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Cyklistická doprava v Hradci Králové se především díky tomu, jaké jí byly v tomto městě vytvořeny základní 
podmínky rozvoje, stala vzorem pro ostatní města naší republiky. Tyto základy je dnes možné sledovat zejména 
podél II. silničního okruhu města, na něj navazujících hlavních radiál a dále podél obou řek. Na příkladu Hradce 
Králové je tak doložitelné, že pokud se při urbanistickém a dopravním plánování rozvoje sídel plnohodnotně 
zohlední i potřeby pro nemotoristy, je položen základ pro budoucí vlastní naplňování přijaté koncepce rozvoje 
cyklistické dopravy. V případě silně zastavěných sídel se pak toto může pozitivně projevit tolik potřebným 
prostorem pro cyklistickou infrastrukturu.  
Z pohledu srovnání s vyspělými státy Evropy je však logické, že úrovně v této oblasti zatím naše města (včetně 
Hradce Králové) nedosahují a zatím se k ní pouze s různými úspěchy blíží. Jízdní kolo se jednoduše musí stát 
přirozenou součástí našeho života tak, aby podpora podmínek pro tento dokonalý způsob dopravy ve městech 
byla na všech úrovních zcela samozřejmá.  
 
Pro rozvoj a oblíbenost cyklistické dopravy má Hradec Králové základní a přirozenou výhodu ve velmi příznivých 
přírodních a klimatických podmínkách, rovinatém území a mimo jiné i rozsáhlém komplexu rekreačních 
městských lesů, který těsně navazuje na zastavěné území města.   

 
Hradec Králové je přirozeně napojen na síť dálkových (nadregionálních), regionálních a místních cyklotras, které 
jsou na území města postupně převáděny na městské cyklistické komunikace. Po nich jsou vedeny (nebo se o 
tom uvažuje) dálkové cyklotrasy jako je Labská stezka a výhledově uvažovaná Žitavská stezka, které městem 
procházejí. Regionální cyklotrasy naopak většinou mají v Hradci Králové svůj začátek/cíl a do města jsou 
v současné době přivedeny po klidnějších silnicích II. a III. tříd. 

 

 
•••• schéma cyklistických tras napojených na město (vč. plánovaných) •••• 
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Dnešní charakter a umístění cyklistických komunikací v Hradci Králové v zásadě přímo navazuje na radiálně 
okružní dopravní systém města určený I. a II. městským silničním okruhem. Zejména II. městský (Gočárův) okruh 
je téměř po celé délce a po obou stranách doplněn stezkou s provozem cyklistů. Vlastní síť cyklistických 
komunikací je tvořena převážně stezkami pro chodce a cyklisty se společným nebo odděleným provozem, dále 
pak samostatnými cyklistickými stezkami a zatím v malé míře jízdními pruhy pro cyklisty na motorových 
komunikacích. Na základě průzkumu území a s využitím GIS města bylo v současné době na území města 
zjištěno cca 56 km cyklistických komunikací, přičemž je nutné poznamenat, že cyklisté dále využívají velké 
množství zpevněných cest s vyloučením motorové dopravy a jinak zklidněných komunikací nevybavených 
příslušným dopravním značením. 

 
 

 
•••• stávající cyklistické komunikace ve městě •••• 

 

 

 
 
Samozřejmě je však také nutné konstatovat a přiznat, že při značné oblíbenosti tohoto druhu dopravy jsou 
cyklisté stále často nuceni využívat jízdní pruhy komunikací pro motorovou dopravu bez jakékoli ochrany a 
vybavení. Vzhledem k zatím neudržitelnému růstu automobilizace společnosti, která s sebou nese vyšší riziko 
kolizí automobilů s cyklisty, je logicky vyvíjen tlak na to:  

� segregovat cyklistickou dopravy do přidruženého dopravního prostoru „motorových komunikací“ (tj. sdružit 
cyklistickou a pěší dopravu),  

� vést cyklisty zcela samostatně  

� vymezit samostatné prostory pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru komunikací a křižovatkách 

� změnou legislativy a přístupu k jejímu výkladu iniciovat řešení obvyklá ve vyspělých cyklistických zemích 

 (pozn.: při výběru se snažíme  zohlednit reálné intenzity cyklistů, lokality „nepříjemné“ pro cyklisty, územní 
možnosti řešení, ekologicky šetrná řešení, finanční náročnost, veřejnost, apod.) 
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Na základě průzkumu mobility a místní přepravy cestujících v Hradci Králové z roku 2004 bylo zjištěno, že 
celoročně tvoří podíl cyklistické dopravy v dělbě dopravní práce téměř 12 % a v letním období tato hodnota 
stoupá až na téměř 16 %. Stejný průzkum z roku 2005 zaznamenal jistý pokles  ve využívání kola (celoročně na 
cca 6,5 %), který je možné přisoudit naopak nárůstem podílu využití automobilu ale i zvyšováním kvality MHD.  
Aktuální průzkum intenzit cyklistů na území města připravujeme.  

 

 

 
 

•••• cyklistický dopravní model s intenzitami zatížení sledovaných úseků z roku 2004 
(špičková hodina 14:00 - 15:00 hod.) •••• 

 
 
 

 
 

•••• obvyklá situace na jedné z křižovatek •••• 
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Směr (koncepce) rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové je založen na doplnění stávajících cyklistických 
komunikací na území města do propojeného systému z důrazem na vznik páteřních městských tras, které budou 
hlavním distributorem nemotorové dopravy na území města. Vedle postupného a možného napojování 
okrajových částí města (která jsou sledována samostatně) je pozornost zaměřována na jeho centrální část, kde 
byly dle plošného sčítání v roce 2004 zaznamenány největší intenzity cyklistů. Z uvedeného průzkumu dále 
vyplynulo, že cyklisty nejvíce využívané úseky jsou na jihozápadní části II. silničního okruhu a dále na 
významných městských radiálách napojujících se na I. městský okruh - jsou to. zejména ulice Hradecká, tř. Karla 
IV., S.K. Neumanna, ul. Pospíšilova, ul. V Lipkách a dále propojení Malšovic a Slezského Předměstí.  
 
 
 

 
 

•••• návrh předpokládaných páteřních tras cyklistických komunikací v Hradci Králové •••• 
 
 
 
 

 
Dnes sledovaný záměr vzniku páteřních městských tras cyklistických komunikací jednoduše reaguje na 
zmiňovaný průzkum cyklistické dopravy a jeho následnou analýzu. Na základě těchto údajů doplněných o 
nehodovost cyklistů a samozřejmě vlastní zkušenosti byl zpracován návrh vedení páteřních tras ve městě, který 
pro I. etapu předpokládá úpravy dopravních prostorů a uličních profilů na I. městském okruhu kolem historického 
jádra s propojením k přednádražnímu prostoru v sousedství nového terminálu hromadné dopravy v Hradci 
Králové a dále s vazbou na II. silniční okruh (včetně nové lávky u Zimního stadionu).  
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•••• návrh páteřních tras cyklistických komunikací pro I. etapu •••• 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

•••• výřez DÚR páteřní cykl. komunikací - I. etapa (Divišova ulice.) •••• 
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Podpora cyklistické dopravy v Hradci Králové vychází z přijatých koncepčních zásad v oblasti územního a 
dopravního plánování, dostupných podkladových materiálů a dokumentací z oblasti nemotorové dopravy 
(Územní plán města Hradec Králové, zásady dopravní politiky města, generel cyklistických tras, návrh páteřních 
cyklistických komunikací města, atd.), ale i prioritních podnětů a požadavků ze strany veřejnosti (včetně 
odborné).  
 
 
Obecně je tak možné zásady podpory nemotorové dopravy v Hradci Králové shrnout do těchto tezí:  

………… v konkrétních projektech a záměrech podporovat a naplňovat koncepci, která vychází ze zpracovaného 
generelu cyklistických tras v Hradci Králové a principů navrhování komunikací pro cyklisty za účelem 
vytvoření uceleného systému cyklistických komunikací na území města 

………… projektově a investorsky uplatňovat návrh realizace páteřních cyklistických tras na území města 

………… zajistit odpovídající napojení okrajových městských částí 

………… v projektové a investorské přípravě nových dopravních řešení a staveb, popř. rekonstrukcí stávajících 
komunikací požadovat taková řešení, která povedou ke zvyšování bezpečnosti a aktivní podpoře cyklistické i 
pěší dopravy - spolupracovat s dopravními a bezpečnostními subjekty 

………… podporovat a aktivně se zúčastňovat dotačních programů a projektů zaměřených na rozvoj cyklistické 
dopravy (fondy EU, SFDI, apod.) 

………… řešit moderní odstavné plochy pro kola (včetně krytých a bezpečnostních) u významných cílů dopravy 
(nádraží ČD – resp. terminál hromadné dopravy, centrum města, nemocnice, sportoviště, úřady, apod.) 

………… podporovat kombinovatelnost dopravy 

………… maximálně informovat veřejnost o možnostech a kladných stránkách cyklistiky a pěší dopravy za účelem 
podpory tohoto druhu dopravy, poskytnout  kvalitní a dostupné mapové podklady  

………… napojit místní trasy v Hradci Králové na síť dálkových evropských (nadregionálních) a regionálních tras za 
vzájemné koordinace s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a Klubem českých turistů - KČT (zajistit 
kvalitní značení, informační systém, úschovny, apod.) 

………… navrhnout funkčně spojitý systém atraktivních pěších tras na území celého města 

………… podporovat rozšiřování zón s preferencí nemotorové dopravy v centru města 

………… zpevnit funkčně opodstatněné „vyšlapané“ pěší trasy vedoucí přes stávající plochy zeleně 
 
 
 
 
Realizované cyklistické komunikace a úpravy na území města od roku 2003 : 
� ul. Náhon - samostatná a společná stezka pro cyklisty 
� Orlické nábřeží - společná stezka s osvětlením  
� křižovatka „Stoletá“ - samostatné vedení cyklistické dopravy křižovatkou včetně SSZ 
� ul. Antonína Dvořáka - společná stezka (bezbariérové úpravy) 
� ul. Jungmannova - stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 
� společná stezka k OC Tesco  
� ul. Nerudova - stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 
� ul. Horova a Pavla Hanuše - stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem  
� ul. Jiřího Purkyně - stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 
� ul. U Koruny - stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 
� ul. Střelecká - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 
� ul. Průmyslová - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 
� ul. V Lipkách - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 
� ul. Kladská - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 
� ul. Na Občinách - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 
� stezky u Fakultní nemocnice - samostatné cyklistické pruhy a společná stezka pro chodce a cyklisty 

s odděleným provozem 
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� Kubištovy sady - společné stezky v parku 
� lesní cesta „Hradečnice“ - nemotorová stezka v městských lesích 
� ul. Roudničská - samostatné stezky a stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 
� ul. Kydlinovská - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 
� třebešská hráz a pravý břeh Labe - stezky po tělese protipovodňové hráze 
� Gočárova třída - stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem  
� lokalita Plachta - stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem 
� Terminál hromadné dopravy - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 
� ul. Národních Mučedníků a Přemyslova - stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem 
� Stříbrný rybník-Svinary (I.část) - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 
 
 
Cyklistické komunikace a úpravy v realizaci: 
� lokalita Plachta - stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem 
� Malšovice-Malšova Lhota (I.část) - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem 
 
 
 
 
Plánované cyklistické komunikace na území města  - projektová příprava (PP)  / výhled (v): 
� stezka Hradec Králové-Pardubice (DÚR) 
� stezka Hradec Králové-Smiřice-Jaroměř-Kuks (DÚR) 
� páteřní trasy (viz. výše)  
� propojení městských částí Malšovice-Malšova Lhota-Svinary (PP, postupná realizace) 
� rekonstrukce lesní cesty Písečnice a dokončení Hradečnice 
� napojení městské části Březhrad (PP)  
� lávky pro pěší a cyklisty přes Labe a Orlici (PP) 
� dopravní uzel „Mileta“ (DÚR) 
� křižovatka „U Koruny“ (DÚR) 
� stezky v rekreačních lokalitách (Šimkovy sady, „Hradubická“, městské lesy)  
� jednotlivá dílčí propojení konkrétních lokalit (nové komunikace, stavební úpravy, dopravního značení, apod).  
� In-line park HK jihovýchod - kombinace cyklo a in-line 
� stezka Hradec Králové-mikroregion Černilovsko (DÚR) 
� zpevnění lesní cesty do Svinar 
� napojení okrajových městských částí (Piletice, Rusek, Věkoše, Pouchov)   
� stezka Hradec Králové-Stežery (v) 
� stezka podél silnice I/11 - ul. Bří Štefanů (v) 
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„hodnocení“ cyklistické infrastruktury města: 
 
výhody: 
� dobrý základ pro další rozvoj a vznik uceleného systému cyklistických komunikací - tradice 
� deklarovaná podpora ze strany města 
� dobrá kvantita i kvalita podkladových a rozvojových materiálů a analýz - návrh vedení páteřních městských 

tras 
� deklarovaná ochota postupného uvolňování uličních prostor pro nemotorovou dopravu (vznik integrovaného 

systému parkování - ISP), veřejná prostranství, zeleň, apod. (snaha o postupné vymísťování parkujících 
vozidel do hromadných garáží) 

� „respektování“ cyklisty v dopravním proudu („cyklista patří k Hradci“) 
� podpora ale zároveň i vysoké nároky veřejnosti 
� samostatné semafory pro cyklisty na křižovatkách 
� bezpečnostní stojany 
� možnost zakoupení kvalitního cyklistického vybavení 
� existence rozsáhlého komplexu městský lesů propojeného s městem - široké rekreační využití  
� aktivní zájem veřejnosti o zlepšování podmínek pro cyklisty (místní samosprávy, fóra, internetové servery - 

„Hradec na kole“, Město na kolech, diskuze, dotazy, ...) 
� podpůrný rozvoj in-line bruslení 
 
 
 
problémy:  
� omezené zdroje financování cyklistických staveb a úprav  
� zajištění potřebného území - nedostupnost území 
� komplikovanost při správním projednání jednotlivých záměrů v případě námitek a připomínek - úloha 

nadřízeného orgánu (různé názory na pořizované návrhy ze strany veřejnosti, občanských sdružení, apod.) 
� limitovaný prostor v silně urbanizovaném prostředí města (zeleň, ostatní městské funkce, apod.) 
� chybějící návaznost některých úseků cyklistických komunikací 
� špatný povrch některých stávajících cyklistických komunikací 
� prozatímní neochota ze strany policie „pustit „ cyklisty do jednosměrných ulic (je v jednání) 
� chybějící úpravy (dopravní značení) v křižovatkových prostorech 
� absence krytých a hlídaných ploch pro odstavení kola 
� v území nejsou značeny cyklistické trasy (oficiální, tématické)  
� stále poměrně vysoká kriminalita - krádeže kol 
� stále se zvyšující stupeň automobilizace společnosti 
 
 
 
nebezpečné úseky: 
� úseky na silnicích I. třídy (Bří Štefanů, Koutníkova) 
� křižovatkové prostory bez úprav pro cyklisty 
� komunikace s intenzivní cyklistickou dopravou a vedením MHD, které současně slouží k zásobování obchodů  

nebo parkování (kolize se stojícími vozidly, výjezdy) - tř. ČSA, Karla IV., Pospíšilova tř., ul. Habrmanova, ul. 
Úprkova, Benešova tř. 

 
 

 
„Doprava je důležitou, nikoli však určující, obslužnou složkou 

života města. Musí proto být koncipována tak,  
aby život ve městě usnadňovala a nikoli určovala“ 

  
 


