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Zásady dopravní politiky města Hradec Králové 2019+ 

 

 

Základní orientaci rozvoje města představuje Strategický plán rozvoje města Hradec Králové 

do roku 2030, který byl schválen zastupitelstvem města dne 17.12.2013. Zde zakotvená vize 

města v oblasti dopravy sleduje Hradec Králové jako město s vyváženým funkčním 

dopravním systémem šetrným k životnímu prostředí s významnou rolí veřejné hromadné 

dopravy, pěší a cyklistické dopravy, usměrněnou automobilovou dopravou a kvalitním 

železničním a dálničním napojení na okolní regiony i svět. Zásady dopravní politiky města 

Hradec Králové 2019+ zasazují vize, cíle a opatření strategického plánu města do aktuálního 

kontextu tvorby tzv. plánů udržitelné městské mobility, které by se měly stát hlavním 

strategickým nástrojem plánování udržitelné městské mobility (i s vazbou na financování 

dopravních projektů z evropských fondů).  

Zásady dopravní politiky města Hradec Králové 2019+ se tak nezabývají konkrétními záměry, 

ale obecně nastavují přístup a směřování dopravní politiky města v procesech plánování  

a rozhodování, ať už na úrovni městských strategických a koncepčních dokumentů,  

tak i např. v rámci standardní městské agendy. Konkrétní záměry a projekty v jednotlivých 

oblastech bude podrobněji definovat navazující Plán udržitelné městské mobility města 

Hradec Králové (SUMP) ve své návrhové části a akčním plánu.  

Celosvětový a celoevropský společenský a ekonomický vývoj posledních dekád mimo jiné 

určuje rámcové scénáře i v oblasti rozvoje měst a života jejich obyvatel. Hradec Králové zde 

není výjimkou. Sledovaný vývoj mj. zřetelně ukazuje významné změny a trendy s dopadem 

na městský dopravní systém a mobilitu obyvatel – suburbanizace území, nárůst intenzit 

dopravy na komunikační síti, zhoršování životního prostředí, růst počtu registrovaných 

vozidel a stupně automobilizace (viz příloha obr. 5), pokles počtu cestujících v MHD  

(viz příloha obr. 4), suburbanizace a naopak koncentrace služeb ve městě, stagnace rozvoje 

nemotorové dopravy, stárnutí obyvatelstva, rostoucí požadavky na potřebné infrastrukturní 

finance, apod.  

Ze sledovaných dat a prognóz dalšího vývoje dále vyplývá, že pokud město nezaujme jasný 

přístup k aktivnímu naplňování a ovlivňování dopravních potřeb obyvatel i dalších složek 

města (včetně jeho okolí), budou současné kapacity městské dopravní infrastruktury  

(i veřejného prostoru) záhy vyčerpány se všemi důsledky.  
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Zásady dopravní politiky města Hradec Králové 2003 – 2010 

Poslední (jediné) zásady dopravní politiky přijalo město Hradec Králové v roce 2003 jako podpůrný 

dokument probíhající přípravy výstavby terminálu hromadné dopravy. Tento dokument vyjadřoval 

tehdejší potřeby v oblasti dopravního plánování a směr řešení problémů s dopravou založený zejména 

na územním plánu města. I proto obsahoval mimo jiné zcela konkrétní rozvojové záměry, které jsou 

však standardní součástí navazujících plánovacích dokumentů. Značná část strategických přístupů  

a záměrů zůstává stále aktuální. Předchozí „infrastrukturní“ přístup k městskému dopravnímu 

plánování se posunul k tzv. udržitelné dopravní politice založené na co největší efektivitě a koordinaci 

všech vstupujících faktorů, sladění dopravních potřeb všech uživatelů, prosazení co nejšetrnějších 

způsobů dopravy a participaci.   

 

Město pro život 

Hradec Králové bude aktivně reagovat na probíhající společenský a ekonomický rozvoj, který s sebou 

nese i vedlejší nárůst potřeby přepravy osob, věcí i informací. Město a jeho veřejný prostor neslouží 

jen k uspokojování dopravní funkce, ale jako místo pro život místních i cíl návštěvníků. Veřejný prostor 

města (spolu s urbanisticko-architektonickými hodnotami) tvoří jeho základní strukturu a zajišťuje 

komunikační, kulturní, sociologické, komunitní, rekreační i komerční potřeby jeho obyvatel. Proto bude 

koncipován s důrazem na preferenci pěší, cyklistické a veřejné dopravy, zvyšování rozsahu zeleně  

a zklidňování obytných a centrálních (historicky a urbanisticky cenných) městských oblastí, to vše 

v souběhu s rozvojem sítě dopravní infrastruktury, zejména s prioritou dokončení výstavby té 

nadřazené. Cílem je celkové zlepšení životních podmínek ve městě, návrat života do ulic, aby bylo 

příjemné „být a žít“ v Hradci Králové (viz příloha obr. 1). 

 

Nevyužitý potenciál vlastní energie 

Hradec Králové je cyklistické město. Příznivé geografické a klimatické podmínky předurčují atraktivitu 

chůze a cyklistiky, které v Hradci Králové zajišťují více než jednu třetinu přepravy obyvatel města. Tyto 

místní podmínky spolu s dlouhodobou tradicí představují další potenciál v rozvoji s cílem zvětšení jejich 

podílu na přepravní práci (modal splitu) obyvatel města (viz příloha obr. 2). Kvalitní infrastruktura pro 

pěší a cyklistickou dopravu, včetně moderních nemotorových prostředků, bude nedílnou součástí 

všech záměrů a řešení s důrazem na komplexnost celkového řešení. Veřejný prostor města bude 

koncipován se zřetelným důrazem na chodce a cyklisty v souladu s moderními trendy a přijatou 

koncepcí rozvoje hradecké cyklistické dopravy. Město zajistí dostatečné kapacity kvalitního  

a bezpečného parkování a odstavování jízdních kol, prověří rozvoj systému sdílení jízdních kol a dalších 

prostředků a v neposlední řadě zajistí údržbu stávající infrastruktury. 

 

Veřejná doprava jako základ 

Hradec Králové vnímá veřejnou dopravu jako jeden ze základních pilířů udržitelné městské mobility. 

Aby veřejná doprava posilovala svoji konkurenceschopnost vůči individuální automobilové dopravě, 

bude její rozvoj založen na spolehlivosti, rychlosti, pravidelnosti, dostatečné kapacitě a dostupnosti  

v souběhu s pokračující modernizací vozového parku a využití výhod elektrické trakce a kolejové 

dopravy. Město tak bude aktivně prosazovat preferenci veřejné dopravy v silničním provozu, 
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modernizaci přestupních uzlů, rozvoj moderních informačních a odbavovacích technologií a vytvoření 

uceleného systému veřejné dopravy integrací MHD a regionální dopravy IREDO (viz příloha  

obr.2 – veřejná doprava). Nedílnou součástí bude i optimalizace linkového vedení a struktury jízdních 

řádů, která vzešla z odborných analýz a doporučení v rámci zpracovaného strategického rámce pro 

rozvoj veřejné dopravy (SUMF). Hradec Králové bude aktivně podporovat veškeré rozvojové záměry 

v železniční infrastruktuře (jak té současné konvenční, tak i progresivní vysokorychlostní), které 

povedou k výraznému zrychlení železničního spojení města s významnými regiony kraje, státu 

(zejména pak Prahy) a Evropy s minimalizací přestupů a vytvoří podmínky pro zavedení nových přímých 

spojení s regiony na Moravě a v sousedním Polsku 

 

Autem až v poslední řadě 

Prioritou města bude nadále výstavba nadřazené dostatečně kapacitní a dopravně přístupné, 

k životnímu prostředí ohleduplné silniční infrastruktury, která odvede veškerou tranzitní silniční 

dopravu mimo hustě zastavěné území města (na nejexponovanějších městských komunikací jsou 

intenzity dopravy přes 30 000 voz./24hod). Hradec Králové bude podporovat automobilovou dopravu 

jako doplněk k veřejné dopravě, tedy v méně zatížených přepravních relacích a v řídce obydlených 

částech města, kde není efektivní provozovat veřejnou dopravu v uživatelsky komfortním rozsahu. 

Zároveň bude podporována v těch relacích a lokalitách, kde plní nezastupitelnou funkci zásobování 

zbožím a službami. Naopak v historických a společensky nejexponovanějších částech města s dobrou 

dostupností veřejné dopravy a s vysokou koncentrací aktivit obyvatel bude automobilová doprava 

regulována kombinací zklidňujících opatření, parkovací politiky, regulací časů pro zásobování 

a omezováním vjezdů vybraných skupin vozidel. Prioritou bude ochrana životních podmínek rezidentů. 

U záměrů, které jsou zdrojem intenzivní nákladní dopravy, bude preferována obslužnost založená na 

železniční dopravě a celkově pak budou situovány do těch částí města, kde nezpůsobí překračování 

hygienických limitů a umožní přímé napojení na železniční a nadřazenou silniční infrastrukturu. 

 

Parkování a odstavování automobilů – kam s nimi…? 

Parkovací politika města je jedním z nejúčinnějších nástrojů městské dopravní politiky a město bude 

usilovat o to, mít v této oblasti aktivní vliv. Cílem bude vyvážený vztah mezi aktivním a systémovým 

(organizačním) přístupem řízení (regulace, zpoplatnění, logistika, moderní systémy apod.) a vznikem 

nové, městsky udržitelné parkovací infrastruktury pro všechny uživatele systému. Na hranicích částí 

města s omezováním vjezdu automobilů, s dobrou návazností na veřejnou dopravu a v lokalitách 

s vysokou koncentrací obyvatel, bude město podporovat nové parkovací kapacity. Bude preferováno 

řešení formou dostatečně kapacitních parkovacích domů, které umožní nové řešení parteru v dané 

lokalitě primárně pro potřeby pěších, cyklistů a veřejné dopravy. Důsledně bude řešeno a eliminováno 

nelegální parkování (bezpečnost provozu, rozhledy, zeleň, chodníky apod.). V okrajových částech 

města, na dopravně nejexponovanějších komunikacích a v lokalitách dostatečně obsluhovaných 

veřejnou dopravou, bude město podporovat vznik systémů P+R, v docházkové vzdálenosti centra pak 

P+G. V lokalitách s přímým napojením na nadřazenou dopravní infrastrukturu, která po svém 

dokončení odvede tranzitní silniční dopravu z exponovaných částí města, pak budou podporovány 

záměry zajišťující zázemí pro odstavování nákladních vozidel v rámci jejich technologických přestávek. 
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Doprava nejen po zemi 

Na území města se nachází bývalé vojenské letiště, které má v současné době status veřejného 

vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště kategorie 2B. Záměrem města Hradec Králové je 

využít pozemky ve veřejné části letiště Hradec Králové a vybudovat zázemí pro investory z oblasti 

leteckého vývoje a výroby. Z pohledu letového provozu je zapotřebí zachovat letiště jako zázemí pro 

výcvikové organizace v oblasti letectví a současně vytvořit podmínky pro provoz letadel kategorie 

business jet, rozvoj cargo dopravy, případně pro mezinárodní civilní letecký provoz.   

Město bude podporovat možnosti využití velkého potenciálu řeky Labe pro účely turistické a rekreační 

plavby. 

 

Kvalitní plánování, koordinace a aplikování nejmodernějších poznatků a 

progresivních dopravních systémů v řešení dopravy – to je také Salón republiky 

Hradec Králové má dlouholetou tradici kvalitního plánování nejen v oblasti dopravy, ale i v rámci 

celkového rozvoje města. V tomto směru bude město pokračovat a zároveň se otevře moderním 

trendům a progresivním dopravním systémům (např. Inteligentní dopravní systém) v městském a 

dopravním plánování s cílem zatraktivnit město pro život a odvrátit negativní trendy a dopady 

popsané v úvodu. Odpovědná práce s relevantními a aktuálními daty a průzkumy ve všech oblastech s 

vlivem na městskou mobilitu, zavedení principů integrovaného dopravního plánování na bázi mobility 

managementu, intermodalita dopravy, řízení poptávky po dopravě, aktivní propagace a otevřená 

komunikační strategie mezi městem a jeho obyvateli = základní nástroje pro úspěšné zvýšení podílu 

udržitelných forem dopravy na mobilitě obyvatel v rámci města i regionu. Proto bude zajištěna 

vzájemná interakce udržitelného plánování městské mobility (SUMP) a dalších strategických a 

plánovacích dokumentů (zejm. ÚPHK). Město se zaměří na aplikaci nejmodernějších poznatků ve vědě 

a technice do svého dopravního systému (včetně rozumné podpory alternativních způsobů dopravy) a 

na posilování úlohy informačních technologií pro efektivní plánování, řízení a využívání dopravy a její 

infrastruktury. 

 

Intenzivní spolupráce s partnery na všech úrovních a participace 

Město Hradec Králové je ve svém regionu hlavním moderátorem a organizátorem dopravního 

plánování. Město nastaví efektivní systém spolupráce se všemi dotčenými partnery, počínaje 

veřejností, významnými zaměstnavateli, školami (viz příloha obr. 3), zástupci odborných organizací, 

obcemi, Královéhradeckým krajem a konče partnery na regionální a celostátní úrovni. Tento přístup 

vytvoří předpoklad pro úspěšné naplňování dopravní politiky města a zásadních strategických 

dokumentů města. Koordinace a spolupráce všech partnerů dotčených organizací zajistí realizaci 

zásadních investic do dopravy nejen na území města, ale i za jeho hranicemi. Město rozpočtově  

a organizačně zajistí dlouhodobý finanční nástroj pro reálné naplňování cílů ZDP a zejména 

jednotlivých fází udržitelného plánu městské mobility a dalších přijatých strategických dokumentů 

města.  

 

 



5 
 

Zásady dopravní politiky města Hradec Králové 2019+ jsou 

založeny na sledování následujících principů a tezí: 
  

 

 

 

veřejný prostor města = prostor pro život 

Hradec Králové – město krátkých vzdáleností  

zvyšování podílů udržitelných forem dopravy na přepravní práci („VIZE 25:75“*) 

snížení podílu emisních látek v ovzduší  

tranzitní doprava mimo zastavěné území města 

moderní trendy a dopravní systémy   

otevřená komunikace a participace 

pořízení dokumentu SUMP do roku 2022 

 

 

 

 

Doprava je důležitou, nikoli však určující, obslužnou složkou života 
města. Musí proto být koncipována tak, aby život ve městě  

usnadňovala a nikoli určovala. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VIZE 25:75 – cílový stav podílu IAD (individuální automobilová doprava) 25% a udržitelných forem 

dopravy (pěší, cyklistická a veřejná hromadná) 75% na přepravě obyvatel města 

2030 



 

Zásady dopravní politiky města Hradec Králové 2019+, příloha 
 

Spokojenost občanů 
 

Obr. 1: Spokojenost občanů s vybranými aspekty dopravy, 2017 

 
Zdroj: Indikátor A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím 

 

Respondenti byli vyzváni, aby 

si představili, že mají možnost 

ovlivnit městský rozpočet: 

Respondenti navrhovali inves- 

tovat různě, celkově výsledky 

nesvědčí pro jednoznačný kon-

census ohledně upřednostňo-

vaných investic. Celkově relativ-

ně nejvyšší míru investic (z osmi 

uvedených oblastí) by respon-

denti vložili do úprav veřejných 

prostor, budování parkovacích 

domů, budování cyklostezek 

propojujících město s okolím 

a do rozšiřování pěších zón. 

 

 

Za jeden z nejpalčivějších problémů města označili respondenti oblast dopravy a parkování: špatná dopravní situace 

(mimo jiné např. hustota dopravy, přetížené křižovatky jako Mileta, Gočárův okruh, Koruna), nedostatek parkovacích 

míst a ceny za parkování, zvlášť špatná situace s parkováním u FNHK, špatný stav silnic a chodníků, nedostatek 

cyklostezek, špatné služby a ceny MHD (nejčastěji frekvence, ceny, nedostatek nočních spojů), obchvat okolo města 

(především jižní spojka, severní tangenta, dálnice a požadavek odklonit dopravu z města). 

 

Mobilita a místní přeprava cestujících 
 

Obyvatelé města Hradec Králové v roce 2017 strávili na cestách 

56 minut. V průměru to byly 2,19 cest, přičemž jedna cesta (tam 

i zpět dohromady) jim trvala 26 minut a urazili vzdálenost 

6,16 km. 

 

 

„Jednocesta“ (cesta „tam“), 2017 

Pěšky 12 min. 1 km 

Na kole 17 min. 3,5 km 

MHD 12 min. 3 km 

Autem (+motorka) 13 min. 5 km 
Zdroj: Indikátor A3 – Mobilita a místní přeprava 

cestujících

Obr. 2: Dělba přepravní práce, 2017 

 
Zdroj: SUMF – strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy, 2017 
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Způsob dopravy dětí do škol 
 

Obr. 3: Způsob dopravy dětí do škol, teplé měsíce, 2009, 2012, 
2015, 2018 

Zdroj: Indikátor B6 – Cesta dětí do školy a zpět 

 

Důvody volby cesty autem, 2018: 

• Jezdím s rodiči do práce autem (39,9 %) 

• Škola je příliš daleko, doprava autem je rychlejší (16,7 %) 

• Cesta autem je pohodlnější a příjemnější (11,4 %) 

Co by město nebo škola mohly udělat pro to, 

aby respondent nejezdil autem?, 2018 

Více jako ½ návrhů se věnovala hromadné 

dopravě, zejména MHD (zvýšit frekvenci spojů, 

navýšit počet spojů MHD, volit větší nebo 

vhodnější síť zastávek, zavést speciální školní 

autobus, snížit nebo zrušit jízdné). 

Návrhy na rozšíření cyklostezek nebo úpravu 

vozovek pro bezpečnější jízdu na kole. 

Větší bezpečnost pro pěší – zejména bezpečné 

chodníky, chodníky vedoucí ke škole, vhodné 

přechody, zavedení světelné signalizace nebo 

také veřejného osvětlení. 

Zajistit parkování nebo uložení kol a koloběžek 

ve škole 

Nastavit jiný začátek vyučování (mimo interval 

ranní dopravní špičky).

 

Dopravní podnik města Hradec Králové 
 

DPMHK 2017 

Počet linek 41 

Délka linek (km) 323 

Počet obcí (vč. HK), 
které obsluhuje DPMHK 

8 

Počet vozidel 125 

Počet zastávek 400 

Počet řidičů 229 

Ujeté 
vozokilometry 

6 008 509 

Zdroj: Výroční zpráva 2017, DPMHK 

 

Obr. 4: Počet přepravených osob v tisících, 2004-2016 

 
Zdroj: SUMF – strategický rámec pro rozvoj veřejné dopravy, 2017 

 

Vývoj počtu obyvatel a vozidel 

 
Obr. 5: Obce s rozšířenou působností Hradec Králové – počet obyvatel a 
registrovaných vozidel, 2015-2019 

 
Zdroj: ČSÚ, MMHK 

 

 

 

Poznámka:  

Počet registrovaných vozidel = počet 

všech vozidel v záznamu registru 

(tj. vozidel provozovaných, vyřazených 

z provozu, zaniklých vozidel, 

odcizených, vyvezených do ciziny). 

Počet obyvatel – údaj za rok 2018 je 

převzat z Prognózy vývoje 

obyvatelstva, střední varianta. 
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