, přece jen, někdy je to o zdraví, někdy o život. Řešení tohoto 
problému tedy nemá jedno řešení, město by mělo usilovat o méně aut minimálně v centru, 
třeba skrz MHD, a to zatraktivněním svých služeb a zefektivní chodu. Čím méně aut, tím více 
prostoru pro BEZPEČNÝ pohyb cyklistů.  

2. Ohledně cyklistiky se dostáváme k tomu, že město v jednotlivých oblastech nebude vzkvétat, 
pokud ty oblasti nebudou městem podporované. Pokud tedy nebude město rekonstruovat a 
rozšiřovat cyklostezky a bude rušit místa k zaparkování kol, pak přirozeně budou cyklisté 
ubývat. Hradec má přitom obrovský potenciál v cyklo dopravě, jelikož není kopcovitý a vše je 
v příjemné dojezdové vzdálenosti. Za nás je největší překážkou to, že vedení města se 
mentalitou nachází stále někde na začátku 21. století. Nesleduje moderní trendy, vymýšlí 
zbytečné megaprojekty a neřeší věci od základu a komplexně. Viz například elektrokoloběžky. 
Proč letos nejsou k dispozici? Kolik lidí by je využilo místo vozu? Že existuje koncepce rozvoje 
cyklistické dopravy od roku 2012 a nic se s tím neděje, to bohužel dokresluje již zmíněné. 
Priority jsou na megaprojekty a zapomíná se na to, aby se tu dobře a kvalitně žilo. Soudíme, 
že někdy je lepší upustit od megaprojektů a začít se věnovat konceptu, to znamená pracovat 
na systémových změnách ve městě. S tímto samozřejmě úzce souvisí cyklistika a zdravý život 
občanů.  



3. Priorita musí být bezpečnost. Přímo v máme programu, že bychom tam, kde to bude možné a 
bude dávat smysl, budovali cyklo pruhy. Zvážili bychom také budování obrubníků, které by 
oddělily auta a cyklisty, v zahraničí se to osvědčilo, cyklista se cítí bezpečněji a autu se cyklista 
neplete, čili win-win řešení. Dalším důležitým bodem je občany motivovat. Mnoho firem 
pořádá celozávodní akce s názvem „do práce na kole“. Nevidíme jediný důvod, proč by takto 
nemohlo motivovat samotné město. Samotný pohyb po městě na kole se dá promovat i skrz 
kampaně, opět si dovolím napsat, že máme v programu v bodě o bezpečnosti zmínku o tom, 
že hodláme pro děti a dospělé pořádat bezpečnostní akce různých zaměření. Osobně jsem 
přesvědčen, že s bezpečnostní je úzce spjat také zdravý životní styl, budovat v lidech 
povědomí a zdraví je tudíž důležitým faktorem pro to, aby občan občas sedl na kolo, místo 
svého vozu. A protože vedení má jít příkladem, proč například neudělat čas od času projížďku 
po Hradci na kole s primátorem? Zajisté to může pro někoho být zajímavý zážitek a motivace. 
Příklady táhnou, tak to bylo, je a bude. Příkazy nikdo nemá rád, ale ukázat, že na kole to jde 
lépe, to je jiná. My ve STAN věříme na koncepty, ne na nařízení a příkazy. Někdy stačí jen 
ukázat směr a v tomto případě cyklista, už si cestu najde sám. Za zmínku jistě stojí, že jsme do 
svého programu zakotvili sportoviště pro bikery a to pumptrack. Toto sportoviště má velmi 
příznivou cenovku a spolu s Hradečáky bychom pro něj rádi našli vhodné místo. 

4. My chceme změnit Hradec hlavně koncepčně, to je základ všeho. Je sice krásné, když 
subjekty slibují co vše zařídí, nicméně my chceme začít od podlahy, jak se říká. Kapacity pro 
naše záměry s cyklistickou dopravou tak budou zajištěny tak, že budou postaveny jedna z 
priorit. Při stavbě nebo rekonstrukcí se bude myslet na to, že chceme mít Hradec bezpečný a 
přívětivý pro cyklisty. Finanční stránku věci chceme řešit i přes sponzory, nalákat velké firmy 
a nejlépe přímo z Hradce. Aby se mohli společně podílet na zlepšování dopravy v HK.   

 


